АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
КЉУЧНА ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА:

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

СТАНДАРДИ:

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.
2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.

ЦИЉ
УНАПРЕЂЕЊА:

УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У ПРИОРИТЕТНИМ ИНДИКАТОРИМА

ПРИОРИТЕТНИ
ИНДИКАТОРИ

АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ
ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА

- дискусија на нивоу стручних
већа и актива о уоченој слабости, предлагање и договор о
начину и мерама за отклањање
- увршћавање мера унапређења
у планове рада већа

2.4.3. Наставник даjе
потпуну и разумљиву
повратну информациjу
ученицима о њиховом
раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.

- укључивање унутрашњих људских ресурса ( педагошких
саветника) у виду организовања обуке колега за препознавање и реализацију индикатора
у сарадњи са стручном службом
- реализација мера предвиђених планом (евидентирање,
праћење примене, извештавање, корекције)
- квалитативна анализа присутности индикатора у пракси и
остварености примене мера на
одељењским већима, стручним
активима и НВ
- праћење остварености индикатора кроз педагошко-инструктивни надзор и саветовање
(унутрашње и евентуално спољашње)
- извештавање о присутности
индикатора у настави
- прикупљање података и писање извештаја о реализацији
АП
- подношење извештаја руководећим, стручним и саветодавним телима школе

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

руководиоци и чланови
стручних већа за области предмета
педагог школе, психолог
школе, педагошки саветници Б. Живковић и В.
Димитријевић

предметни наставници,
директор, психолог,
педагог, руководиоци
стручних већа, екстерно
вредновање

Директор, педагог,
психолог
чланови тима за реализацију Акционог плана
Директор школе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар 2019.

октобар 2019.

октобар 2019.
мај 2020.

јун 2020.
јун – август 2020.
август –
септембар 2020.

НАЧИН ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА

увид у записнике стручних већа и актива и планове рада истих

постигнут је договор о
мерама; Стручна већа и
активи имају сачињен
план рада који предвиђа
мере за побољшање у наведеном показатељу

октобар 2019.

организована је обука запослених за препознавање и примену индикатора
у пракси

новембар 2019.

увид у сценарио обуке,
записник са обуке,
извештај о обуци, списак присутних

увид у документацију
стручних већа и актива, педагошка документација предметних
наставника, записници
са састанака стручних
већа и актива, увид у
извештај о педагошкоинструктивном раду
(унутрашњем и спољашњем), увид у записнике НВ
увид у извештај о извршеном педагошкоинструктивном надзору
увид у извештај о реализацији АП и записнике
руководећих, стручних и
саветодавних тела школе

врши се редовно праћење
присутности индикатора
у настави, квалитативна
анализа примене мера и
предузимају одговарајуће
мере за побољшање уз
сарадњу стручних служби; извештаји педагошко-инструктивног рада
служе као репер за даљи
рад
у извештају је видљива
присутност индикатора у
пракси
написан је извештај о реализацији акционог
плана и поднет на
разматрање руководећим

јун 2020.

септембар 2020.

ПРИОРИТЕТНИ
ИНДИКАТОРИ

АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ
ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА

- дискусија на нивоу стручних
већа и актива о уоченој слабости, предлагање и договор о
начину и мерама за отклањање
- увршћавање мера унапређења
у планове рада већа/ актива

2.1.1. Ученику су јасни
циљеви часа/исходи
учења и зашто то што
је планирано треба да
научи.

2.3.3 Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје,
одговоре и решења

- укључивање унутрашњих људских ресурса ( педагошких
саветника) у виду организовања обуке колега за препознавање и реализацију индикатора
- организовање радионица за
ученике са темом техника учења и постигнућима у учењу

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

руководиоци и чланови
стручних већа за области предмета
педагошки саветници Б.
Живковић и В. Димитријевић

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар 2019.

НАЧИН ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

увид у записнике стручних већа и актива и планове рада истих

увид у сценарио обуке,
извештај о обуци, списак присутних

октобар 2019.

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА

постигнут је договор о
мерама; Стручна већа и
активи имају сачињен
план рада који предвиђа
мере за побољшање у наведеном показатељу
организована је обука запослених за препознавање и примену индикатора
у пракси

педагог школе, психолог
школе, одељењске старешине

увид у сценарио радионица, извештај о радионицама

одржане су радионице за
ученике; кроз радионице је
прошао велики број ученика

- реализација мера предвиђених планом (евидентирање,
праћење примене, извештавање, корекције)
- квалитативна анализа присутности индикатора у пракси и
остварености примене мера на
одељењским већима, стручним
активима и НВ
- праћење остварености индикатора кроз педагошко-инструктивни надзор и саветовање
(унутрашње и евентуално спољашње)

предметни наставници,
директор, психолог, педагог, руководиоци
стручних већа, екстерно
вредновање

увид у документацију
стручних већа и актива, педагошка документација предметних
наставника, записници
са састанака стручних
већа и актива, увид у
извештај о педагошкоинструктивном раду
(унутрашњем и спољашњем), увид у записнике НВ

врши се редовно праћење
присутности индикатора
у настави, квалитативна
анализа примене мера и
предузимају одговарајуће
мере за побољшање уз
сарадњу стручних служби; извештаји педагошко-инструктивног рада
служе као репер за даљи
рад

- извештавање о присутности
индикатора у настави

Директор, педагог,
психолог

- прикупљање података и писање извештаја о реализацији
АП
- подношење извештаја руководећим, стручним и саветодавним органима школе

чланови тима за реализацију Акционог плана
Директор школе

октобар 2019.
мај 2020.

јун 2020.
јун – август 2020.
август –
септембар 2020.

увид у извештај о извршеном педагошкоинструктивном надзору
увид у извештај о реализацији АП и записнике
руководећих, стручних и
саветодавних тела школе

у извештају је видљива
присутност индикатора у
пракси
написан је извештај о реализацији акционог
плана и поднет на
разматрање руководећим

ЕВАЛУАЦИЈА

октобар 2019.

новембар 2019.

јун 2020.

септембар 2020.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје. Јелена Николић, проф. математике,
Јасмина Цветић, педагог, Биљана Живковић, проф. физике, педагошки саветник, Весна Димитријевић, проф. српског језика и књижевности, педагошки саветник, Мирјана Милојевић, психолог, Председник Савета Родитеља, представник саветодавних органа школе, Председник ученичког
парламента, представник ученика

КЉУЧНА ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА:
СТАНДАРДИ:
ЦИЉ
УНАПРЕЂЕЊА:
ПРИОРИТЕТНИ
ИНДИКАТОРИ

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при
преласку из jедног у
други циклус образовања.

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У
ПРИОРИТЕТНИМ ИНДИКАТОРИМА
АКТИВНОСТИ НА
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
КРИТЕРИЈУМИ
НАЧИН ПРАЋЕЊА
ОСНОВУ ПОСТАВЉЕЕВАЛУАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УСПЕХА
НИХ ПРИОРИТЕТА
- израда транзиционих
планова на преласку из разредне у предметну наставу
- сарадња са вртићем „Невен“ у вези ТП при поласку у основну школу
- конституисање Тима за
подршку ученицима у
прилагођавању школском
животу и израда плана
рада

СТИО, стручни сарадници из ПУ „Невен“,
предметни наставници,
педагог, психолог

Директор, чланови тима

- упознавање родитеља и
ученика са постојањем тима на ЧОС, родитељским
састанцима, Савету родитеља, Ученичком парламенту

Директор, чланови тима, одељењске старешине

- реализација планом предвиђених активности

чланови тима, стручна
лица и службе сарадници тима

- прикупљање података и
писање извештаја о реализацији плана рада тима

одељењске старешине,
чланови тима, стручна лица сарадници тима

- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саветодавним органима школе

Директор школе

увид у израђене ТП и
записнике са састанака

септембар 2019.

септембар 2019 – јун
2020.

август – септембар
2020.

постоје транзициони планови на преласку из предшколског у основну
школу и из разредне у
предметну наставу;

увид у одлуку директора и план рада тима

оформљен је Тим за подршку и има израђен план рада
који предвиђа активности и
мере поступања за ученике
којима је потребна помоћ у
прилагођавању школи

записници са ЧОС,
родитељских састанака, Савета родитеља,
Ученичког парламента

ученици и родитељи
знају за постојање тима и
упознати су са сврхом
његовог постојања и рада

педагошка документација наставника, записници са разговора,
дописи и слично
увид у извештај о раду
тима и записнике са
састанака руководећих,
стручних и саветодавних органа школе

реализоване су предвиђене активности, постоји
сва потребна пратећа документација
тим има сачињен извештај о раду и поднео га је
руководећим, стручним и
саветодавним органима
школе

јун 2020.

август септембар 2020.

ПРИОРИТЕТНИ
ИНДИКАТОРИ

4.3.2. Школа предузима
мере за редовно похађање наставе ученика
из осетљивих група.

АКТИВНОСТИ НА
ОСНОВУ ПОСТАВЉЕНИХ ПРИОРИТЕТА
- формирање Тима за превенцију осипања и израда
плана рада
- упознавање наставника
са радом тима и инструментима за идентификацију
ученика у ризику од осипања
- упознавање родитеља са
постојањем и сврхом тима
на родитељским састанцима и Савету родитеља
- идентификација ученика
који су у ризику од осипања
- израда ИППО за идентификоване ученике

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор школе,
чланови тима

чланови тима

одељењске старешине,
координатор тима

одељењске старешине
ученика, чланови тима

4.3.5. Школа има успостављене механизме за
идентификациjу ученика са изузетним способностима и ствара
услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање
програма).

- едукација наставног особља
за идентификацију ученика са
изузетним способностима
(интерна и екстерна)
- израда инструментата за
тестирање ученика
- праћење, идентификација и
тестрирање ученика за које се
сматра да поседују изузетне
способности
- израда ИОП-а 3 и обогаћених програма за ученике са
изузетним способностима
- реализација и евалуација
рада са ученицима који поседују изузетне способности
- извештавање СТИО о раду
са ученицима са изузетним
способностима

септембар – октобар
2019.

октобар 2019.
октобар 2019. – август
2020.

чланови тима
август – септембар
2020.
координатор тима
стручно-педагошка служба
(интерно усавршавање),
ако постоји могућност
ЦСУ/ЗЗУОВ (екстерно
усавршавање)

октобар - новембар
2019.

предметни наставници,
одељењске старешине,
стручно-педагошка служба

октобар - децембар
2019.

СТИО, предметни наставници, родитељи (сагласност за израду
ИОП3 и обогаћених програма)

децембар 2019–
јануар 2020.

СТИО, предметни наставници
координатор

НАЧИН ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
увид у одлуку директора и план рада тима

септембар 2019.

- реализација активности
предвиђених ИППО
- прикупљање података и
писање извештаја о раду
тима
- подношење извештаја
руководећим, стручним и
саветодавним органима
школе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

јануар – јун
2020.
август – септембар 2020.

записник са одржаних састанака, списак присутних
увид у записнике са
родитељских састанака и савета родитеља
увид у извештаје о
идентификованим
ученицима и израђене ИППО-е
увид у педагошку
документацију
увид у документацију
и извештај тима, записници са састанака руководећих, стручних и
саветодавних органа
школе
увид у извештаје са обука, радни материјал, списак присутних и инструменте за тестирање
увид у педагошку документацију наставника, тестове и резултате тестова
ученика

увид у документацију
СТИО

увид у извештај СТИО

КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА
оформљен је тим за спречавање осипања, поседује
сачињен план рада који
предвиђа мере за идентификаију ризичних ученика и мере за спречавање
осипавња;

ЕВАЛУАЦИЈА

октобар 2019.

родитељи знају да у школи функционише тим
употребљени су инструменти за идентификацију
ученика у ризику од осипања и израђени су
ИППО
активности се редовно
реализују, постоји пратећа документација
постоји сва неопходна
документација, написан
је извештај о раду тима и
поднет на разматрање руководећим, стручним и
саветодавним органима
школе
наставници су оспособљени
да препознају ученике са
изузетним способностима и
поседују разрађене инструменте за тестирање истих

новембар 2019.

август 2020.

септембар 2020.

новембар 2019.

идентификовани су и тестирани ученици са изузетним
способностима
израђени су ИОП-и 3 и обогаћени програми за ученике
са изузетним способностима

јануар 2020.

реализоване су планиране
активности и одрађена евалуација

јун 2020.

у извештају је видиљиво постојање механизама за идентификацију ученика са изузетним способностима и услова за њихово
напредовање

август 2020.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје, Милан Петровић, проф.физ. културе,
Ненад Филиповић, проф. физ. културе, Иван Станојевић, проф. физ. културе, Вера Маринковић, проф. хемије, Кристина Стојановић, проф. разредне
наставе, Тим за превенцију осипања, Невенка Спасојевић, проф. математике, Тања Миладиновић, проф. биологије, Гордана Николић, проф. разредне
наставе, Драган Раковић, проф. ТИО, Ивана Искреновић, проф. немачког језика, координатор ПО, Председник Савета Родитеља, представник саветодавних органа, Председник ученичког парламента, представник ученика

