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АРАНЂЕЛОВАЦ
УВОД
Законски оквир
Школски развојни план за период од шк. 2018/19. до шк. /2021./22. године донет је на основу Закона о основама система
образовања и васпитања (члан 50, ,,Службени гласник РС'', бр 88/2017. )
Установа има развојни план
Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на константном истраживању и препознавању аутентичних
потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље.
Законом о основама система васпитања и образовања предвиђено је да све школе у Србији донесу своје развојне планове.
Развојни план јесте стратешки план развоја школе и садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце
активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања везана за развој школе. Развојни план је
документ који доноси орган управљања на предлог стручног актива за развојно планирање за период од 3 до 5 година. У процесу
његовог доношења учествују све интересне групе: ученици, наставници, родитељи и локална заједница.
На основу континуираног праћења и анализе претходног плана, резултата самовредновања, извештаја о остварености стандарда
постигнућа , анализе снага и слабости наше Школе и на основу Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада установе коју је
спровео тим просветних саветника Школске управе из Крагујевца, настао је овај Школски развојни план за период од 2018-2022.
године.

Кратак профил школе
Назив школе
Адреса
Телефон
Tелефакс
Веб - сајт
И – мејл адреса
Дан школе
Унутрашња површина школе
(m2)
Број ученика
Језик на коме се изводи настава у
школи
Број смена у школи
Број издвојених одељења

ОМШ „Петар Илић“
Јосипа Грушовника бр.1
34300 Аранђеловац
034/712-959
034/712-959
www.ms.petarilic.edu.rs
mspetarilic@gmail.com
30. мај
1396 m2 матична школа
100 m2 издвојено одељење Топола
313
Српски језик
две
једно

НОВИ РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ
За период 2018. до 2022.год.
Избор кључних области извршен је анализом резултата добијених евалуацијом која је вршена у
односу на постављене циљеве, изјашњавањем наставног особља кроз анкетирање у сарадњи са
тимом за самовредновање као и праћењем ситуације у школи (ученика и родитеља) од стране
стручне службе и директора школе,као и на основу извештаја о спољашњем вредновању од 08.05.2015. године.
Договорено је да се школски развојни план уради за наредних четри године почев од 2018/2019. до
2021/2022.школскегодине.
Усаглашено је да се рад настави на областима 2 , 5 и 7 којима се радило у предходне
три године тј. у предходном развојном плану установе и додају се области 4 и 6 уз допуне које прописује Закон о основном
образовању и васпитању по члану 26. и по коме Развојни план школе садржи и:
1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
Годишњем 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 годишњи 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;
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 значајна за развој школе.

1. АНАЛИЗА СТАЊА
Лична карта Школе
Локација
Школа се налази на територији општине Аранђеловац.Школска зграда се налази у центру града, близу Спортског центра,
основне школе ,,Милан Илић Чича“и средње школе-гимназије ,,Милош Савковић“. Школско двориште није ограђено, на улици испред
школе не налази се лежећи полицајац, што ћемо у наредном периоду урадити ради веће безбедности ученика.

Лого школе

Профил школе
Одлуком СИЗ-а културе СО Аранђеловац 11.08.1986. године основана је радна организација за основно музичко образовање и
васпитање “Петар Илић” у Аранђеловцу .
Име је добила по Српском композитору Петру Ж. Илићу који је од 1940. године до 1957. живео и радио у Аранђеловцу.
1999. мења име у Основа музичка школа “Петар Илић” у Аранђеловцу.
Данас школу похађа 301 ученика распоређених у 21 класу, у матичној школи има 17 класа 251 ученик, и у издвојеном одељењу школе
у Тополи распоређених у 4 класа са 50 ученика.
Ученици наше школе уписују жељени профил музичких школа и задржавају успех у средњим школама или га побољшавају, учествују
на бројним општинским и регионалним такмичењима , републичким и међународним.

Пројекти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пројекат фондације ,,Дивац“
Пројекат енергетске ефикасности
Донација Пештана
Радионице против болести зависности
Пројекат фестивала
Донације Министарства просвете опремања библиотеке
Донације компаније,,Књаз Милош“

Настава је организована у 7 одсека и то: клавир, виолина, хармоника, соло певање, кларинет, флаута и гитара. Музичка школа
“Петар Илић“ током целе године учествује у организацији музичког живота у Аранђеловцу. Истиче се и по сарадњи са многим
музичким школама из земље и иностранства. Поред редовних интерних и јавних часова, бројних концерата по школама и концертима
за родитеље и грађане, музичка школа је била и организатор концерата познатих уметника и ансамбала: Трио Симонути, Камерни
Ансамбл,,Цирих”, Наташа Вељковић, ,,Оркестар Удараљке” из Белгије, Леонора и Слободан Мирковић из Цириха, Дуо ,,Делонг”
Француска, клавирски трио Ланини из Новог сада, Јован Колунџија, Душан Трбојевић, клавирски дуо из Италије и многи други.
Музичка школа од 2008. године организује Међународни музички фестивал у коме учествују ученици основних и средњих
музичких школа. Такмичење се одвија у дисциплинама: клавир, хармоника, виолина, гитара и соло певање. Школа је и била
организатор 44. фестивала Музичких и балетских школа Србије.
Ученици музичке школе ,, Петар Илић,, имају пуно успеха на такмичењима и фестивалима годинама уназад, о чему сведочи
велики број награда. Ова признања су доказ квалитета музичких талената са овог простора, али и добре и плодотворне сарадње између
наставника, ученика и родитеља.
ОМШ “Петар Илић” је добила комплетан простор у згради Центра за кутуру и образовање општине Аранђеловац у улици Јосипа
Грушовника бр 1. Укупна површина матичне школе износи 1396 м2 и 100м2 истурено одељење у Тополи. Школа има 7 учионица за
индивидуалну наставу, салу, библиотеку ,две учионице за групну наставу, канцеларију директора ,педагога и
рачуноводства,просторију за домара и посебан простор за помоћно особље Музичку школу у Аранђеловцу тренутно похађа 251
ученик, а истуреном одељење у Тополи још 50 ученика. Редовна настава се одвија у петодневној недељи у току целог дана од 8 до 20
часова. Наставна средства и опрема задовољавају основне потребе за нормалан рад школе.
Од укупног броја запослених у настави је ангажовано 27 наставник, и то 24 са високом стручном спремом, 2 са вишом стручном
спремом и 1 са средњом стручном спремом.
Једна од специфичности наше школе су лоше собраћајне везе, а већина наставника свакодневно путује на посао. Без обзира на
потешкоће на које наилазимо млад и стручан кадар мотивисан је за рад на унапређењу наставе. У оквиру унапређења наставе
предвидели смо припрему и презентацију иновативних модела наставе. Више наставника припрема часове и заједнички их реализује.
Планирано је и уређење школског дворишта, набавка литературе за библиотеку. Полазећи од реализације претходног плана, извештаја
о самовредновању, извештаја о острварености стандарда постигнућа, на основу Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада
установе коју је спровео тим просветних саветника Школске управе из Крагујевца, анализе резултата завршног испита и уочених
потреба издвојили смо приоритетне потребе које ће бити уграђене у развојни план школе за период септембар 2018. – септембар
2022.године.

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ
Приликом израде развојног плана школе узели смо у обзир и законски, национални и локално стратешки оквир.
Тим за развојно планирање школе укључио се у самовредновање и вредновање рада школе. Извршена је анализа остварености
развојног планирања последње три године.
За анализу стања систематски су коришћени подаци добијени на основу извештаја о реализацији претходног , резултата
самовредновања кроз анкете и интервјуе на које су одговарали ученици, родитељи, наставници, савет родитеља, родитељски састанци,
разредна и наставничка већа. Ученички парламент.
Запослени су се ангажовали на реализацији задатака претходног развојног плана. Задаци развојног плана су захтевали континуиран
процес, подршку окружења и одређену материјалну базу. Високи циљеви разавојног плана иницирали су процес мењања образовне
праксе, јачање комуникације родитеља, наставника и ученика што представља дуготрајан континуиран процес.
Реаговало се на потребе породице и ученика. Кроз процес самовредновања уочено је да у наредном периоду треба радити на
побољшању .
На квалитет наставе утицале су значајне набавке наставних средстава(инструмената), беле табла, опремање библиотеке, набавка
компјутера у других дидактичких средстава.

SWOT – анализа
СНАГЕ













Ученици (већинска заинтересованост,квалитет и успеси)
Већински квалификован кадар
Високо професионални однос према раду
Сарадња са бившим ученицима
Положај школе(налази се близу центра града)
Успешно организовањеМеђународног музичког фестивала
Имиџ и промоција школе(школски сајт ,медији)
Активности ученичког парламента
Социјална одговорност школе
Отвореност за сарадњу
Редовно стручно усавршавање запослених
Редовна сарадња са релевантним институцијама у локалној
средини
 Неговање различитости

ШАНСЕ
 Доступност информација и савремних облика комуникација
 Оспособљеност за писање пројеката
 Учешће у пројектима (локална заједница)
 Сарадња са другим школама у земљи и иностранству
 Млад наставни кадар као покретач промена
 Непостојање негативних облика понашања

СЛАБОСТИ










Неусклађене саобраћајне везе
Велики број путника ( ученика и наставника)
Смањена мотивација ученика за радом и вежбањем
Смањена мотивација ученика за постизање бољих резултата
Недостатак инструмената
Школско двориште није ограђено
Недостатак наставних средстава и помагала за инклузивни
рад
Приступ интернету из сваке учионице
Организовање наставе услед лоше финансиске ситуације

ПРЕТЊЕ
 Општа финансијска криза
 Недостатак финансијских средстава
 Лош матерјајни положај родитеља
 Немотивисаност за учествовање у акцијама
 Недовољна сарадња свих интересних група
 Ширење патолошких облика понашања




Обученост за ИО
Промовисање и мотивисање ученика за упис у музичку
школ

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ
Једина музичка школа на територији наше општине
Близина основне и средње школе
Солидан успех ученика без обзира на услове и могућности
Довољно простора (двориште, учионице, издвојен одељење)
Организовање наставе
Високе компетенције наставника за рад са ученицима у
индивидуалној настави
o Учешће већег броја ученика у реализацији концерата током
године
o Близина центра града
o Велики број путника ( мањи број ученика и већи наставника)
o
o
o
o
o
o






Недостатак иницијативе стручних људи
Недостатак времена за друштвене активности
Честа промена и одлив кадра
Нејасна слика о положају музичких школа у даљој реформи
образовног система

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Добри међуљудски односи
Високи резултати ученика
Поштовање традиције
Другарство
Сарадња са родитељима
Толеранција
Поштовање међусобних права и обавеза
Критичко мишљење
Неговање народне традиције и традиционалних вредности
Хармонични односи између ученика, наставника и родитеља
Подизање нивоа самопоштовања и самопоуздања
Развијање критичког односа и самокритичнсти
Конструктивно решавање проблема
Развијање комуникацијских вештина - дебата

Ученици , наставници, диркетор, педагог, родитељи су изнели своје предлоге

КАКВУ ШКОЛУ ЖЕЛИМО ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Отварање средње музичке школе
Школа без насиња,као и до сада
Оснивање школског ансамбла
Шира примена иновативних модела наставе
Већа примена радионичарског и тимског рада
Адаптирана и окречена зграда издвојеног одељења у Тополи
Отварање музичког забавишта и припремног одељења

Умрежавање са школама у Србији и иностранству
Читалачки и музички кутак (реални и виртуелни)
Адаптирана и окречена школска зграда и учионице-Аранђеловац
Боља опремљеност школским намештајем и рачунарима
Повећање фонда књига библиотеке и нототеке
Повећати пројектне активност
Боља опремљеност школским инструментима

РЕСУРСИ
СПОЉАШЊИ
Установе културе и спорта:
 Градска библиотека “Свети Сава”
 Музеј Града Аранђеловца,
 Центар за културу и образовање општине
Аранђеловац,
 Смотра мермер и звуци
 Туристичка организација Аранђеловац
 Спортски центар
 Спортски клубови
 Аква парк Хотела ”Извор”

УНУТРАШЊИ
Ученици
Наставници
Родитељи
Помоћно техничко особље
Деца која похађају припремну наставу

Образовне установе:
 Висока технолошка школа.
 Гимназија „Милош Савковић“
 Основне школе и средње школе
 Предшкоска установа „Дуга“





Кутурно уметничка друштва:
Куд Абрашевић,
Куд Електропорцелан,
Куд Шамот,
Куд Сретење Орашац






Друштвене организације, удружења грађана и невладине
организације:
Општинска организација Црвеног крста
Ловачко удружење
Удружење спортских риболоваца
Добровољно ватрогасно друштво





Медији:
РТВ ,,Шумадија”,
РТВ ,,Сунце”,
РТВ ,,Флеш





Здравствене институције:
Саветовалиште за младе
Здравствени центар Аранђеловац
Специјална болница
Муп








Центар за социјални рад
Компаније:
АД “Књаз Милош”
АД“Пештан”,
Бекамент,
АД “Венчац”,
АД “Кубршница”
Издавачке куће - штампарије “Графопак“, “Запис”







Угоститељски објекти ресторани:
“Александар”,
“Грб”,
Дивљаковац
Брестови и визије
Хотел ”Извор”
Банке
Локална самоуправа
Министартво просвете и науке Републике Србије
Природни ресурси:

 Планина Букуља,
 Парк Буковичке бање са изворима минералне воде,
 Рисовачка пећина,
 Мајдан белог мермера
Историјски споменици: Спомен Костурница, Марићевића
јаруга-Орашац, Археолошки локалитет, старе цркве Брезовац,
Буковик

МОТО ШКОЛЕ

Учинимо живот
лепшим
уз музику!

Музика је пут до среће
Музика је занимљиво путовање
Договор и сарадња за боље сутра

2. Дефинисање мисије , визије и развојних циљева
МИСИЈА
Мисија наше школе је да кроз промоцију музичке културе подстичемо интересовања, развијамо таленте, стварамо едуковану публику
са изграђеним сензибилитетом за естетске и традиционалне вредности у музици и унапређује квалитет садржаја културне понуде у
локалној средини.
Свим ученицима омогућава правилан развој личности, разумевање и уважавање, очување здравља, неговање здравих стилова живота,
развој индивидуалности , креативности, критичког мишљења, такмичарског духа и формирање вредносних ставова у циљу
оспособљавања за самосталан и квалитетан живот.

ВИЗИЈА
Желимо да будемо модерна школа у којој се примењује интерактивна настава, поштују интереси и потребе ученика и у којој се
подстичу и развијају њихове способности и интересовања. Настојаћемо у тежњи да будемо школа у којој ће се сви добро осећати.
Желимо да у нашој школи деца доживе, схвате и заволе сво богатсво музике, да школа обогаћује културну традицију града и да се у
њен развој радо улаже.









Са савременим наставним средствима и иновативним методама рада
Са уређеним школским двориштем.
Са бржом информисаношћу ученика путем разгласа
У којој су ученици одговорни за своје сопствено здравље и животну средину
Са креативним и самосталним ученицима, који ће учествовати у планирању и реализацији дела наставе и ваннаставних
активности
У којој су родитељи укључени и сарађују са запосленима у школи на превенцији здравља ученика и свих других питања
У којој ће ученици кроз „Ученички парламент“ примењивати демократске принципе у решавању својих свакодневних
проблема
Сагледава и задовољава своје потребе у складу са интересима окружења

Извештај о реализацији претходног Развојног плана
Стручни актив за развојно планирање редовно је пратио све планиране активности у оквиру Развојног плана за период од три
године и констатовао да су успешно реализоване кроз три приоритетне области: настава и учење, ресурси и етос.
Запослени су се ангажовали у реализацији задатака претходног Развојног плана који су захтевали континуиран процес, подршку
окружења и одређену материјалну базу. Задаци су били амбициозно постављени. Високи циљеви Развојног плана иницирали су
процесе мењања образовне праксе, јачање комуникације родитеља, наставника и ученика. Иако постоје добри резултати, потребно је
даље радити на квалитету међусобне сарадње.
Стручни актив за развојно планирање све време је сарађивао са Стручним активом за самовредновање и вредновање рада школе.
За анализу стања систематски су коришћени подаци добијени самовредновањем рада школе: анкете и интервјуи на које су одговарали
ученици, родитељи и наставници, као и записници са састанака Школског одбора, Савета родитеља, родитељских сатанака,
одељењских и наставничких већа, ученичког парламена. Све структуре су показале високу заинтересованост за дате области.
Кроз процес самовредновања школе анализиране су кључне области: Школски програм и Годишњи план рада, настава и учење,
образовна постигнућа ученка, подршка ученицима, организација рада школе и руковођење, ЕТОС, и ресурси.
На квалитет наставе утицале су значајне набавке наставних средстава, бела табла;формирање библиотеке, већи број учионица,
добијање зграде на коришћење целокупног простора Дома омладине од стране локалне смоуправе општине Аранђеловац на
неодређено време,набавка компјутера, и других дидактичких средстава и инструменара на основу потреба за реализацију плана ,
програма и задатака предвиђених Развојним планом.
Подизање стручних компетенција и стварање предуслова за реализацију задатака Развојног плана чинило је разноврсно стручно
усавршавање. Реализована су потребна стручна усавршавања наставника како би се квалитет наставе побољшао . Предметни
наставници су индивидуално пролазили уско стручне обуке са својим колегама, на активима ,који нису били у могућности да
присуствују семинарима , преносили су потребна знања.Педагог и директор школе проверавали су примену наученог у раду са
ученицима. Квалитету реализације задатака Развојног плана допринела су стручна усавршавања у организацији МПС, __ везана за
оцењивање, евалуацију, самовредновање и вредновање рада школе.
За разлику од анализе стања током израде претходног развојног плана где је осавремењавање опреме школе био важан задатак, ,
новим законским решењима у образовању, појачава се значај утицаја школе на мотивацију ученика за учење, сагледавање потребе
систематског рада ученика и наставника у складу са исходима у образовању и полагања матуре, па и потребе специфичног стручног
усавршавања и организације рада школе.
Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за самовредновање и вредновање рада школе заједно су радили на
анализи резултата самовредновања како би сачинили нови Развојни план за период од 2018. до 2022. године

Утврђивање потреба
На основу извештаја о реализацији ГПР-а за школску 2017/18.годину, извештаја о реализацији РПШ-а за период 2015-2018.године и
извештаја о самовредновању Школе и на основу Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада установе коју је спровео тим
просветних саветника Школске управе из Крагујевца, издвајају се следеће потребе:

ПРИОРИТЕТНЕ
ОБЛАСТИ ПРОМЕНА

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. Унапређење компетенција наставника за формативно и сумативно оцењивање која је у
функцији даљег учења
2. Развијање поступака вредновања и праћења ученика, који ће бити у функцији њиховог
даљег напредовања
3. Прилагођавање наставног процеса индивидуалним карактеристикама појединих
ученика.

1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина (толеранције, ненасилна
комуникација , здрави стилови живота,подршка новопридошлих ученика и наставника)
2. Подстицање и развијање демократског духа, осећај припадности колективу и
позитивног става ученика према школи
3. Пружање помоћи и подршке при избору даљег школовања и запослења,подршка деци
из осетљивих група

1. Промовисати резултате ученика и наставника,радити на угледу школе и даљем
развијању добре климе у школи
ЕТОС

2. Подизање квалитета сарадње са родитељима и локалном заједницом.
3. Уређење школског простора,стварање

амбијента који је пријатан за све.

4. Обезбедити посебан простор за приватност наставника,ученика и родитеља.
1.Oснаживање компетенције наставника
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
2.Оснаживање за целоживотно учење и набавка стручне и нотне грађе за ученике и
ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ запослене.
3.Унапређење и већа сарадња директора ,запослених , родитеља и ученика
1.Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запослених (опремање школског
простора)
РЕСУРСИ

2.Јачање професионалних капацитета у функцији квалитета рада школе
3.Опремање школе потребним наставним средствима
4.Унапређење сарадње са образовно-васпитним и другим институцијама у окружењу и
шире

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА
ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1. Унапређење компетенција наставника за формативно оцењивање која је у функцији даљег учења.
ЗАДАЦИ
o
o
o
o

Реализовати часове редовне наставе применом различитих облика, метода и техника рада, посебно активних метода
Унапредити процес формативног оцењивања знања и активности ученика
Подстицати ученике на критичко мишљење и оспособљавање да самостално користе различите изворе знања
Повећање степена мотивисаности и одговорности ученика за сопствено напредовање

ЗАДАЦИ

Реализовати часове редовне
наставе применом различитих
облика, метода и техника рада,
посебно активних метода

Унапредити процес
оцењивања знања и

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Предавање о интерактивним методама у настави; Педагог
иновативни модели
наставе
Примена методе:
драматизације, игра
улога и методе
вршњачког подучавања и Наставници
слушања одабраних
композиција
Организовање семинара
Праћење начина оцењивања ученика кроз
анализе

Директор
Наставници,учен
и-ци и стручна
већа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
Септембар
2018/19.

На часовима
редовне
наставе

МЕРИЛА ВРЕДНОВАЊА

Критеери
ум успеха

Евиденција стручног
усавршавања Извештај

Протокол
Посете часовима
Анкетирање ученика; анализа
резултата; анализа припрема
Евиденција са стручног
усавршавања

Већа
мотивациј
a
ученика

2018/22.
Полугодиште
и крај шк. год.

Тестови, извештаји и анализе
резултата
Посете часовима, припреме и

Правилно
саопштава
ње и

активности ученика

протоколи;
Оспособљавање ученика
за самооцењивање

Предавање о начинима
мотивације ученика за
рад
Задаци којима се
развијају памћење,
перцепција и мишљење
Примена разноврсних
облика и метода рада
Повећање степена
Праћење напредовања
мотивисаности и одговорности
ученика - похвала и
ученика за сопствено
конструктивна критика
напредовање
Примена различитих
врста наставе
Упућивање ученика на
разне изворе знања
Мере превенције осипања
ученика
Реализација
родитељских састанака
Упознавање родитеља са
обавезама њихове деце
Мере унапређења
Подстицати ученике
разноврсним и креативним
задацима на критичко
мишљење и оспособљавање да
самостално користе различите
изворе знања

Наставници и
ученици

На часовима
редовне наст.

Педагог
наставници

2018/22.

Наставници

На часовима
редовне
наставе

Извештаји, анализе,
презентације ученика
Посете часовима и протоколи

Наставници
Наставници,
педагог и
директор
Наставници и
педагог
Наставници и
педагог
Наставнци ,
Педагог,
директор,
родитељи

На часовима
редовне
наставе

Извештаји и анализе ,
Посете часовима, протоколи и
анкета ученика

На општим
родитељским
састанцима и
састанцима
класе сваке
године

Извештаји и анализе
План

информиса
ње
ученика о
својим
постигнућ
има
Већа
мотивисан
ост и
заинтересо
ваност
ученика

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 2. Развијање поступака вредновања и праћења ученика, који ће бити у функцији њиховог даљег напредовања
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

Унапређивање
компетенција наставника

Организовање стручних семинара из
области вредновања и оцењивања
Израда примера добре праксе и анализа на
стручним већима
Одржавање часова на којима ће се
применити различити начини провере знања
Одржавање часова анализе постигнућа
ученика на тестовима,смотрама и јавним
часовима

Јавни час, смотре и тестови

Одређивање нивоа
базичних знања ученика

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Наставници,
педагог, директор
Предметни
наставници,
чланови стручних
већа, педагог

Предметни
настваници,
чланови стручних
већа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
Према
плану СУ
Током
школске
године

септембар

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Евиденција
наставника,
евалуација
педагога и
колега,
евиденција о
напредовању
ученика

Тестови и
анализе, јавни
часови и смотре

Тим за ИО
Анализа постигнутих резултата у односу на
образовне исходе и постигнућа и планирање
мера за подизње квалитета знања из
одређених инструменталних и теоретских
области

Предметни
настваници,
чланови стручних
већа

Крај првог
и другог
полугод.

Тестови знања,
педагошка
документација

Критеријум
успеха
Наставници
примењују
различите
типове
задатака и
тестова, број
oдржаних
часова и успех
ученика
Реализовани
тестови
знања,јавни
часови и
смотре и
анализа
Реализовани
тестови
знања,смотре,ј
авни наступи
и анализа

Организовање тематских
активности којима е
промовишу ученичка
постигнућа и повећава
мотивација

Организовање квизова, програма, изложби,
којима се обележавају значајни датуми

Четири
активности у
току године

Предметни
наствници,
ученици

Број продуката
(панои, радови,
фотографије)

60% ученика
учествује у
активностима

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Критеријум
успеха

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 3. Прилагођавање наставног процеса индивидуалним каратеристикама појединих ученика

ЗАДАЦИ

Идентификација деце
ученика којима је
потребна додатна
подршка (1.разред)

Формирање базе податак
деце/ученика којима је
потребна додатна
подршка

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
Прво
тромесечје
2018 /22.

Разматрање и анализа постигнућа ученика
на раним узрастима

Наставници,
Педагог

Сачињавање спискова ученика којима је
потребна додатна подршка

Одељењске
старешине, Тим
за ИО

Прво
тромесечје
2018/22

Израда педагошког профила за сву
децу/ученике којима је потребна додатна
подршка

Одељењске
старешине, Тим
за ИО, педагог

Прво
тромесечје
2018/22

Евидиенција
ученика којима
је потребна
додатна
подршка

Педагошка
документација

Утврђен ботј
ученика на
раним
узрастима
којима је
потребна
додатна
подршка
Идентификова
ни ученици
имају
педагошки
профил

Израда ИОП , ИПП и компезаторног плана

Повећати степен увида у
континуитет пружања
додатне подршке

Одељењске
старешине, Тим
за ИО, педагог

Обједињавање свих педагошких профила
ИОП-а, ИПП у јединствену базу

Тим за ИО

Посете часовима класама са ученицима
којима је потребна додатна подршка

Два пута у току
полугодишта

Праћење документације деце којима је
потребна додатна подршка

Током школске
године

Током
школске
године

Крај првог
и другог
полугод.

Директор,
педагог,
наставници
Директор,
педагог,
Тим за ИО

Педагошка
документација
(записници
тимова и
урађени ИОП)
Педагошка
документација у
електронској и
штампаној
форми

Евиденција о
посећеним
чаовима
Педагошка
документација

Утврђен број
ученика који
раде по ИОПУ и имају
ИПП
Формирана
база

Број
посећених
часова
Континуитран
о вођење
документације

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљеви
1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина (толеранције, ненасилна комуникација и здрави стилови
живота)
2. Подстицање и развијање демократскопг духа, осећај припадности колективу и позитивног става ученика према школи
3. Пружање помоћи и подршке при избору даљег школовања и запослења
ЗАДАЦИ
o Настава прилагођена могућностима сваког ученика;
o Побољшање комуникације између наставника и ученика,
o Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика - конструктивно решавање проблема, толерантно понашање,
ненасилна комуникација , солидарност , развијање другарства;
o Промовисање здравих стилова живота
o Промовисање заштите човекове околине и одрживи развој
o Промовисање школе,већи број концерата
o Реализација програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“
o Унапређивање рада ученичких организација

ЗАДАЦИ

Настава прилагођена
могућностима сваког ученика;
Побољшање комуникације
између наставника и ученика
Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика:
конструктивно решавање
проблема, толерантно
понашање, ненасилна
комуникација , солидарност,
развијање другарства;
Промовисање здравих стилова
живота
Промовисање заштите човекове
околине и одрживи развој

Промовисање рада школе

АКТИВНОСТИ
Преслушавања; израда
оперативних планова и израда
задатака у припремама;
Узајамно поштовање и више
уважавања индивидуалних
разлика међу ученицима
Радионице на часовима
одељењског старешине;
Одржавање радионица, базара,
обележавање значајних датума
Хуманитарне акције
Организовање предавања
Укључивање тематских
садржаја у наставни план
Организовање предавања
Акције (прикупљање сировина
за рециклажу,обележавање
значајних датума,израда
тематских паноа...)
Учешће на приредбама,
такмичењима, јавним наступима
и концертима ,посета школа и
вртића

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Наставници,
педагог

Током сваке
школске
године

Наставници и
ученици

Током сваке
школске
године

Одељењски
старешина
Одељењски
старешина
Тим за
здравствену и
социјалну
заштиту

Током сваке
школске
године

Педагог ,
координатори
ученичких
организација,
одељењске
старешине и
ученици

Током сваке
школске
године

Наставници и
ученици

Током сваке
школске
год.

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Скале, процене,
евиденције,
извештаји и анализе
на крају класификационих периода
Скале, процене и
евиденција
извештаји и анализе

Евиденције и
извештаји

Евиденције и
извештаји

Извештаји

Критеријум
успеха
Број
наступа,
Успех
ученика
Успех
ученика
Број
одржаних
радоница и
активности

Број
предаваања
и акција ,
број
учесника

70%
ученика
укључено у
рад секција

Професионална оријентација

Организовање предавања,
реалних сусрета

Наставник , У.П.
и родитељи

Реализација програма
„Професионална оријентација
на преласку у средњу школу“

Радионица за ученике VI
разреда

Педагог и
одељењски
старешина

Унапређивање рада ученичких
организација

Израда планова активности

Координатор и
ученици

Током сваке
школске
год.
Током IV
класификационог
периода
Септембар
2018/22.

Извештај
одељењског
старешине
Анкете, листе жеља
и извештаји

Број
предавања и
реалних
сусрета
Број
радионица

Анкете, анализе и
извештај

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ 4. Повећање безбедности ученика у школи
ЗАДАЦИ
o
o
o
o

Сигурно и безбедно окружење за децу
Лежећи полицајци испред школе
Култура превазилажења конфликата међу ученицима
Унапређење сарадње са релевантним установама и стручњацима на заштити здравља и хуманих односа

ЗАДАЦИ

Урадити ограду на
школском дворишту

АКТИВНОСТИ
Проналажење извора финансирања
Упућивање молби релевантним органима
власти и друштвено одговорним
организацијама

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор школе,
локална
заједница

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
2018/22.

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Извештаји о
раду директора
школе

Критеријум
успеха
Урађена
ограда

Редовно одржавање водоводних инсталација
Редовно одржавање електро-инсталација
Сигурно и безбедно
окружење за децу

Реализација радионица
болести зависности
,трговине децом и
људима и промовисање
здравих стилова живота

Спровођење мера заштите од пожара

Реализација радионица,дебата и предавања
стручних лица,обележавање дана здраве
хране,земље планете

Директор, домар
и лице за
безбедност

Педагог,ученици
и наставници

2018/22.

2018/22.

Извештаји о
раду директора
школе

Извештај ,анкете

Исправне
водоводне и
електро –
инсталације
Спровердене
мере за
заштиту од
пожара
Повећана
свест ученика
о здрављу и
личној
безбедности

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ЕТОС
Развојни циљ 1. Промовисати резултате ученика и наставника, радити на угледу школе и даљем развијању добре климе у
школи
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Организовање приредби, спортских сусрета,
изложби, радионица, предавања, трибина,
представа, концерата у којима учествују и
наставници и ученици

Наставници,
ученици,педагог,
директор

Током
школске
године

Редовно извештавање о учешћу чланова
колектива и ученика у активностима
Развијање и неговање
значајним за одвијање школског живота на
позитивне
радне
сајту школе и путем књиге обавештења и
атмосфере
и
огласне табле
међуљудских односа у
школи кроз различите
облике
ваннаставних
активности
Организовање дружења, излета и екскурзија
за чланове колектива
Осмислити одређени број часова
одељењских старешина са темама стварања
позитивне и здраве атмосфере у
међуљудским односима

Наставници,
педагог, директор
ученици

Током
школске
године

Наставници,
педагог, директор

Током
школске
године

Наставници,
ученици,педагог,

Током
школске
године

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Извештај о
активностима

Активности
објављене на
сајту,огласној
табли, свесци
обавештења

Извештај ,
фотографије

Евиденција
наставника

Критеријум
успеха
Број
организованих
активности и
број учесника

Број
активности,
број прегледа

Број
организованих
активности и
број учесника
Број часова и
садржај

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ЕТОС
Развојни циљ 2. Подизање квалитета сарадње са родитељима и локалном заједницом
ЗАДАЦИ

Укључивање родитеља у
активности школе

АКТИВНОСТИ
Укључивање родитеља у школске
манифестације
Укључивање родитеља у културни и
спортски живот Школе
Заједнички разговори (размена искуства,
екскурзије некад и сад, учење, дружење...)

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
наставници,
ученици,
родитељи,
педагог, директор

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Током
школске
године

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Евиденција
наставника,
извештаји

Критеријум
успеха

Број родитеља
укључен у
активности

Укључивање родитеља у хуманитарне
акције које организује Школа

Едукација родитеља и
грађана

Подршка локалне
заједнице

Организовање едукација у области
васпитања музичке културе и писмености,
културе понашања и поштовања( предавања,
трибине, промоције)
Већа финасијска подршка(замена и
куповина нових инструмената,видео бимапројектора)
Веће учешће наших ученика и наставника на
манифестацијама под покровитељством
града

Наставници,
педагог, директор

Током
школске
године

Евиденција
наставника,
извештаји,
дописи,
спискови

Број
активности,
број
родитеља,
упоредне
анализе, број
ученика и
наставника
укључен у
активности
града

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ЕТОС
Развојни циљ 3. Уређење школског простора,стварање амбијента који је пријатан за све
ЗАДАЦИ

Веће ангажовање
наставника и ученика у
стварању пријатнијег
анбијента за рад и
добродошлицу

Предлози и активније
учешће ученичког
парамента у живот и
рад школе

АКТИВНОСТИ
Сређивање улазног хола школе(слике
композитора, дипломе и захвалнице школе)
Израда паноа,презентација ученичких
постигнућа на такмичењима и фестивалима
Промоција ученичких радова ликовних и
литерарних.
Ученичка постигнућа(награде и похвале)
Чланови ,ученициУП.учествују и помажу
реализацију концерата и других јавних наступа
ученика школе.
Помоћ од стране ученика,чланова УП. и других
ученика старијих разреда,млађим ученицима у
савладавању градива и осталим потешкоћамаса
којима се сусрећу ученици нижих разреда.
Узимање учешћау креативним
радионицама,које се организују у школи
преузимање иницијативе.
Реализација осмишљених идеја чланова УП.,са
унапред оссмишљеним циљем и начином
реализације.Узимање у разматрање њихових
жеља,идеја ,предлога ...

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ
И
наставници,
ученици,
родитељи,
педагог,
директор

Наставници,
педагог,
директор

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Током
школске
године

Током
школске
године

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Евиденција
наставника,
извештаји

Евиденција
наставника,
извештаји,
дописи,
спискови

Критеријум
успеха

Број родитеља
укључен у
активности

Број
активности,
број
родитеља,
упоредне
анализе, број
ученика и
наставника
укључен у
активности
града

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ ЕТОС
Развојни циљ 4. Обезбедити посебан простор за приватност наставника,ученика и родитеља
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ
Укључивање родитеља, избор извођача и
извођење радова

Уређен простор за
приватност
наставника,ученика и
родитеља

Прилагодити прилаз
потребама деце са
сметњама у развоју и
инвалидитетом

Адаптирање и сређивање просторије за
наставнике -зборница

Део улазних степеница прилагодити
деци,тако да без напора могу да уђу у
школски простор.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор
школе,Савет
родитеља,
Одељењске
старешине

Директор
школе,Савет
родитеља,домар

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Током
2018/22

Током
2018/22

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Извештаји о
раду директора
школе

Извештаји о
раду директора
школе и израда
прилаза школи

Критеријум
успеха
Број родитеља
укључен у
активности и
оствареност
самог циља

Број родитеља
укључен у
активности и
оствареност
самог циља

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Развојни циљ 1. Оснаживање компетенције наставника
2.Оснаживање за целоживотно учење и набавка стручне и нотне грађе за ученике , наставнике и
све запослене
3.Унапређење и већа сарадња директора ,запослених , родитеља и ученика

Развојни циљ 1. Оснаживање компетенције наставника

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

-Организовање стручних семинара
из области вредновања и
оцењивања и према исказаним
потребама наставника
Унапређење квалитета
наставе

-Израда примера добре праксе и Директор, педагог и
анализа на стручним већима
наставници
-Одржавање часова на којима
ће се применити различити
начини провере знања
-Анализе постигнућа ученика на
тестовима,смотрама и јавним

2018/22.

Евиденција стручног
усавршавања,
Извештај и анализа о
постигнућима
ученика

ЕВАЛУА
ЦИЈА

часовима и предлог мера за
унапређење квалитета наставе

Системско праћење
напредовања и постигнућа
ученика

Подижу личну и
професионалну афирмацију

Већа тимска сарадња ,
размена искустава,креирање
боље атмосфереу школи и
развијање комуникациских
вештина
Стварање пријатног
амбијента и простора за све
чиниоце васпитно-образовног
процеса

Израда примера добре праксе и
анализа на стручним већима,
Анализа успеха и постигнућа
ученика,па према потребама
ученика организовати већи број
додатне и допунске наставе
Концерти и наступи,
Стручно усавршавање
Размена искустава у оквиру већа
и актива,као и са колегама из
других образовно-васпитних
установа

Директор, педагог и
наставници

Директор, педагог и
наставници

Септембар
2018.
По плану
одељењског
старешине

Извештаји
одељењског
старешине на
полугодишту сваке
године и анкетирање
ученика

Током сваке
школске
године

Број концерата
,стручних семинара и
предавања,студиске
посете и извештаји

Континуирано
током сваке
школске
године

Коментари ,број
учесника и
концерата,
извештаји

Објављивање и прослеђивање
информација усмено,писмено
или електронски

Дирректор
Координатори

Организовање
концерата,предавања и сусрета,
уређење школског простора и
окружења,...

Директор,педагог,
родитељи, ученици .
наставници ,
2018/22.
локална самоуправа
и донатори

Извештаји и анкете

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Развојни циљ 2.Оснаживање за целоживотно учење и набавка стручне и нотне грађе за ученике ,наставнике и све запослене.
ЗАДАЦИ
Способност комуникације
писменог и усменог
изражавања,
Коришћење
информационих
технологија у циљу
унапређења рада и својих
компетенција,решавања
проблема

АКТИВНОСТИ
-Организовање или учешће на
стручним семинарима из области
вештина и начина комуникације
и информационих технологија
присуство истим

Директор, педагог
и наставници

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

Очување сопственог културног
наслеђа и активно укључење у
другу културну заједнуцу и
превазилажење предрасуда.
Писање пројеката и усвајање
креативних идеја у свху

Директор,
педагог ,
наставници
,тимови и већа

Директор, педагог
и наставници

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

2018/22.

Евиденција
стручног
усавршавања,
Извештај и анализа
о постигнућима
ученика

2018/22.

Извештаји
одељењског
старешине на
полугодишту сваке
године и
анкетирање ученика

Током сваке
школске
године

Број концерата

-Оснаживање за решавање
Проблема и конфликтних
ситуација
Предавања,трибине и дискусија

Примена стечених знања у
ефикаснијем планирању
Израда примера добре праксе са
сопственог напредовања и дискусијом ,анализом и применом,
преношење знања на тим
или појединачно
Учешће у
мултикултуролошком
друштву и развијање
креативних идеја

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦ
ИЈА

унапређења квалитета рада школе
Број нотне грађе и
друге литературе
Опремање библиотеке
литературом и другим
потребним средствима за
рад,
исказивање потреба за
нототекаром

Опремање библиотеке већим
бројем нотне грађе,стручне
литераруре за наставнике,ученике
и родитеље,као и литература за
децу и омладину
Исказивање потреба за радним
местом нототекара

Директор,секретар
школе,наставници

Током сваке
школске
године
Почетак
школске
2018/19.год.

Добијање одобрења
радног места
нототекара од
стране
Министарства
просвете и
технолошког
развоја

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Развојни циљ

3.Унапређење и већа сарадња директора ,запослених , родитеља и ученика

ЗАДАЦИ

Унапређење квалитета
сарадње директора
,запослених , родитеља и
ученика

АКТИВНОСТИ

Укључење родитеља и учешће
кроз редовну, узајамну и
ефикасну комуникацију у
процесу наставе и другим
школским активностима.
Укључење родитеља у
активностима које су у интересу

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ

Директор, педагог ,
наставници,ученици
2018/22.
и родитељи

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ЕВАЛУА
ЦИЈА

Евиденција стручног
усавршавања,
Извештај и анализа о
постигнућима
ученика

Очекује се
да ће на тај
начин бити
могуће
остварити
резултате у
школи
када се

и школе и ученика и даје
прилику да се ускладе ставови и
радње, што затим ствара
прилику за постизање жељених
резултата.
Наставници су пресудно важни
школски актери. Комуникација
са наставницима се мора
испланирати, организовати,
имати сврху, ускладити, итд.
Објаснити сврху школе ђацима
и значај редовног похађања
индивидуалне и групне наставе

ставови са
родитељим
а и другим
школским
актерима
ускладе.

-Организовање стручних семинара
из области вредновања и
оцењивања и према исказаним
потребама наставника
-Израда примера добре праксе и
анализа на стручним већима

Системско праћење квалитета
рада установе ,напредовања
ученика и мере за осипање
ученика

Анализа успеха и постигнућа
ученика,па према потребама
ученика организовати већи број
додатне и допунске наставе
Већа информисаност родитеља
или старатеља о обавезама у
музичкој школи на
Објављивање и прослеђивање

Директор, педагог , Континуирано
наставници,ученици током сваке
и родитељи
школске
године

Извештаји
одељењског
старешине на
полугодишту сваке
године и анкетирање
учееника

Координатори

Коментари ,број

Континуирано

Већа тимска сарадња и
размена искустава,креирање
боље атмосфереу школи

информација усмено или
електронски

током сваке
школске
године

учесника и
концерата

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ РЕСУРСИ
Развојни циљ 1. Стварaње услова за квалитетнији рад и квалитетнији боравак
ученика и запослених
2. Подизање квалитета комуникације и међусобних односа
3.Опремање школе потребним наставним средствима
4. Унапређење сарадње са образовно-васпитним и другим институцијама у окружењу и шире
ЗАДАЦИ
o
o
o
o

Реновирање зграде(замена крова , столарије ,фасаде,кречење ,...)
Заменити један део рачунарске опреме и обезбедити рачунар и штампач за наставнике
Повећање броја књига и нотног матерјала у школској библиотеци
Заменити један део школског намештаја
Уређен простор за приватност наставника,ученика и родитеља

Развојни циљ 1. Стварaње услова за квалитетнији рад и квалитетнији боравак
ученика и запослених

ЗАДАЦИ
Реновирање зграде

3.Опремање школе потребним наставним средствима
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Директор, секретар
Реализација тендера,
Током
домар школе и
идентификовати донаторе
2018/22.
општина Ар.

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Извештаји о раду
директора школе

Критеријум
успеха

Заменити један део
рачунарске опреме и
набавка нових
Заменити један део
школског намештаја
Повећање броја књига и
нотног материјала у
школској библиотеци

Опремање школе новом
рачунарском опремом

Директор , секретар
школе и општина Ар.

Током
2018/22.

Извештаји о раду
директора школе

Реализација тендера,
опремање школе намештајем
Одређивање потребних
финансијских средстава и
извора финансирања, избор
и набавка књига и нота

Директор, секретар и
домар школе

Током
2018-2022.

Извештаји о раду
директора школе

Директор школе ,
библиотекар

Током
2018-2022.

Извештаји о раду
директора и библиотекара школе

ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА
Наставник мора бити отворенији и спремнији за одређене промене у раду (менторска улога, активна настава – интезивније укључивање
ученика у рад, укључивање савремених технологија у рад). Традиоционалну наставу одликује фронтални облик рада и обично
једносмерна комуникација између наставника и ученика. Ученици су недовољно активирани и онемогућени да индивидуално
напредују у складу са предзнањима и способностима, што утиче на мотивацију ученика. Увођење иновација у образовно – васпитни
процес подразумева и мобилност и стално професионално усавршавање наставника.
ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ РЕСУРСИ
Развојни циљ 2. Подизање квалитета комуникације и међусобних односа

ЕВАЛУА
ЦИЈА

п
л
а
н
и
р
а
њ
е
С
т
р

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Евиденција стручног

р
а
з
в
о
ј
н
о

Директор, педагог

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
Септембар –

з
а

Прикупљање предлога

а
к
т
и
в

Даље јачање компетенција

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

С
т
р
у
ч
н
и

ЗАДАЦИ

наставника

Реализација пројекта

Реализација радионица „Школа
без насиља“ на часовима
одељенског старешине
Повећати размену информација
свих чиниоца образовноваспитног рада
Организовање заједничких
активности за побољшање услова
рада и живота у школи
Школа у своје редове укљчује
волонтере

и избор семинара,
реализација семинара
Презентација Пројекта,
анализа и издвајање
тема,
Имплементација у
планове одељењских
старешина
Изада плана,
реализација
активности, анализа
резултата
Објављивање и
прослеђивање
информација усмено
електронски или
писмено
Организовање
концерата,предавања и
сусрета, уређење
школског простора и
окружења,...
Учешће на конкурсима
за волонтере

октобар
2018/22.
Директор, педагог

Септембар
2018.

Одељењске старешине

По плану
одељењског
старешине

усавршавања,
Извештај
Извештаји
одељењског
старешине на
полугодишту сваке
године и анкетирање
учееника

Одељењске старешине,
педагог, ученичке
организације, Тим за
заштиту ученика од
насиља

Током сваке
школске
године

Извештаји одељских
старешина и ученичких организација

Директор, педагог,
одељењске старешине,
ученичке организације,
родитељи

Континуирано
током сваке
школске
године

Коментари

Родитељи, ученици и
наставници

2018/22.

Извештаји и анкете

2018/22.

Извештаји са
конкурса

Директор,секретар
школе

Број
волонтера

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ РЕСУРСИ
Развојни циљ 3. Унапређење сарадње са образовно-васпитним и другим институцијама у окружењу и шире

ЗАДАЦИ
Унапређење сарадње са
предшколском установом,,Дуга“
Унапређење сарадње са основним
и средњим школама на територији
општине Аранђеловац

АКТИВНОСТИ
Потписивање
протокола
сарадње,организовање
концерата наше школе
два пута годишње.
Представљање наших
ученика и наставника .

Организовање
концерата од стране
студената завршних
година факултета
Објављивање и
Повећати размену информација и
прослеђивање
информисаности свих потписника
информација усмено
протокола сарадње
или електронски
Организовање
Организовање заједничких
концерата,предавања и
активности за побољшање услова сусрета, уређење
рада и живота у школи
школског простора и
окружења,...
Унапређење сарадње са
факултетом музичких уметности

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор, педагог и
наставници
одељењске старешине
Одељењске старешине,
педагог, ученичке
организације, Тим за
заштиту ученика од
насиља

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
2018/22.
Септембар
2018.
По плану
одељењског
старешине

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Евиденција стручног
усавршавања,
Извештај
Извештаји
одељењског
старешине на
полугодишту сваке
године и анкетирање
учееника

ФИЛУМ.
Директор

Током сваке
школске
године

Број концерата

Координатори

Континуирано
током сваке
школске
године

Коментари ,број
учесника и
концерата

Родитељи, ученици
,наставници и директор

2018/22.

Извештаји и анкете

ЕВАЛУА
ЦИЈА

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима за развојно планирање школе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Иван Цветковић-директор
Ивана Алексић –наставник солфеђа
Слађана Митровић-педагог
Јелена Марковић наставник клавира -координатор тима
Иво Игрутиновић- наставник клавира
Владо Вуказић-наставник кларинета
Каралић Петар- ученик
Сандра Вукоје-родитељ
Марија Елез-локална самоуправа општине Аранђеловац

Садржај

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Увод
Мисија и визија
Профил школе
Законски и стратешки оквир (национални и локални)
Преглед постојеће структуре и ресурса школе
Настава и учење опис ситуације
Ваннаставне активности
Анализа ситуације
- Анализа заинтересованих страна
- Самовредновање последњи резултати
- SWOT – АНАЛИЗА
- Анализа проблема

9. Приоритетне области
10. Акциони план
Школски развојни план за 2018/22. садржи и детаљан акциони план за школску 2018/19. годину, а за све наредне године акциони план
биће урађен у току августа месеца, непосредно пред сваку нову школску годину, а након евалуације претходног плана.

АКЦИОНИ ПЛАН РПШ-е ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ

-

-

-

-Концерт добродошлице за ђаке прваке
- Припрема предавања о различитим облицима рада у
настави
- Презентација предавања и подела радног материјала
-Договор о задужењима припрема угледних часова на
тему предавања и одређивање временских термина
одржавања часова
-Прилагођавање ученика првог разреда
-Анализа стања , предавање на тему „Начини
прилагођавања и најчешћи проблеми при поласку у
први разред и мере за осипање ученикаи .
-Предлог мера за побољшање постојећег стања

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
Септембар

Септембар и
током године

НОСИОЦИ

НАЧИН ОСТВ.

-Директор
-Педагог
- наставници

Предавање, посета и број
родитељских састанака

Директор
Педагог
Наставници ученика
првог разреда
Родитељи

Размена искустава на
састанцима, саветодавни
разговори са
родитељима, израда
ИОП,
Анкета
Предавање, Посете
часовима

-

-Изложба дечјих радова – ликовних и литерарних
-Песнички дан наших ученика ствараоца

Септембар –
октобар током
целе године

Директор педагог,
учитељи, ђачки
парламент, професор
српског језика,
ликовног, руског ,
енглеског

Прикупљање и читање
дечјих радова , изложба
дечјих ликовних радова

-

- Знањем против насиља

Октобар
Април

Директор, педагог,
наставници,

Организовање утакмица,

-Дан отворених врата
-Заједничко уређење простора школе,продајни базар
-прикупљање идеја за формирање школског ансамбла
Здрави стилови живота – предавање ученика и
наставника
-у сарадњи са задругом „Златан“ организација
предавања на тему Здрава храна – органска производња
- Изложба новогодишњих честитки
-изложба ликовних радова на тему Свети Сава
-Новогодишњи концерт

Октобар и
током године

Представници свих
интересних група

Октобар

Ученици, наставници,
предавачи

Презентација угледних
часова и присуство,
посете, урђење простроа
Присуство, предавање

Децембар,
јануар

Ученици, наставници,

Сликање, цртање,
поставка изложбе

Наставници Родитељи
Директор Педагог
-Директор
-Педагог
-Наставници
-Реализатори семинара

Број присутних и
примена
Упитник,записник,
едукација

-

- обука наставника за примену техника Брзог читања

Фебруар 2019.-Прикупљање података о вештинама и знањима која се
Фебруар –
односе на коришћење иновативних наставних средстава август .
и метода
- Анализа података
-Израда плана обуке у оквиру
Школе
-Реализација плана обуке

Током целе
школске
године

-Директор
-Педагог
-Наставници
-Професор
Администратор сајта

Број радова, посећеност и
организација

Септембар-јун

-Педагог
-

Април– током
године

-Директор
-Педагог
-Наставници
-Помоћни радници

Број Радионица( рад у
пару и групи), евиденција
присутних и анализа
садржаја
Евиденција коришћења
литературе, број радова –
презентација ученика

-Угледни часови на којима се развија критичко
мишљење
- Посета педшкоских установа и школа у
окружењу,промоција школе
-Годишњи концерт

Новембар –
Мај

-Директор
-Педагог
-Наставници
-Ученици
- родитељи

Број часова, припреме,
Анализа одржаних
часова, записници

- Састанак представника свих интересних група и
анализа остварених резултата

Јун

-Директор
-Педагог
-Наставници
-Помоћни радници
-Локална зај.
-Ученици

Анализа постигнутог
дискусија и анкета

-Састанак чланова тима.

Август

-Представници тимова

Анализа остварености

-Организовање изложбе ученичких радова
- припрема радова за сајт школе
-организовање хуманитарних акција

-Реализација радионица против болести зависности

-Коришћење стручне литературе наше библиотеке за
ученике, наставнике и родитеље
-Презентација прочитане књиге или стручног часописа

-Анализа урађеног.
-Израда акционог плана за наредну школску годину.

-Директор
-Педагог

циљева.

