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Напснпвушлана49.Закпнаппснпвамасистемапбразпваоаиваспитаоа(СлужбенигласникРСбр/72/
09-52/11-55/13),ШкплскипдбпрЕкпнпмске
щкпле
из
Ужицаје,наседниципдржанпј15.09.2021.гпдине,усвпјипРазвпјни план щкпле.

1. УВПД
Развпјнипланщкплепредстављастратещкипланразвпјауперипдупд1.септембра2021.дп31.а
вгуста2026.гпдине,саистакнутимприпритетимаипринципимаупствариваоуваспитнппбразпвнпградаипланпвимаизразлишитихпбразпвнихиваспитнихпбласти.
РазвпјнипландпнетјенапснпвурезултатаЕкстернпгвреднпваоащкпле,Извещтаја
п
сампвреднпваоу рада щкпле, Извещтаја п пруженпј струшнпј ппмпћи, Извещтаја п раду щкпле
иидентификпваоапбразпвнихпптребананивпуструшнихтимпваиактивананивпущкпле.
Везе
струшнихтимпвау
щкпли
утпку
планираоа
иизраде
Развпјнпгпланащкплесубилезнашајнезакпнструктиванзаједнишкираднаидентификацијипптреба,
препрека,псмищљаваоамераиактивнпсти,припритета,циљеваизадатака.

Пнама
Одлукпм Министарства тргпвине у Ужицу је 25. 09. 1946. гпдинеу Ужицу ппшела је са
радпм Екпнпмска щкпла кап Државнa тргпвашкa академијa, првa струшнa щкплa те врсте на
трпмеђи Бпсне, Црне Гпре и Србије. Шкпла је ппшела са радпм без ушипнишкпг прпстпра, без
ппреме и без струшнпг кадра. Наставу је ппхађалп 99 ушеника у два пдељеоа узраста пд 14 дп
22 гпдине.Иакп је пснпвана кап шетвпрпгпдищоа, збпг пптребе привреде за струшним кадрпм,
у прве три генерације щкплпваое је скраћенп на трпгпдищое.И ппред скрпмних материјалних
и кадрпвских услпва за рад у првим гпдинама, резултати су били изнад свих пшекиваоа.Већ
прва генерација ушеника ппстигла је најбпљи успех међу ушеницима средоих щкпла у Ужицу.
Сврщени матуранти ппстају нпсипци привреднпг и друщтвенпг живпта и развпја у срединама
где их је Министарствп тргпвине и снабдеваоа упућивалп да раде ппсле диплпмираоа.
У наредним деценијама Шкпла је меоала називе: Екпнпмска средоа щкпла, Шкплски центар
за пбразпваое екпнпмских, тргпвинских и угпститељских кадрпва
„Младпст“, ООУР Средое струшнп пбразпваое у саставу Образпвнпг центра „М. М. Луне“,
Средоа щкпла „Младпст“, а пд 1990. гпдине нпси данащои назив Екпнпмска щкпла.
У Шкпли су се меоале генерације ушеника и наставника.Меоали су се услпви за рад.Једнп је
псталп истп – Шкпла је задржала (већ у првим гпдинама стешен) ранг и углед.На мнпгим
такмишеоима на разлишитим нивпима, нащи ушеници псвајали су и псвајају награде, бележе
пдлишне резултате и дпстпјнп представљају Шкплу. Мнпги пд бивщих ушеника кпји су се
заппщљавали неппсреднп пп заврщетку щкплпваоа, брзп су се афирмисали у струци.Велики
брпј ушеника настављап је пбразпваое дп највищих академских зваоа. Мнпгп је бивщих
ушеника наще Шкпле кпји су се пптврдили кап рукпвпдипци, писци, уметници,сппртисти.
Данас Екпнпмска щкпла има дпбре материјалнп-технишке услпве за рад и квалификпвани
кадар.Активнп ушествује у прпграмима мпдернизације наставних прпграма. Врщи упис ушеника
у два ппдрушја рада:
екпнпмија, правп иадминистрација
тргпвина, угпститељствп итуризам
Ушеници се щкплују у класишним пдељеоима (екпнпмски технишар, ппслпвни
aдминистратпр, финансијски администратпр, службеник у банкарству и псигураоу, туристишкпхптелијерски
технишар,
царински
технишар
и
технишар
пбезбеђеоа).
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2. СМЕРНИЦЕЗАРАЗВПЈПЛАНАИРАЗВПЈНИТИМ
Савремени свет у кпме живимп карактерище интензивни развпј науке, технике и
технплпгије, такп да је пбразпваое свакпдневнп излпженп нпвим притисцима и
захтевима.Брз развпј инфпрмаципних технплпгија утицап је на тп да педагпщка
технплпгија ппстане све мпдернија и инспиративнија.Без дигиталне писменпсти данас се
не мпже гпвприти п ппјединцу кпји је спреман за живпт у мпдернпм свету пунпм
препрека.Неппхпднпст пвпг знаоа највище дплази дп изражаја у сфери пбразпваоа.
Неппвпљна епидемиплпщка ситуација кпјпј смп излпжени гптпвп пд ппшетка марта
пве гпдине, пдразила се на мнпге аспекте живпта каквпг смп дп тада ппзнавали, па
самим тим није мпгла запбићи ни пбразпваое.Један пд главних изазпва ппстап је тп какп
пдржати пптималан квалитет наставе, а притпм не нарущити здравље ушеника и
наставника.Прелазак на пнлајн наставу пмпгућип је да се наставни прпцес настави, у дп
тада неппзнатим пкплнпстима.
Кприщћеое најнпвијих инфпрмаципних технплпгија у пбразпвнпм прпцесу прекида
традицију у кпјпј је настава једнпсмеран прпцес где наставник пренпси знаое, кпје
ушеници пасивнп усвајају, а пнда репрпдукују кап наушенп. Инфпрмаципне технплпгије
ппмажу наставнику да креира ппдстицајнп пкружеое за ушеое у пквиру свпг наставнпг
предмета и тп на нашин да ушини наставу креативнијпм, изазпвнијпм, занимљивијпм,
функципналнијпм и сврсисхпднијпм.
Развпјуслпварадащкплекретаћесеуинтересусвихушеника,наставника,рпдитеља
и
лпкалне сампуправе а све у интересу квалитетнијег живпта, пбразпваоа
иваспитаоамладихгенерација.

3. МИСИЈАИВИЗИЈА
Мисија
Живимп у свету кпји се сталнп меоа. Екпнпмска щкпла Ужице стпга види свпју улпгу у
развијаоу струшне, метпдишке и спцијалне кпмпетенције и затп смп рещени да:
 самппдгпвпрнп и на мерљив нашин сталнп ппбпљщавамп квалитет свпга рада,
 ппузданп и кпмпетентнп пбразујемп и пбушавамп младе и пдрасле за пптребе
тржищта рада на регипналнпм нивпу, такп да су са свпјим знаоима, вещтинама и
ставпвима кпнкурентни приликпм заппщљаваоа;
 усппстављамп прилагпдљиву и динамишну прганизаципну структуру заснпвану на
тимскпм раду и пдгпвпрнпсти свакпг заппсленпг за пствариваое утврђених циљева;
 делптвпрнп управљамп партнерствима, кадрпвима, финансијама, инфраструктурпм
и прпцесима ради ппстизаоа пптималних резултата и ппдизаоа нивпа на кпјима се
пдвијају прпцеси у щкпли;
 ппвезујемп се на регипналнпм нивпу са спцијалним партнерима и преузимамп свпј
деп пдгпвпрнпсти за развпј друщтвене средине.
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МисијанащеШкпле
јекреираоемпдерне,ефикаснеизанимљивещкплеппмеридетета,кпјаппдстишеимптивищеуш
енике/цедаунапређујузнаоа,вещтинеисппспбнпсти унутар лишних и друщтвених
перспектива
и
псппспбљава
их
за
целпживптнпушеое,кпјејезаснпванпнаппвереоу,ппвезанпсти,сплидарнпсти,активизмуипп
щтпваоуразлишитпсти.
Визија
Екпнпмска щкплатежи да буде савременп ппремљена щкпла кпјакреативним и
инпвативним
прпграмима,
у
складу
са
интересима
пкружеоа,
ппдржаваактивнпушеое,тимскирад,развпјнепптребесвпјихушеника/ца,исвихпсталихушесн
ика/цаунаставнпмпрпцесу.Крпзпартнерствпсарпдитељимаищирпмзаједницпм радиће се
на ствараоу безбеднпг пкружеоа у кпм сви мпгу да признају иппщтујупсећаоадругих.
Признати смп пбразпвни центар у регипну. Жеља нам је да свпјим залагаоем и
радпм дппринесемп да наща щкпла буде:
П – пппуларна:
са
атрактивнпм пбразпвнпм ппнудпм
кпја
пдгпвара захтевима савременпг тржищта
Р– регипнални центар: лидер регипна у пбразпваоу ушеника у пбласти екпнпмија,
правп и администрација
Е– ефикасна: на време испуоава ппстављене циљеве и благпвременп преузима
неппхпдне кпрективне мере
С– савремена: прати тпкпве савременпг пбразпваоа и усклађује свпје прпцесе са
оима, негује мпдеран меначерски стил рукпвпђеоа
Т – тимски прганизпвана: пријатна радна атмпсфера у духу тимскпг рада наставника и
ушеника, уз сталнп прилагпђаваое прганизаципне структуре
И– инпвативна: ппдржава и примеоује инпвације у настави, кап и развијаое
прилагпдљивих кадрпва птвпрених за нпва сазнаоа
Ж– жељена: ушеници радп уписују нащу щкплу и редпвнп ппхађају наставу, а
наставници са задпвпљствпм раде свпј ппсап
Н – напредна:
ппремљена
мпдерним
наставним
средствима
за
реализацију практишних прпјеката
А– ангажпвана: ушествује у реализацији државних и интернаципналних пбразпвних
активнпсти
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4. СНАГЕИСЛАБПСТИШКПЛЕ
СНАГЕ




















Опредељенпсткасталнпминпвираоу
наставнпграда;
Наставниципримеоујупдгпварајућадидактишкпметпдишкарещеоанашасу;
Наставницикпристенаставнеметпдекпјесуe
фикаснеупднпсунациљшаса;
Наставнициприлагпђавајураднашасупптребамауш
еника;
Наставнициимајуразумеваоазаушенике;
Наставници
тематскпмиинтердисциплинарнпмнаставпм
превазилазе прпблем садржајнп
ивременскинеусклађенпгградиваупквирусвакпг
разреда;
Ущкплифункципнищутимпвизаппдрщкууш
еницима;
Ущкплифункципнищесистемппдрщкедециизпс
етљивихгрупа;
Ущкплисепрганизујупревентивнеактивнпстикпједп
принпсебезбеднпсти;
Шкпла сарађујесарпдитељимаи
релевантниминституцијамаупружаоуппдрщкеуш
еницима;
Редпвнпструшнпусаврщаваоенаставника;
Ушещћеиуспесинаставникау прпјектима
Ушещћеиуспесинащихушениканаразлишитимта
кмишеоима;
Видеп надзпр щкпле
У щкпли се кпнтинуиранп ради на примени и
унапређиваоу стратегија за прпфесипналнп
усмерааваое ушеника;
Шкплски прпстпр је у пптпунпсти прилагпђен
пптребама деце са инвалидитетпм

СЛАБПСТИ











Наставницинедајуувекппвратнеинфпрмацијеп
напредпваоуушеника;
Недпвпљнапрпмпцијарадаидругихактивн
пстищкпле;
Недпвпљнамптивисанпстнекихнаставникауппј
единим фазама наставнпг прпцеса
ипрпјектима;
Рад са великим брпјем ушеника у пквиру пдељеоа
Неадекватна велишина ушипница
Недпстатак клима уређаја у ушипницама
Неппстпјаое сппртских терена пкп щкпле кпје би
нащи ушеници мпгли да кпристе
Неравнпмернп пптерећеое ушеника тпкпм дана и у
тпку недеље
Недпстатак финансијских средстава за финалнп
уређеое и ппремаое щкпле
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5. МПГУЋНПСТИИПРЕПРЕКЕ

МПГУЋНПСТИ














Ппдрщкаиукљушенпстрпдитеља;
Применљивпстдпбрихискустава;
Сарадоасаневладинимпрганизацијама(се
минари,дпнације,планираое...);
Изналажеоемпгућнпстизадпнатпрскимср
едствима;
Верификација за нпве атрактивне смерпве
Интензивнија екстерна прпмпција щкпле
Даљи развпј мреже сарадое са прганизацијама
у лпкалнпј заједници и на међунарпднпм нивпу
Бпља ппремљенпст щкпле и ушипница
Вище струшних екскурзија и сусрета са другим
средоим щкплама
Отвпренпст других струшних щкпла за сарадоу
Развпј прпјектних активнпсти щкпле
Укљушиваое у дигиталне платфпрме и развпј
дигиталне сарадое

ПРЕПРЕКЕ








Финансијска ппдрщка пд стране надлежнпг
министарства
Негативна медијска кампаоа кпја прати прпсвету
на нивпу државе
Неприлагпђенпст рефпрме система средоег
струшнпг пбразпваоа пптребама щкпле и ушеника
Недпстатак неппхпдних финансијских средстава
Смаоеое фпнда шаспва из ппјединих предмета
Велики брпј ушеника пп пдељеоу
Обезбеђиваое услпва за ппстизаое
кпнкурентнпсти у струшнпмпбразпваоу
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6.

ЕКСТЕРНПВРЕДНПВАОЕШКПЛЕ

Представници Шкплске управе у перипду пд 21.05. дп 28.05.2021. гпдине реализпвали
су активнпсти струшне ппмпћи и ппдрщке у нащпј щкпли.Циљ реализације активнпсти је
унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада и пружаое ппдрщке Тиму за
сампвреднпваое, Тиму за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве и Тиму за прпфесипнални
развпј.
Прпсветни саветници кпристили су следеће ппступке за прикупљаое ппдатака:
1. Анализа: Гпдищоег плана рада за щкплску 2020/21. гпдину, Гпдищоег плана рада за
щкплску 2019/20. гпдину, Извещтаја п реализацији гпдищоег плана рада за щкплску
2019/20. гпдину, Извещтаја п сппљащоем вреднпваоу квалитета рада Шкпле и
Оперативнпг плана рада устанпве пд септембра 2020. гпдине, децембра 2020. гпдине,
јануара 2021. гпдине и марта 2021. гпдине. Кприщћени инструмент је шек-листа.
2. Анализа прпписане евиденције, педагпщке дпкументације и дпкументације устанпве:
пперативни план рада наставника, пперативни план рада струшнпг сарадника, наставни
материјали, садржај писмених задатака, дпмаћих задатака и писмених прпвера знаоа;
Анализа квалитета наставе на даљину за ппследое три седмице првпг пплугпдищта
(сампевалуација Шкпле) и Акципни план за унапређиваое квалитета наставе на даљину
Шкпле. Кприщћени инструмент је шек-листа.
3. Разгпвпр са рукпвпдипцем устанпве; кприщћени инструмент је Впдиш за разгпвпр са
директпрпм щкпле.
4. Анкетираое наставника, струшних сарадника, ушеника (узпрак кпји шини щест пдељеоа пд
I дп IV разреда) и рпдитеља (узпрак рпдитеља ушеника наведених пдељеоа); кприщћени
инструменти су: Упитник за наставнике Екпнпмске щкпле Ужице, Упитник за струшне
сараднике Екпнпмске щкпле Ужице, Упитник за ушенике Екпнпмске щкпле Ужице и
Упитник за рпдитеље ушеника Екпнпмске щкпле Ужице. Упитници су израђени у Google
Forms фпрмату.
Прикупљаоем и анализпм ппдатака дпбијених пписаним аналитишким ппступцима,
разгпвпрпм са директпрпм устанпве и анкетираоем шетири циљне групе, дали су пдређене
преппруке за даље ппступаое устанпве кпје су саставни делпви акципнпг плана.
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САМПВРЕДНПВАОЕ
6.1. ШКПЛСКИПРПГРАМИГПДИШОИПЛАНРАДА

6.1.1 Шкплски прпграм је урађен на пснпву наставнпг плана и прпграма и
пмпгућавапствариваоепринципаициљевапбразпвнпваспитнпграда,капистандардеппстигнућа.
6.1.2. Гпдишои план рада щкпле дпнет је у складу са развпјним планпм и
прпгрампмпбразпваоаиваспитаоа.Утврђенпјевреме,местп,нашининпсипципствар
иваоаплана.
ЕлементиШкплскпгпрпграмаиГпдищоегпланарадащкплемеђуспбнпсуусклађе
нииуфункцијизадпвпљеоаразлишитихпптребаиинтереспваоаушеника,рпдитеља,л
пкалнесампуправеиреалнимпптенцијалимащкпле.
Свистандарди
кпјисепднпсенапбласт
квалитетаШкплскипрпграмиГпдищоипланрадасуупптпунпстипстварени.Шкплски
дпкументисудпнетиускладусапрпписима изадатпмструктурпм.
6.2. НАСТАВАИУЧЕОЕ
6.2.1. ПЛАНИРАОЕИПРИПРЕМАОЕ
6.2.1.1.ПЛАНИРАОЕ
СвинаставнициимајуГпдищоииОперативнипланрадакпјијеускладусапрпписан
импланпмипрпгрампмрада.Приликпмпланираоасарађујусапсталимшланпвимара
зреднпгилиструшнпгвећа.Оперативнепланпвеправеппщтујућиспецифишнпсти
предмета
и
пдељеоа
у
кпјима
раде.Тимским
радпм
крпз
кпрелацијупредметаипбрадпмппвезанихтемадплазедпусклађених,заједнишкихпр
пвера.
6.2.1.2.ПРИПРЕМАОЕ
Наставници се редпвнп припремају за наставу впдећи рашуна п избпру
садржаја,метпда,
пбликаисредставазарад.Приликпм
припремаоазашасвпдисерашунапразлишитпстиушеникаппзнаоу,искуству,сппспбнп
стимакапипнимакпјисунадарениилиимајутещкпћеуразвпју.
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6.2.2. НАСТАВНИПРOЦЕС
Наставници у щкпли примеоују пдгпварајућа дидактишкп-метпдишка рещеоа
нашасу и кпристе наставне метпде кпје су ефикасне у пднпсу на циљ
шаса.Кприщћеоесавременихтехнплпгијадппринпсиквалитетнијпјреализацијииунапређив
аоусвихпбликаи
ппдрушјапбразпвнпваспитнпграда.Кпмуникацијаизмеђувећинеактерајеса уважаваоемиппвереоем.
Наставници прилагпђавају рад на шасу пбразпвнп-васпитним пптребама
ушеника.Ушеници стишу знаоа на шасу.Ппвратне инфпрмације кпје дпбијају су
ппдстицајне
задаљирадинапредпваое.Задацикпјисереализујусупрвенственппрпмпвисаоеправилнеу
пптребесвихпбликаизвпраинфпрмација,ствараоеуслпвазаинтердисциплинарни приступ
настави,
мптивисаое
за
ушеое,
сарадоа
са
ушеницима
инаставницима,развијаоеинфпрматишкеписменпстиикприщћеоесавременихтехнплпгија
.
Наставнициефикаснпуправљајупрпцеспмушеоанашасуикпристеппступкевреднпваоа
кпјисуу
функцијидаљегушеоа.Стварајуппдстицајнуатмпсферузараднашасу,ппхваламаппдстишуи
мптивищуушенике.Ппсебнупажоуппсвећујуушеницимакпјисппријенапредују.Дарпвитиу
шеницизаузимајуважнпместпуживптуирадущкпле,оимасеппсвећујепажоакрпзприпрем
узатакмишеоанакпјимапнинереткп ппстижурезултате.
6.2.3. УЧЕОЕ
Већинаушеникаимапдгпвпранпднпспремаушеоуираду.Кпристеранијастешеназнаоа
и
искуства приликпм усвајаоа нпвпг градива.Већина има развијен псећај
лишнепдгпвпрнпсти,радпсарађујуугрупнпмраду.Ушеницисепсппспбљавајудакпристеразне
извпрезнаоа:учбенике,решнике,енциклппедије,интернет,ушеоепутемпткрића,
рещаваое прпблема,кппперативнпушеое....
6.2.4. ПРАЋЕОЕИНАПРЕДПВАОЕ
Оцеоиваое
се
пбавоа
у
складу
са
Правилникпм
п
пцеоиваоу
ушеника.Наставниципримеоују
фпрмативнп и
сумативнп пцеоиваое.Такпђе
сепцеоиваое ппстигнућаушеника пбавља редпвнп и кпнтинуиранп щтп за резултат има
систематскп
праћеоеушеника.Критеријумипцеоиваоанаставникасуусклађени,незнатнппдступају.
Инфпрмисаое је унапред дпгпвпренп, редпвнп, јаснп, сaдржи степен ппстигнућа
исмернице даљег напредпваоа.Инфпрмисаое п ппстигнућима ушеника, ушеник
дпбијапднаставникаусменпнеппсреднпппслепдгпвараоаилиписанепрпвере,капиупутст
вп за даље напредпваое.Рпдитељи се инфпрмищу п ппстигнућима ушеника
наиндивидуалнимразгпвпримаи рпдитељскимсастанцима.
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6.3. ППСТИГНУЋАУЧЕНИКА
6.3.1. КВАЛИТЕТШКПЛСКИХППСТИГНУЋА
Врщи се анализа успеха ушеника пп предметима и пп пдељеоима.Прпсешна
прплазнпстушеника
на
крају
щкплске
гпдине
је
98
100%.Ушеницисуувеликпмстепенупсппспбљенидаппвезујузнаоаизразлишитихпредметаипр
имеоујуихзарещаваоепрпблема.
Наставницикпристеразнпврснепбликеиметпдерадираспплпживанаставнасредстваради
ппдизаоамптивацијеушениказарад.Ушеницисуувеликпјмеримптивисанизасампсталнпстица
оедпдатнихзнаоаивещтина.Шкплакпнтинуиранпдппринпсивећпјуспещнпстиушеникакрпзр
азнесппртскеиваннаставнеактивнпсти,гдејеизраженавеликазаинтереспванпстушеника.
Већинаушеникаимаизграђенеставпвепремаппщтеприхваћениммпралнимиестетскимвре
днпстимадрущтва,равнпправнпстипплпва,защтитиприрпде,псећајприпаднпстизаједници,
културнпмнаслеђу....
6.4 .ППДРШКАУЧЕНИЦИМА
У щкпли функципнище систем пружаоа ппдрщке ушеницима.Ппдстише се
лишни,прпфесипнални и спцијални развпј ушеника, а функципнище и системппдрщке
дециизпсетљивихгрупа.
6.4.1. БРИГАПУЧЕНИЦИМА
6.4.1.1. Безбеднпстисигурнпстученикаушкпли
Шкплаимаправилникпбезбеднпстиушеникасашјимсадржајемсууппзнатинаставници,
ушеници, рпдитељи.Правилник регулище јасне прпцедуре, задужеоа ипбавезе свих
актера.Шкпла благпвременп реагује на упшене прппусте.

6.4.2. Ппдршкаучеоу
Ппстигнућа и успех ушеника се систематски прати и према тпме утврђују
пптребесвакпгушеникаисхпднптпмесепланирајуактивнпстикпјећеппмпћиушеницима.Шкпл
аврщианализууспехапппдељеоимаипппредметима.Психплпщкп–
педагпщкаслужбапстварујепрпцесдпдатнеппдрщкеушеницимакпјимајетппптребнп.
Наставнициусарадоиидпгпвпрусаструшнпмслужбпмкпнтинуиранпраденаусаглащава
оупптребазаушеникекпјимајепптребнаппдрщкауушеоу.Заушеникекпјимајепптребнадпдат
напбразпвнаппдрщкапрганизујеседппунсканастава.Пптребнп је ппвести вище рашуна п
редпвнпсти ппхађаоа такве наставе и щтп вище јеприближитипптребамасвакпгушеника.
На пснпву прпцене Тим за инклузивнп пбразпвое и уз сагласнпст рпдитеља рад
саушеницимакпјиимајуспецифишнетещкпћеуушеоуспрпвпдисекрпзиндивидуализацијуипр
илагпђаваоеуслпва,материјала,ушиламетпда,техника,ипбликарада,щтпукљушујеиприлагп
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ђаваоеиспитиваоаипцеоиваоа.Заушеникекпјиимајурещеоеинтерреспрнекпмисијенапр
ављенисуиндивидуализпванипбразпвни планпви кпји ппдразумевају смаоеоесадржаја
и прилагпђаваое ппсебихстандардаппстигнућа.
Дпдатнанастава се прганизује за надарене ушенике, щтпдпказујудпбри
резултатинатакмишеоима.
6.4.3. Личнииспцијалниразвпјученика
Ущкплисенегујеиппдстишеспцијаланаклима:тплеранције,ппщтпваое,сарадоа,брига
пдругима,кпмуникацијскевещтине.Ппхваљујусеппзитивниппступцииуспехушеника.Напгл
аснимтабламасеистишуименаифптпграфијеушеника и наставника кпји су пстварили
пдређен успех.Дпбијају ппхвалнице, коиге.
Ппдржавајусеиницијативеушеника
за
пдржаваоесппртских,
културнихи
забавнихманифестација иппсета.
6.4.4. Прпфесипналнапрјентација
Шкпла има разрађен прпграм прпфесипналне прјентације кпји се реализује
крпзразлишитепбликепбразпвнпгваспитнпрада.Впдећирашунаппптребамасвихушеникапрганизујусепредаваоарпдитеља.
Ппступакпрпфесипналнепријентацијеспрпвпдисевећдужинизгпдинаунащпјщкплисаци
љемпружаоаппдрщкеушеницимакакпбиразвилисппспбнпстзадпнпщеоесампсталнеиваљ
анепдлукепизбпрущкплеизаимаоу,аускладусасвпјимкпмпетенцијамаиинтереспваоима.
Да
би
ушеницидпщли
дпщтпправилнијепдлуке
неппхпднпје
да
сагледајусебекрпзинтереспваоа,сппспбнпсти,хпбијеилишнепспбине.Стпгајепрпцеспрпфе
сипналнепријентацијеусмереннапружаоещтпвищеинфпрмацијапразлишитим
факултетима, виспким щкплама или сампм свету рада.
Динамишним и занимљивим радипницама ушеници се увпде у свет рада и
пбластизанимаоа.Представљају им се технике за щтп бпље сагледаваое сппствених
пспбина,навика,интереспваоаисппспбнпсти.Омпгућенпимједаппвежуиувидезнашајускла
ђенпстизахтевапдрђенихзанимаоаисппственихкпмпетенција.
Накпнсвихпвихсадржајнихдискусијасаушеницима,планиранпједапсихплпгпраганизује
индивидуалнп или групнп тестираое заинтереспваних ушеника. Нагрупе пд пппетнаест
ушеника
применила
би
се
батерија
тестпва
(
ТПИ),
кпјима
се
прпцеоујуппщтеиспецифишнесппспбнпсти,капипрпфесипналнпинтереспваоеушеника.
Накпнпбрадерезултата,саушеницимајепланиранпиндивидуалнппрпфесипналнпсаветп
ваое.
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6.4.5. Ваннаставнеактивнпсти
Ущкплиће рад реализпвати следеће секције:










Драмскасекција–Марија Милпвић
Рецитатпрска секција–Слађана Јаоић
Нпвинарскп - планинарскасекција–Невена Ћпспвић – Бацетић и Гпрдана Трмшић Бркић
Издавашка секција–Дејан Јпкпвић
Ликпвнасекција-рукпвпдилацДраган Вићентић
Екплпщка секција – Радмила Селакпвић
Истпријска секција – Оливер Бућић - Мићић
Секција инфпрматишара – Небпјща Јелисавшић
Секција„Прпфитери“–Биљана Миликић

Сппртскесекције
У щкпли се реализују прпграми пдбпјкащке, фудбалске, атлетске и рукпметне секције.
Прпграмскисадржајисппртскихсекцијасуинтегралнисадржајифизишкпгваспитаоаушен
икаущкпли.Садругестраневаннаставнеактивнпстипмпгућавајудасеистакнуппјединесппспб
нпстиушениканапснпвуизраженихинтереспваоа.
Сппртскесекцијећерадитинапткриваоулатентнихиисппљеинихсклпнпстиисппспбнпст
и,интереспваоаипспбиналишнпстииппдстицатиоихпвразвпј.
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4. ЕТПС
7.1. Угледипрпмпцијашкпле

Навиднимместимаистакнутасупбележјащкплекапщтпсутабласаназивпмщкплеидржав
аназастава.Такпђеппстпјеинтернапбележјагрб,заставаихимнащкпле.Урађенисубанеринак
пјимајегрб,сајтиназивщкпле,интернетпрезентације.
У щкпли се реализују традиципналне културне и сппртске манифестације, шиме
сеппдстишекреативнпстушеникаинаставника.
Ширпкалепезаваннаставнихактивнпстипмпгућаваушеницимадапрпнађупнпушемусууспещ
ни.
УщкплиппстпјиКућниредбрпщуракпјиседајесвимушениима,Правилникпппнащаоуушеника, наставника, других
заппсленихирпдитеља
са
кпјимсена
првимрпдитељскимсастанцимаипрвимпдељаоскимзаједницаманаппшеткущкплскегпдин
е уппзнају ушеници и рпдитељи.Разрађена је прпцедура за примену Прптпкпла пзащтити
ушеника/ца пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитнимустанпвама.
Шкплаимаисајткпјисеажурира.Међутим,намећесепптребабпљеажуриранпсти
и
садржајнпсти сајта да би щкпла дпбила на афирмацији, а тиме и већуппсећенпст и
пбавещтенпст ушеника, рпдитеља и лпкалне заједнице п живптуи радущкпле.
7.2. Атмпсфераимеђуљудскипднпси
Развијаоемтплеранцијеипдгпвпрнпсти,уважаваоеммищљеоаразвијампмеђуспбнпп
пвереое.Наставницисепремасвима(ушеницима,рпдитељима,заппсленима)ппнащајубез
билп каквих предрасуда.Трудимп се да за све ушенике (ипне са ппсебним пптребама)
пбезбедимп
равнпправне
и
ппдстицајне
услпве,какп
биискпристилисвесвпјепптенцијале.Прпмпвищемпинегујемпдешијаиљудскаправа.Ущкпл
исенапгласнимтабламаистишууспесиушеникаинаставикасатакмишеоа,приредбама,смптр
и,ппредтпгаушеницисенаграђујуслпбпднимданпм,ппхвалницпм икоигама, наставници
дпбијају
слпбпдне
дане
кпје
мпгу
да
кпристе
узгпдищоипдмпрпд1дп3данаузависнпстипдрангатакмишеоаилиппсебнпгдппринпсаугл
едущкпле.Занпвппридпщлеушеникеинаставникеделимишнпсепримеоујуразрађениппсту
пциприлагпђаваоананпвущкплскусредину.
Прпстпрущкплијепријатаниуфункцијиваспитнпгделпваоа.Брижљивпсевпди
рашунапуређеоуцелпкупнпгщкплскпгпрпстпра.Шкплскипрпстпрједелимишнпппремљен
пптребама
деце
са
сметоама
у
развпју.Хигијена
прпстпра
је
на
завиднпмнивпу.Ушенишкирадпвисувиднпистакнутиппушипницамаихпдницимащкпле.Ущк
пли се налази бпгатп ппремљен Етнп кутак, кпјидппуоују ушеници инаставници.Ушеници
и заппслени впде рашунада недпђедп пщтећеоа инарущаващоа изгледапрпстпра.Какп
би се сарадоа и кпмуникација између щкпле и рпдитеља пдвијала узузајамнп
уважаваое, пмпгућенп је рпдитељима да се укљуше у прпблематику
живптащкплекрпзразнеактивнпсти.Рпдитељисеблагпвременпизвещтавајупппстигнућима
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инапредпваоуоихпведецекрпзиндивидуалнеразгпвпрекпјемпгудапбавенаиндивидуалн
имптвпренимвратиманаставника,кплективнимптвпренимвратима,рпдитељскимсастанц
има.Обавещтавајусеипсталимсегментимарадащкплепдстранеразреднихстарещинанарпд
итељскимсастанцима,насастанцимаСаветарпдитељаилииндивидуалнимразгпвпримасап
редметнимнаставницима,психплпгпм,
педагпгпм,
директпркпми
прекп
сајта
щкпле.Упбишајенп
је
да
се
држеппщтирпдитељскисастанцизапрвиразредиПрипремнипредщкплскипрпграм.Рпдите
љиушествујууреализацијијавнихшаспвакаппредаваши,субјектиурадипницамаилиппсматра
ши.Ппмажутакпђеупрганизацијиппсетакпјесууфункцији
наставе.Чланпви
Шкплскпг
пдбпра
се
редпвнп
састају,
инфпрмищу
и
дпнпсепдлуке,
оихпвпмищљеоесеуважаваирадпушествујуурадущкпле.
Шкплапстваруједпбрусарадоусадругимщкплама,културним,сппртскимидругим
институцијама.Ушествујеи
ппкрећехуманитарне,
екплпщкеи
културне
акцијеусарадоисалпкалнпмзаједницпм.Органилпкалнезаједницеппдржавајущкплукрпз
ппремаое(набавка
рашунарскеппреме,
намещтаја,
ппправке...)или
ппзиви
заушещћеупрпјектимаили манифестацијама.
Да би атмпсфера и међуљудски пднпси били бпљи пптребнп је ппјашати
евидентираоесвихдещаваоаущкплииппбпљщатикпмуникацијунасвимнивпима.

5. РЕСУРСИШКПЛЕ
8.1. Људскиресусрси
У щкпли је заппслен пптребан брпј кадрпва.Наставници имају пдгпварајући
степениврстуструшнеспремепрпписанеПравилникпм.Дужинараднпгстажапстваренпгущк
пли пмпгућава квалитетну размену искуства. У щкпли ради псамдесет и трпје
(83)заппслених: 26 наставника разредне наставе (20 у редпвнпј настави и 6 у
прпдуженпмбправака),55прпфеспрапредметненаставе,3струшнасарадника,1секретар,2а
дминистративнарадника,10ппмпћнптехнишкпгпспбља,1дпмар,1сервирка,1ппмпћникдир
ектпраи1 директпрщкпле.
Заппслени имају следеће струшне спреме: двпје имају дпктпрат, петпрп
магистарски,трпјеспецијализације,
шетрдесет
седмпрпвиспку,
тринаестпрпвищу,
трпјесредоуидесетпрппснпвнуструшнуспрему.
Дп садащоа пракса щкпле, ппказује укљушенпст наставника у разнпврсне
пбликеструшнпгусаврщаваоаускладусаПланпмструшнпгусаврщаваоааускладусаШкплски
мпрпгрампм.Шкплаушествујеуреализацијипрпјекатаразнихинституцијакпјесебавеунапре
ђиваоемнаставе:Министарствапрпсвете,наукеитехнлпщкпгразвпја,Министарствапмлади
неисппрта,међунарпднепрганизације,факултети,институти,ЗавпдиНаставницинакпнкурс
имадпбрепракседужинизгпдинаимају
ппхваљенеинаграђенерадпве,такпђесуушествпвали,надесетакмеђунарпднихкпнгреса
искуппвасарадпвима.
Брпјиструктураненаставнпгкадараусклађенајесазакпнпмипрпцеспмрадащкпле.Свпји
мсавеснимиблагпвременимрадпмизсвпгделпкруга,дппринпсеквалитетнпмфункципниса
оущкпле.Шкпласетрудидапсавременииоихпврад:набавкпмпдгпварајуће пдећеипбуће,
набавкпммащинаи алатакпјиимплакщавајурад илинпвихсредставазапдржаваоехигијене.
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Шкплапрганизујеиструшнаусаврщаваоасвпјихзаппсленихупквируустанпвеали
их
ппдстише и даје им ппдрщку да се редпвнп струшнп усаврщавају и да редпвнпппсећујуне
самп семинаревећиструшнескуппве.
8.2. Материјалнп-техничкиуслпви
Прпстпрниуслпви,ппремаинамещтајпдгпварајунпрмативимаиадекватнпсепдржавају.Згра
даиппремадппринпсиствараоубезбеднпг,пријатнпгистимулативнпгпкружеоа.
Шкплараспплажеса:

6. ППТРЕБЕ,ПРИПРИТЕТИИППШТИЦИЉ
ИзрадпмРазвпјнпгпланарукпвпдилисушланпвиСтрушнпгактивазаразвпјнппланираое, Тима
за сампвреднпваое щкпле у сарадои са наставницима, рпдитељима иушеницима.
Осирпмащеоекпмуникацијеизаједнишкихактивнпстидецеирпдитеља,оихпвастерептипнпст
битансуфактпрбудућихтещкпћауразвпјудецеимладих.Одвпјенпстщкпле пд живпта у
заједници
представља
тещкпће
фпрмираоа
пбразпвних
и
културнихвреднпсти,стпгајепптребнпзаједнишкимрадпмпбезбедитизадпвпљеоепптребакпј
ећещкплудпнетиужељенистатус.
6.1. Пптребекпјесупреппзнате










Ппвећаоемптивацијенаставника,рпдитеља,ушеникаипартнера.
Уређеоещкплскпгпрпстпра.
Опремаоещкпле.
Организпваоеиреализацијапрпјекатаикреативнихиинпвативнихпрпг
рама.
Развијаоестратегијеимрежеинтернихиекстернихканалакпмуникацијезаефика
снијеинфпрмисаое.
Прпмпвисаоеппзитивнихпримераушеникаинаставника.
Развијаоекпнструктивнијихпднпсасарпдитељима.
Укљушиваое вплпнтера,студентаибивщихушеникаурадщкпле.
Превенцијанасиљаущкпли.

14

6.2. Припритетнепбласти

9.2.1. Етпс(Шкпла,партнериилпкалназаједница)
ОбластЕтпскпјајебитназарадинапредакщкплеинаставнпгпрпцесапцеоенајенискпм
пценпм.Определилисмпсе
данампвапбласт
будеприпритетна,
тежимпбпљпјисталнпјкпмуникацији свихактеранаставнпгпрпцеса.

јер

9.2.2. Ппдршкаученицима
Напснпвурезултатасампвреднпваоапрпизилазидащкплаимасталнупптребуусаврщаваоа
и
ппбпљщаоа
система
за
ппдрщку
ушеницима.Ова
пбласт
нам
представљаједанпдприпритета,каппрпцескпјизахтевакпнстантнпусаврщаваоеиулагаоеура
звпјнепрпграме.
9.2.3. Ресурси
Напснпвуанализапптребакпјесупреппзнатепдстранесвихактераущкпли,прпистекап
је
закљушак да су ресурси пбласт у кпју треба сталнп улагати.Ова пбласт
нијеприпритет,алијевепмабитназакреираоемпдерне,ефикаснеизанимљивещкпле.

6.3. Ппштициљ
Ппвећаоестепенаптвпренпстищкплепремапартнерствусарпдитељимаилпкалнпмзаједни
цпмипреузимаоеактивнеулпгеукреираоулепще,уређенеиппремљенијещкплекпјаппдстише
иунапређујеразвпјлишнпсти,индивидуалнпсти,креативнпсти,тимскпг
духаикритишкпгмищљеоасвихушеника/ца.

15

6.4. АКЦИПНИПЛАН
1.ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН
Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппбпљщаое квалитета рада щкпле међуспбним усклађиваоем планпва и прпграма у щкпли
1.1.Међуспбнп усклађиваое планпва и прпграма
Циљ

Ускладити
елементе Развпјнпг
плана щкпле и
Гпдищоег
планарада щкпле
Уградити
стандарде
ппстигнућа за
ппщтепбразпвне
предмете у
Гпдищое планпве
наставника кап и у
Шкплски прпграм

Активнпсти

Израда Гпдищоег плана
рада щкпле за 2021/2022.
гпдину.
Израда нпвпг Развпјнпг
плана щкпле.
Дппуна стандардима
Шкплскпг прпграма и
Гпдищоег плана
наставника

Евалуација
Индикатпри

Нпсипциактивнпсти

Временскипк
вир

Нашинипраћео
аиинструменти

Времеевал
уације

У гпдищои план рада
щкпле
уградитиакципни
планРазвпјнпг плана
щкпле за текућу
гпдину.
Прпграме наставних
предмета међуспбнп
садржајнп ускладитиу
пквиру свакпг
разреда.
Прпграме наставних
предмета међуспбнп
временски ускладити
у пквиру свакпг
разреда.

Управащкпле,наставници
и струшни сарадници.

Септембар 2021.

Неппсредан
увид,дпкумен
тпваое

Јун 2022.

Одгпвпрнепсп
бе
заевалуацију

Ппмпћникдир
ектпра,Струшн
иактив за
развпј
щкплскпг
прпграма
Наставници
ппщтепбразпвних
предмета

2.Прганизација рада шкпле и рукпвпђеое
Ппштициљприпритетнепбласти:Унапређеое и ппбпљшаое квалитета рада шкпле крпз различите пблике стручнпг усавршаваоа и крпз унапређеое стандарда
рукпвпђеоа,прганизације и пбезбеђеое квалитета
Времеевалуац
ије

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциак
тивнпсти

Временскипкв
ир

Нашинипраћеоа
иинструменти

Јаснп
дефинисаое
прганизаципне
структуре

Направити приказ
прганизаципне структуре

Израђен приказ прганизаципне
структуре

Директпр,
ппмпћник
директпра,
секретар

Дп краја 2022.

Увидпм

Август 2022.

Директпр
щкпле

Јаснп
дефинисаое
прпцедуре у раду
пргана
управљаоа,
рукпвпђеоа и
струшних пргана

Израдити прпцедуре у
раду свих пргана у щкпли

Израђене прпцедуре за рад пргана
у щкпли

Директпр,
ппмпћник
директпра,
секретар

Дп краја 2022.

Увидпм

Август 2022.

Директпр
щкпле

Циљ

Ппвећаое нивпа
кпмпетенција из
пбласти К1-К4за
настаавнике и
кпмпетенција
директпра
Ппдизаое
квалитета рада
щкпле сталним
ппдстицаоем
наставника на
напредпваое у
стицаоу зваоа

Обука и ппхађаое
семинара, предаваоа,
трибина из пбласти К1К4

Ппхађаое семинара

Самппрпцена
Кпмпетенција
наставника, директпра
Пружаое мпгућнпсти
наставницима да се
струшнп
усаврщавају,кап и
мпгућнпст
напредпваоа у зваоу

Директпр и
предметни
наставници

У складу са
планпм струшнпг
усаврщаваоа

Извещтаји п
струшнпм
усаврщаваоу и
упитници п раду
директпра

На крају првпг и
другпг
плугпдищта

Директпр,
Кппрдинатпр
тима за
прпфесипнал
ни развпј

На крају
петпгпдищоег
перипда

Директпр,
Кппрдинатпр
тима за
прпфесипнал
ни развпј

Ппртфплип
наставника
Наставници у прпцедури за
стицаое звао
Реализпвана прпцедура за
стицаое зваоа

Директпр,
наставници

2021-2026.
гпдина

Унапређеое
стандарда
рукпвпђеоа и
прганизације
дпбрпм
кппрдинацијпм
рада и
унапређеоем
прпфесипналних
знаоа и
кпмпетенција
директпра

Директпр ефикаснп и
ефективнп прганизује
рад

Унапређени стандарди рукпвпђеоа и прганизације и
квалитета рада щкпле.Сампвр еднпваое се пстварује
кпнтинуиранп и мерљиве су прпмене у квалитету
Директпр, педагпщки кплегијум, ШО

Тпкпм щкплске
гпдине

Евиденција и
дпкументација

На крају
наставне гпдине

Тим за
сампвреднпв
аое, ШО

3.РЕСУРСИ
Ппштициљприпритетнепбласти3:Унапређеоељудских и прпстпрнп–техничкихуслпвазареализацијунаставнпгпрпцеса

Циљ

Унапредити
материјалнп
технишке
услпве рада

Ангажпваое
приправника
у раду щкпле

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциактивнпст
и

Временскип
квир

Нашинипраћео
а иинструменти

Времеева
луације

Одгпвпрнеп
спбе
заевалуациј
у

Набавка 20 веб
камера за
реализацију
наставе у
реалнпм
времену

Инсталиране веб камере у
ушипницама

Директпр щкпле

Дп краја
децембра 2021.
гпдине

Јун
2022.

Директпр
щкпле

Набавка и
уградоа клима
уређаја у
ушипницама на
ппткрпвљу

Уграђени клима уређаји у
ушипницама на ппткрпвљу

Директпр щкпле

Дп краја
наставне
гпдине 2022.

Јун
2022.

Директпр
щкпле

Опремљен кабинет
рашунарскпм ппремпм

Директпр щкпле

2022-2023.
гпдина

Август
2023.

Директпр
щкпле

Замеоени рашунари у
„виртуелнпј банци“ и
инсталиран савремени
прпграм

Директпр щкпле

Дп краја
наставне
гпдине 2022

Јун
2022.

Директпр
щкпле

Јун
2022

Директпр
щкпле,
ментпр
приправни
ка

Опремаое
једнпг
кабинета
кпмплетнпм
рашунарскпм
ппремпм
Набавка и
замена
рашунара у
„виртуелнпј
банци“ и
инсталација
пдгпварајућих
прпграма кпји
пдгпварају
пптребама
рада у банци
Ушещће
приправника у
раду щкпле

Ангажпван приправник

Директпр щкпле
у сарадои са
Наципналнпм
службпм за
заппщљаваое

Тпкпм щкплске
гпдине

Перипдишни
извещтаји у
сарадои са
НСЗ

Ангажпваое
вплпнтера за
реализацију
бесплатних
пбука у циљу
пбезбеђеоа и
унапређеоа
свпјих
кпмпетенција

Реализација
пбука и
курсева

Ангажпван вплпнтери за
реализацију пбука и курсева

Директпр щкпле
у сарадои са
Црвеним крстпм
и Ватрпгасним
дпмпм из Ужица

Тпкпм щкплске
гпдине

Пп пптреби

Ангажпваое
педагпщкпг
асистента или
лишнпг
пратипца

Ангажпван педагпщки асистент или лишни пратилац у
складу са оихпвим ингеренцијама

Директпр щкпле,
ПП служба у
сарадои са
Ресурсним
центпрм за
пружаое услуга
спцијалне
защтите и МПНТР

Увпђеое
наставника
приправника
у ппсап у
складу са
јасним
прпцедурама

Израда
прирушника за
увпђеое
наставника
приправника у
ппсап

Психплпщкп –
педагпщка
служба, секретар
щкпле

Израђен прирушник са јасним
прпцедурама

Дп краја
наставне
гпдине 2022.

Пплугпдищои
и гпдищои
Извещтаји п
реализпваним
активнпстима

Јун
2022

Директпр
щкпле

Гпдищои
извещтаји п
раду са
наставницима приправницим
а

Август
2022.

Директпр
щкпле

4. НАСТАВА И УЧЕОЕ
Ппштициљприпритетнепбласти4:Унапређеое квалитета наставе и ушеое крпз примену стандарда квалитета рада
2.5. Специфичан циљ :

Циљ

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциактивнпс
ти

Временскип
квир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Кпнтинуиранп

Оперативни
планпви
наставника,
ИОП, писане
припреме за
шас,
материјали
за ушенике,
записници
са састанака

Времеевалу
ације

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

Тпкпм
щкплске
гпдине

Директпр,
Педагпщки
кплегијум, ПП
служба, Тим за
инклузију и
дпдатну ппдрщку
ушеницима

Наставници
пбушени за примену
инклузивних
принципа у раду.

Прилагпђаваое рада
на шасу пбразпвнпваспитним пптребама
ушеника

Прилагпђаваое наставних
пблика,метпда и
средстава ппјединашним
пптребама и
сппспбнпстима ушеника
Обука наставника за
израду, примену и
вреднпваое ИОП

Наставници су у
планпве и
припреме уградили
елементе
индивидуализацијеи примеоују их на
шасу.
За ушенике кпји су
идентификпвани да
им је пптребна
дпдатна ппдрщка у
раду имају
израђене ИОП-е

Предметни
наставници и
ПП служба, Тим
за инклузију и
дпдатну
ппдрщку
ушеницима

Презентпваое
Правилника п пцеоиваоу

Унапређеое праћеоа
ппстигнућа и
пцеоиваоа ушеника

Уједнашаваое критеријума
пцеоиваоа на нивпу
струшних већа

Предметни
наставници и
ПП служба, Тим
за инклузију и
дпдатну
ппдрщку
ушеницима

Уједнашаваое критеријума
тпкпм класификаципних
перипда

Презентациј
а
Кпнтинуиранп

Записници
са састанака,

Директпр,
Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализе
успеха

Предметни
наставници,
ПП служба

Предлагаое мера за
напредпваое ушеника на
пснпву праћеоа ппстигнућа

Ефикаснп управљаое
прпцеспм ушеоа на
шасу ппстављаоем
питаоа, задатака и
захтева разлишитпг
нивпа слпженпсти

Ппдстицаое
интеракције између
ушеника (врщоашкп
ушеое) у циљу
усвајаоа знаоа

Планираое и реализација
наставнпг прпцеса
заснпванпг на
специфишним пптребама
ушеника

Реализпваое
наставнпг прпцеса
уз уважаваое
специфишних
пптреба ушеника
крпз задатке
разлишитпг нивпа
слпженпсти
(диференцирана
Настава)

Планираое активнпсти
крпз кпје ушеници уше једни
пд других (ушеници кпји
бпље напредују ппмажу
ушеницима кпји спприје
напредују)

У пперативним
планпвима и
припремама
наставника
видљиве су метпде
и технике кпјима је
планирана
међуспбна
интеракција
ушеника

Предметни
наставници

Предметни
наставници

Кпнтинуиранп

Кпнтинуиранп

Планпви
наставника,
Припреме
наставника,
материјали,
писмене прпвере
знаоа

Планпви
наставника,
Припреме
наставника

Предметни
наставници

Директпр, ОС
ПП служба

Предметни
наставници

Директпр, ОС
ПП служба

Ппдстицаое ушеника
на ппвезиваое
предмета ушеоа са
претхпднп усвпјеним
знаоима из разлишитих
пбласти и
свакпдневним
живптпм

Ппдстицаое ушеника
на критишкп
самппцеоиваое и
пцеоиваое псталих
ушеника

Кпнтинуиранп
пружаое пптпуне и
разумљиве
инфпрмације
ушеницима п оихпвпм
раду са јасним
преппрукама п
наредним кпрацима

Истраживашки задаци за
ушенике

Ушеник у свпм раду
примеоује
претхпднп стешена
знаоа и разлишитих
пбласти (ппзитиван
трансфер знаоа)

Ушеник прикупља, критишки
прпцеоује и анализира
идеје, пдгпвпре и рещеоа

Ушеник мпже
критишки да
прпцени свпј
напредак и
напредак псталих
ушеника

Фпрмативнп и сумативнп
пцеоиваое у складу са
прпписима укљушујући и
пнп щтп су ушеници
ппказали тпкпм рада на
пракси
Ппдстицаое интелектуалне
радпзналпсти кпд ушеника
и слпбпднп изнпщеое
мищљеоа
Омпгућаваое ушеницима
да сампсталнп бирају нашин
пбраде теме, пблик рада
или материјал

Ушеници имају
пптпуну и
разумљиву
инфпрмацију п
напредпваоуса
јасним преппрукама
п наредним
кпрацима

Предметни
наставници

Предметни
наставници

Евиденција п
праћеоу ушеника
Кпнтинуиранп
Ппртфплип
ушеника

Кпнтинуиранп

Евиденција
п праћеоу
ушеника
Ппртфплип
ушеника

Предметни
наставници

Анализа
Успеха,
Кпнтинуиранп

Евиденција
п праћеоу
ушеника

Предметни
наставници

Директпр, ОС
ПП служба

Тпкпм
щкплске
гпдине

Директпр, ОС

Тпкпм
щкплске
гпдине

Директпр,

ПП служба

ПП служба

5. ППДРШКАУЧЕНИЦИМА
Ппштициљприпритетнепбласти2:Ппбпљщаваоеквалитетамераппдрщкезалишнииспцијалниразвпјсвакпгушеника/це.
2.2.Специфичанциљ:Унапређиваоепрпцесаппдршкеученикауучеоу

Циљ

Ппвећаое
дпступнпстипдгпвара
јућих
пбликаппдрщкеи
прилагпђаваоа
квалитета
пбразпваоаушенике
кпјима јепптребна
дпдатнаппдрщка

Унапређеоеквалитета
иппдрщкедарпвитиму
шеницима

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциактивнпсти

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

Инфпрмисаоерпдитеља
иушеника
Израдаппсебнихпрпгра
ма заппдрщку уушеоу
иппвећаваоенивпа
активнпгушещћаушеника
унастави

Израђени прпграма
заппдрщкуушеницима

Израдапрпграма
задарпвитеушенике

Израђени
прпграмаи
задарпвитеушенике

ПП
служба,Одељеоскистар
ещине,предметнинаста
вници, ТимзаИОП

2021-2026.

Педагпщкихпр
пфила
ИОП1и2 и 3

На
крајущк
плскегп
дине

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

ПредставникПе
дагпщкпгкплеги
јума,
Тимзаинклузију
,
Тим за дпдатну
ппдрщку

5. ППДРШКАУЧЕНИЦИМА
Ппштициљприпритетнепбласти2:Ппбпљщаваоеквалитетамераппдрщкезалишнииспцијалниразвпјсвакпгушеника/це.
2.2.Специфичанциљ:Унапређиваоепрпцесаппдршкеученикауучеоу

Циљ

Активнпсти

Индикатпри

Струшна
ппмпћнаставницима
упружаоу
ппдрщкеушеницимау
прпцесуушеоа

Едукацијанаставника
заизраду и примену
метпда ппдрщке
заизраду
прпграмаппдрщке

Израђенипрпграмипп
дрщке,
мераиндивидуализац
ије и ИОП-а1,2,3

Ппдстицаоеппзит
ивнихставпва и
развпјспцијалнихв
ещтинаипсппспбљ
аваоеушеника
засамппрпцеоива
ое

Организпваое
прпграма или
активнпсти за
развијаое спцијалних
вещтина

Одржане радипнице на тему
кпнструктивнп рещаваое
прпблема и ненасилна
кпмуникација

Нпсипциактивнпсти

Предметнинаст
авнициструшнас
лужба,Тимза
инклузију

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

Дпкументација
кппрдинатпра
тима за
инклузију

На
крајущк
плскегп
дине

Директпр

2021-2026.

2021-2026.

ИзвещтајииЗ
аписницисар
адипница,пр
езентацијефп
тпграфије,

На
крајущк
плскегп
ди
не

Струшнеслу
жбе
ипдељенск
естарещин
е

Едукатпри

Психплпг,
педагпг,наставници
грађанскпг,ОС

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

Педагпщкик
плегијум

Прпфесипналнп
усмераваое и
саветпваое,

Оснаживаоеушеник
азаизбпр
будућегпбразпвао
а

Презентација Виспких
щкпла, факултета
Рпдитељи презентују свпја
занимаоа
Бивщи
ушенициистудентиу
презентују факултет
кпји студирају,

Тестираое ушеника тестпм
прпфесипналне склпнпсти
Идентификпванисурпдите
љи и ушеници, студенти
шијаискуствазадпвпљавајуп
птребепрпграмазапрпфеси
пналнупријентацију

Психплпг

2021-2026.

Извещтаји,
презентације

Накр
ају
щкплске
гпдине

2021-2026.

Извещтаји,п
реализпвани
м
активнпстима

На
крајущк
плскегп
дине

Чланпви тима
запрпфесипналнупри
јентацију,рпдитељиу
шеници,студентии
бивщиушеници

Тим за
каријер
нп
впђеое,
ПП
служба

Организпваоеинтеграт
ивненаставе
Ппбпљщаоеквалитета
наставеприменпм
инпвативнихметпданас
тавеушеоа

Ппстављаоебесплатни
хспфтвера насајту
щкплекпји се
мпгукпристит и
унастави
иппстављаоеблпгпвана
ставникаили линкпва
каоима

Реализпванаинтегративнан
астава
Ппстављенибеспла
тни
Спфтера

Педагпщкикплегијум
Администратприсајт
а

Представницастр
ушне службе,тим
засампвреднпва
ое

5. ППДРШКАУЧЕНИЦИМА
Ппштициљприпритетнепбласти2:Ппбпљщаваоеквалитетамераппдрщкезалишнииспцијалниразвпјсвакпгушеника/це.

Циљ

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциактивнпсти

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

2021-2026.

Неппсредану
вид

На
крајущк
плскегп
дине

Тим за прпмпцију
щкпле

Уређеое панпа,

Ппбпљщаоеквалитета
и унапређиваое
тимскпг рада

„Панпуспещнпсти“,израд
ити системјавне
прпмпцијеушеника
кпјиппстижузавиднерезу
лтате унаставним
иваннаставнимактивнпст
има
Организацијаактивнпстиме
ђуушеницима
заунапређиваоетимскпгр
ада

Израђени панпи
„успещнпсти“
Организпване
приредбе и
активнпсти за
унапређиваое
тимскпг рада

Наставници
иУшенишкипарлам
ент

Струшни активза
развпјнппланираое

Припремаое приредби
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6. ППСТИГНУЋАУЧЕНИЦИКА
Ппштициљприпритетнепбласти:Ппдизаое нивпа квалитета знаоа ученика

Циљ

Унапредити планираое
и реализацију наставе у
складу са исхпдима и
пбразпвним
стандардима ради веће
успещнпсти ушеника,
Усаглащавати
критеријуме
пцеоиваоа у пднпсу
на исхпде и пбразпвне
стандарде, пратити и
прпверавати
напредпваое ушеника,
вреднпвати и
сампвреднпвати
ппстигнућа,
Планирати,
реализпвати и
вреднпвати прпграм
инклузивне наставе.

Активнпсти

Наставници планирају и
реализују шаспве у складу
са исхпдима и
пбразпвним стандардима.
Настава се прилагпђава
разлишитим мпгућнпстима
ушеника, редпвна настава
се прилагпђава
ушеницима кпји раде
индивидуализпванп.
Дппунска настава се држи
за ушенике кпји имају
пптещкпћа у савладаваоу
прпграма редпвне
наставе, за ушенике кпји
раде индивидуализпванп
и за свакпг ушеника кпме
је пптребна ппмпћ у
савладаваоу дела
градива.
Ушеници се усмеравају да
уше садржаје у кпјима су
пстварили слабије
резултате.
На шаспвима дпдатне
наставе ушеници кпристе
дпдатне извпре
инфпрмација за
прпщириваоа знаоа,
припремају се за
такмишеоа и ушествују у
щкплским, ппщтинским,
градским и државним
такмишеоима.
Ушеници примеоују знаоа
са шаспва и израђују
радпве за кпнкурсе.

Индикатпри

Нпсипциактивнпсти

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

- У гпдищоим и

-

-

-

-

-

-

месешним
планпвима
наведени су
пбразпвни
стандарди.
Настава је
прилагпђена
разлишитим
мпгућнпстима
ушеника и ушеници
су мптивисани за
рад.
Ушеници кпји
ппхађају дппунску
наставу ппказују
напредак у раду.
Ушеници кпји су
укљушени у дпдатни
рад пстварују
напредак у складу
са циљевима
ппстављеним у
плану.
Ушеници ппстижу
дпбре резултате на
такмишеоима и
кпнкурсима.
Наставници
пцеоују у складу са
Правилникпм п
пцеоиваоу и у
пднпсу на исхпде и
пбразпвне
стандарде.
Наставници уше

Директпр,

Струшна већа
Предметни
наставници
ПП служба

2021-2026.

Неппсредану
вид

На
крајущк
плскегп
дине

Ппмпћник
директпра
Тим за
унепређиваое
квалитета и развпј
устанпве
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Израђују се тестпви за
прпверу знаоа у пднпсу
на исхпде и пбразпвне
стандарде и тпкпм гпдине
се сталнп прпверава
усвпјенпст стандарда и
анализирају резултати.
Рад ушеника се вреднује у
пднпсу на исхпде и
стандарде пбразпваоа.
Наставници кпнтинуиранп
дају ушеницима
инфпрмацију п
напредпваоу и уше
ушенике да сами вреднују
свпја ппстигнућа.
Ушеници уше да вреднују и
сампвреднују активнпсти у
прпцесу ушеоа и свпја
ппстигнућа, ппсебнп
тпкпм шаспва тематске и
прпјектне наставе .
Кпнтинуиранп се пружа
прпфесипнална ппдрщка
ушеницима кпји раде пп
ИОП-у. Наставници и
струшни сарадници
сарађују са рпдитељима у
изради ИОП-а.
Наставници реализују,
прате и вреднују ИОП-е.

-

-

-

-

ушенике какп да
прпцеоују свпј
напредак.
Наставник даје
пптпуну и
разумљиву
ппвратну
инфпрмацију
ушеницима п
оихпвпм раду.
Ушеници ппстижу
дпбре резултате на
такмишеоима и
кпнкурсима у
щкпли ван щкпле.
Ушеници умеју да
вреднују и
сампвреднују
активнпсти у
прпцесу ушеоа и
свпја ппстигнућа.
Ушеници кпји раде
пп
индивидуализпван
пм плану пстварују
напредак у складу
са ппстављеним
циљевима.
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7.ЕТПС
Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппвећаоеугледaщкплеикпнструктивнесарадоенасвимнивпима,нарпшитпсарпдитељимаилпкалнпмсампуправпм,
ефикаснијапрпмпцијарадащкплеирезултатаушеника/цаинаставника/цаиствараоеамбијентапријатнпгибезбеднпгзасве.
1.1.Ппвeћаоeугледаипрпмпцијешкпле

Циљ

Кпнтинуиранрадна
брендираоуи
истицаоупбележја
щкпле.
Прпмпцијауспе
щнпсти,ствара
оа
ппзитивне слике
пщкплиппзиципни
раоещкплеумедиј
скпмијавнпмживпт
у

Активнпсти

Ппбпљщаоеизглед
ащкплскпгсајта

Редпвнп
слаоеинфпрмација
пдпгађајима
ущкпли
Увпђеоенпвинарс
кпглиста на
сајтущкпле кпји
ћеуређивати
ушеници

Индикатпри

Већи брпј
ппсетасајтаиппзитивнепцене
сајта,усклађена
јаснпистакнутапбележја
щкпле,кплишинапрппаганднпг
материјала.
Ушеници,наставнициирпд
итељи
середпвнппбавещтајуп
актуелним
дещаваоима.

Нпсипциактивнпс
ти

Управащкпле,
директпр,
Тим за
прпмпцију щкпле
Наставнициинфпрмат
икеи
псталинаставници.

Временски
пквир

Нашинипраћеоаи
инструменти

Неппсредан
увид,дпкументпв
аое,скалираое
2021-2026.

Извещтаваое,
неппсреднпп
раћеое,анкет
ираое

Времеевал
уације

Свакихщес
тмесецитп
кпмреализ
ацјеРазвпј
нпгплана
пд2021.

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

Директпр
Ппмпћник
директпра,
Тим за
прпмпцију
щкпле
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7.ЕТПС
Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппвећаоеугледaщкплеикпнструктивнесарадоенасвимнивпима,нарпшитпсарпдитељимаилпкалнпмсампуправпм,
ефикаснијапрпмпцијарадащкплеирезултатаушеника/цаинаставника/цаиствараоеамбијентапријатнпгибезбеднпгзасве.
1.1.Ппвeћаоeугледаипрпмпцијешкпле

Циљ

Активнпсти

Индикатпри

Нпсипциактивнпс
ти

Временски
пквир

Нашинипраћеоаи
инструменти

Времеевал
уације

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

2021-2026.

Извещтај
тима

На
щестмесе
ци20172022.

Директпр,
Струшниса
радници

Фпрмираоетима
закултурне,хуманитарнеијавнед
елатнпсти
Ппвећаоепрптпка
идпступнпстиинфп
рмација
свимзаппсленима,
ушеницима
ирпдитељима.

Унапређеоеканал
а интерне
иекстернекпмуни
кације

Обавезнп јавнп истицаое
насајтуипгласнимтабламасвихизве
щтаја, Гпдищои планрада,
расппред шаспва, свихпблика
васпитнп-пбразпвнпг рада,
расппред
кпнтрплнихвежбииписменихзадат
ака

Саветрпдитеља,
Истакнутеинфпрмације
иппстпва
Дпступнпстинфпрмацијан
а сајтущкпле
ипгласнпјтабли.

Тим за
прпмпцију
щкпле
нисупптребни

Организпваое дана
птвпренихврата

Дан птвпрених врата

Огласнатаблаухплущкплеисајт
щкпле за инфпрмисаоерпдитеља.
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7.ЕТПС

Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппвећаоеугледaщкплеикпнструктивнесарадоенасвимнивпима,нарпшитпсарпдитељимаилпкалнпмсампуправпм,
ефикаснијапрпмпцијарадащкплеирезултатаушеника/цаинаставника/цаиствараоеамбијентапријатнпгибезбеднпгзасве.
1.2.Специфичанциљ:Ствараоепријатнијеатмпсфереиппбпљшаваоеквалитетамеђуљудскихпднпса

Циљ

Уважаваоелишнпст
и
свихзаппсленихущк
пли,
ушеникаирпдитеља

Активнпсти

Предаваое за наставнике на тему
педагпщке кпмуникације у циљу
ппбпљщаоа квалитета
кпмуникације на релацији
наставник – ушеник
Предаваоезаушеникенатемупедагп
щкекпмуникацијеуфункцијиразвпјас
пцијалнекпмпетенцијеушеника

Индикатпри

Реализпвана предаваоа
кпјим је ппстигнутп веће
уважаваое и ппщтпваое на
релацији наставникушеник-наставник

Нпсипциактивнп
сти

ПП служба

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

2021-2026.

Извещтаваое,н
еппсреднппра
ћеое,анкетира
ое

На6месеци
и
на
крајущк
плске
гпдине.

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

Тимазасампвред
нпваое
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7.ЕТПС
Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппвећаоеугледaщкплеикпнструктивнесарадоенасвимнивпима,нарпшитпсарпдитељимаилпкалнпмсампуправпм,
ефикаснијапрпмпцијарадащкплеирезултатаушеника/цаинаставника/цаиствараоеамбијентапријатнпгибезбеднпгзасве.
1.3.Специфичанциљ:Ппбпљшаваоекпмуникацијеисарадоесарпдитељималпкалнпмсампуправпмисвимзаинтереспванимстранамазарадиуспехшкпле

Циљ

Укљушиваоерпдитеља
/старатеља
уживптирадщкпле и
щкплскпушеое.

Ппбпљщаое
кпмуникације и
сарадое међу
ушеницима и
развијати ппзитивни
пднпс ушеника према
щкпли, ушеоу и
сарадои са другим
ушеницима

Активнпсти

Израдаакципнпг
планазаукљушеое
рпдитеља
иукљушиваоепредс
тавникарпдитеља у
рад щкпле
Наставници и струшни
сарадници планирају и
реализују заједнишке
шаспве и активнпсти
вище пдељеоа ради
јашаоа припаднпсти
щкпли.
Организују се шаспви на
кпјима се замеоују улпге
наставник – ушеник.
Организују се забавне и
културне активнпсти у
щкпли – Базар пазар,
квизпви, пдељеоска и
међупдељеоска
такмишеоа и сл.
Ушеници развијају
такмишарски дух и фер

Индикатпри

Укљушени рпдитељи у
живпт и рад щкпле

Нпсипциактивнп
сти

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

2021-2026.

Извещтајипре
зентације,пис
ана
дпкументаци
јаизвещтајисас
астанака,фптпг
рафије

На
крајущк
плскегп
дине

Саветрпдитеља,Шкпл
скипдбпр

Ушеници ушествују у културним и
сппртским дещаваоима у щкпли
и лпкалнпј средини.
Ушеници и наставници су активни
ушесници на манифестацијама у
лпкалнпј средини.
Резултати ушеника и наставника
јавнп се истишу и прпмпвищу.

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

ПП служба
ОС

ОС и предметни
наставници

Предвиђен је птвпрени дан
щкпле и дан птвпрених врата
(термини када рпдитељи мпгу
разгпварати са наставницима).
Ппвећан је брпј рпдитеља кпји
присуствује рпдитељским
састанцима, ушествује у раду
щкпле и прпграмима у щкпли.
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плеј пднпс према
другпвима крпз
пдељенска,
међупдељенска и
щкплска такмишеоа.
Наставници и ушеници
прганизују културне и
сппртске манифестације,
литерарне и ликпвне
кпнкурсе и такмишеоа у
щкпли у кпјима сви
ушеници имају прилику
да ппстигну
резултат/успех.

Унапредити систем
прпмпције
ппстигнућа ушеника и
наставника

Шкпла награђује ушенике
кпји ппстижу изузетне
резултате на щкплским,
ппщтинским градским и
државним такмишеоима
и кпнкурсима.

Ппбпљщава се успех ушеника.
Ушеници су задпвпљни шаспвима
на кпјима су пни предаваши,
наставници пцеоује те шаспве
успещним .
Ушеници и наставници међуспбнп
изражавају виспка пшекиваоа у
ппгледу резултата рада.
Наставници и ушеници су
задпвпљни пднпспм између
наставника и ушеника кпји се
заснива на пднпсу узајамнпг
ппвереоа и разумеваоа

Наставници, ушеници и
струшни сарадници
израђују прилпге п
щкплским и
ванщкплским
активнпстима и
ппстигнућима за
щкплски сајт и щкплски
шасппис.
Ппстигнућа ушеника и
наставника се
прпмпвищу у
щтампаним и
електрпнским медијима
(нпвине, телевизија,
ппртали...)
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Ппвећана је сарадоа међу
наставницима у пквиру
струшних већа и щкплских
тимпва.
Наставници и струшни
сарадници тимски
планирају и реализују
пбразпвни-васпитни рад.

Унапређиваое
међуспбне
кпмуникације и
сарадое међу
заппсленима у
щкпли и
прганизпвати
активнпсти ради
јашаоа припаднпсти
щкпли

Ради развијаоа псећаоа
припаднпсти кплективу
заппслени се пкупљају
ппвпдпм пбележаваоа
важних дана у тпку
щкплске гпдине – Дан
Светпг Саве, Дан щкпле.
Организују се заједнишке
активнпсти за заппслене –
излети, дружеоа ван
щкпле...
Насастанциматимпва,стру
шнихипдељенскихвећаиНа
ставнишкпгвећа
наставници,струшнисарад
ници, директпр и
ппмпћникдиректпрасарађ
ујуи размеоују искустава
у раду.

Наставници и струшне
службе у пквиру струшних
пргана сарађују у складу са
пптребама за
унапређиваоем наставе и
ушеоа.
Наставници ппмажу једни
другима у рещаваоу
прпблема у кпмуникацији
са ушеницима.
Ппвећанп је интереспваое
наставника за реализацију
заједнишких шаспва и
сарадоу са струшним
сарадницима у
прганизацији тих шаспва.
Ппвећан је брпј заппслених
кпји желе да активнп
ушествују на
манифестацијама у щкпли.
У щкпли се прганизују
разлишите щкплске
активнпсти за ушенике у
кпјима свакп мпже имати
прилику да ппстигне
резултат/успех
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7.ЕТПС

Ппштициљприпритетнепбласти1:Ппвећаоеугледaщкплеикпнструктивнесарадоенасвимнивпима,нарпшитпсарпдитељимаилпкалнпмсампуправпм,
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1.3.Специфичанциљ:Ппбпљшаваоекпмуникацијеисарадоесарпдитељималпкалнпмсампуправпмисвимзаинтереспванимстранамазарадиуспехшкпле

Циљ

Ппвећанстепен
ушещћащкплеулп
калнпј
заједници.

Усппстављаоесар
адоесадругим
щкпламаи
устанпвама

Активнпсти

Укљушиваоенас
тавника
иушеника у
акцијекпје
ппкрећелпкална
сампуправа(при
редбе,хуманита
рнеакције,сппрт
скатакмишеоа,п
бележаваоаваж
нихдатума,триб
ина,предаваоас
атанака...)

Сарадоа
садругим
щкплама
иустанпвама крпз
разлишите акције
и прпјекте.

Индикатпри

Нпсипциактивнпсти

Акције
иманифестацијеу
кпјима је
щкплаушествпвала

Наставници,ушеници,рпдитељи
идиректпркащкпле

Усппстављена
сарадоа са
щкплским
устанпвама
иреализпвани
планирани прпграми и
активнпсти
прпграма

Директпр щкпле,
Тим за прпмпцију щкпле, Тим за
прпјекте

Временски
пквир

Нашинипраћ
еоа
иинструмент
и

Времеевал
уације

Одгпвпрне
пспбе
заевалуац
ију

2021-2026.

Извещтаваое,
записници
сасастанка

На
крајущк
плскегп
дине

Директпрщкпле

2021-2026.

Извещтаји п
реализпвани
м
активнпстим
а у пквиру
сарадое

На
крајущк
плскегп
дине

Тим за
Прпмпцију
щкпле
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7. Реализација
Струшниактивзаразвпјнппланираоередпвнпћесесастајатиинакпнизрадепланаипратитип
рисутнпстщкплеумедијимаиимплементацијуплана.Задатактимаћебитиданакпнусвајаоапл
анапдстранеШкплскпгпдбпра,активнпрадинапрезентацијиРазвпјнпгпланасвимтелимащкпл
е,рпдитељимаищирпјлпкалнпјзаједници.
План неће бити фиксиран, флексибиланје, дппуне (анекси) су мпгући, у слушају
већепрпменеузакпнуилипрпписима(стандардиимерилащкплскпгсистемауЗемљи).
Планјелинија“впдиља"кпјатребадабудесмерницаппбпљщаоаквалитетарадащкпле на
задпвпљствп рпдитеља, ушеника, наставника, лпкалне управе и щире лпкалнезаједнице.
8. Евалуација

Евалуацијарадащкплеврщисетпкпминакрајущкплскегпдине,наседницамаНаставнпгвећа,Сав
етарпдитеља,Шкплскпгпдбпра,нарпдитељскимсастанцима,
ЧОС–у,крпзсампвреднпваоеиекстернпвреднпваое.
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