ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

Област 1: Програмирање, планирање и извештавање
Развојни циљ број 1: Развијање међупредметних компетенција ученика
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Повезивање исхода и
Наставници
садржаја програма наставе и
разредне и
учења са развијањем
предметне наставе;
Планирање/креирање
међупредметних
наставе и учења
компетенција;
оријентисаних на
Руководиоци
исходе и процес
2.Израдити усклађене
разредних и
учења у циљу развоја
планове рада тимски, у
стручних већа
међупредметних
оквиру стручних већа с
Јун, август 2020.
компетенција
освртом на активности које
доприносе развоју
међупредметних
Компетенција
Развојни циљ број 2: Развијање и усклађивање планова рада према програму наставе и учења са
различитим потребама ученика у реалном окружењу
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Примена
диференцијације и
индивидуализације у
настави;

Израдити ИОП-е на
основу анализе
напредовања
ученика у учењу

2. Израдити планове
на основу постојећих
потреба и ресурса;
3. Годишње и оперативно
планирање ускладити са
исходима;
4.Израдити ИОП-е за
ученике којима је потребна
додатна подршка у настави;
5.Израдити ИОП-е за
ученике који показују
посебна интересовања за
додатни рад.

Тим за ИОП;
Наставници
предметне и
разредне наставе;
Јун, август 2020.
Педагошко психолошка служба

Област 2: Настава и учење

Развојни циљ број 1: Осмишљавање наставе која води стицању функционалних знања ученика
Задаци
Активности
Време реализације
Носиоци посла
1. Реализоватиогледне и
угледнечасове у складу са
плановима рада
ипрограмима наставе и
учења оријентисаних
на исходе;

Побољшањеквалитета
наставе
кроз примену
савремених метода,
облика и средстава

2. Релизовати активну
наставу оријентисануна
исходе коришћењем
иновативних иефикасних
методанаставе развијајући
Током школске
међупредметнекомпетенције; 2020/21. године у
складу са
3. Осмишљавање
Годишњим планом
наставе коришћењем
рада;
различитих метода и
техника радиразвијања
међупредметних
компетенција;

Наставници
разредне и
предметне наставе;

Стручна већа;

4. Реализовати
диференциранунаставу у
складу сапотребама ученика;

Праћење и
вредновање
активности и
постигнућа ученика
у односу на исходе и
компетенције

Учешће ученика у
реализацији наставе

5. Осмишљавање и
реализација наставе на
даљину кроз платформу
Microsoft Teams
1.Израдити, пратити и
вредноватиинструменте за
праћење у односу на
напредовање ученика

Наставници
разредне и
предметне наставе;
септембар 2020. година
Стручна служба

2.Процена потреба ученика
за додатном подршком у
учењу
1.Припремити и
изводити предавања од
стране ученика
2.Израдити истраживачке
радове ученика (сарадња са
Регионалним центром
Крагујевац)
3.Оспособити ученике за
евалуацију и самоевалуацију

децембар-април
школске 2020/21.
године

Ученици
Наставници
Стручна служба

и праћење сопственог
напретка
4.Оспособити ученике за
стицање знања коришћењем
додатних наставних
средстава
(енциклопедије, интернет...)
5. Оспособити ученике за
умеће решавања тестова
Знања
Област 5: Етос
Развојни циљ број 1: Јачање васпитне улоге школе неговањем сигурне и безбедне средине за
ученике
Задаци
Активности
Време реализације
Носиоци посла
1. Активно деловање и
реаговање Тима за
превенцију
дискриминације,
насиља,
Тим за заштиту
злостављања и
ученика од
занемаривања
дискриминације,
1.1. Евалуација рада
насиља,
Неговање позитивне
Тима за превенцију
злостављања,
атмосфере у школи
дискриминације,
занемаривања;
и позитивног модела
насиља, злостављања и
понашања ученика у
занемаривања и
током
циљу превенције
истицање
школске
2020/21.
године
Директор;
насиља, злостављања и
позитивних ефеката
занемаривања
промене;
Педагог;
2. Организовати
едукацију у циљу
превенције
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
2.1 Израдити и пратити
план рада едукације у
циљу
Превенције
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања;
2.2. Евалуација плана
рада едукације у циљу
превенције

Психолог;

дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања и
истицање
позитивних ефеката
промене;
2.3 Организовати
дебате и трибине за
ученике, родитеље и
наставнике на тему
проблема насиља;
3. Анимирати ученике
да учествују у
разноврсним
друштвено-корисним,
спортским,
хуманитарним и
културним
активностима;

Развијати
компетенције
наставника за
решавање ситуација
насиља

4. Успоставитисарадњу
са другимшколама и
установама (Центар
за социјални рад, ПУ
Баточина) у
циљуПревенције
дискриминације,
насиља,
злостављања
изанемаривања;
5. Изабрати примерне
ученике и истицати их
као
модел понашања
млађим ученицима;
1.Интерна обука
Почетак школске
наставника –
2020/21. године;
презентације на
Наставничким већима;
2.Похађање
акредитованих
семинара;
3. Сарадња са Центром
за социјални рад и
Полицијском управом;
4. Водити
Током школске године
документацију о
спровођењу појачаног
васпитаног рада;
5. Евалуација

-Психолог;

-Одељењске
старешине;

-Директор;
-Комисија за
спровођење
васпитнодисциплинских
мера;

спроведених
активности и истицање
позитивних ефеката
промене
Развојни циљ број 2:
Побољшање квалитета међуљудских односа
Задаци

Активности
1. Укључити
родитеље, као
представнике своје
стурке, у едукацију
ученика;

Време реализације
Носиоци посла
током школске
-Наставници
године;
-Родитељи
-Стручна служба

Унапређење
сарадње са
родитељима

2. Организовати
стручна предавања
за родитеље ученика
из различитих
области(васпитавање,
пубертет, учење,
комуникација,
болестизависности...);

-Директор

-Ученици

3. Организовати
заједничка дружења
ученика, родитеља и
наставника (излети,
путовања, журке,
прославе...)

Побољшање
међуљудске односе
на релацији
наставник – ученик

4. Укључити
родитеље у
дежурство у школи
приликом прослава,
излета, завршног
испита ...;
1. Организовати за
ученике веселе
суботе различитих
садржаја(игре нашег
детињства, спортска
такмичења,
друштвене игре,

-Наставници
током школске
2020/21. године

-Ученички
парламент
-Ученици

енигматика...);
2. Организовати
посете различитим
институцијама
културног и јавног
живота;
3. Организовати

излете у околини;
4. Организовати
тематске дане(Дан
толеранције, Дан
заштите животне
средине...);
1. Организовати
дискусије на
релацији наставник –
наставник;
Побољшати
међуљудске односе
међу запосленима у
школи

2.Организовати
излете и дружења за
запослене у школи;

-Директор;
континуирано
током године;

-Наставници;

3. Организоватирадионице
запобољшањесоцијалних
Вештина(комуникац
ијских)
Област 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Развојни циљ број 1: Побољшање материјално – техничке опремљености школе
Задаци
Активности
Време реализације
1.Набавити наставна
средства за кабинетеу
предметној настави
Модернизовати
током школске
Кабинетесавременим 2.Набавити
интерактивне таблеза
2020/21. године
наставним
кабинете
средствима
3.Направити план коришћења
постојећих
наставних средстава

Носиоци посла

Директор
Стручни активи

4. Обезбедити обуку
наставника ради коришћења
савремених наставних
средстава (интерактивна
табла)
Развојни циљ брoj 2: Унапредити постојећи систем стручног усавршавање наставника, стручних
сарадника и директора у школи
Задаци
Активности
Време реализације
Носиоци посла
1.Ускладити планстручног
усавршавања инапредовања
сапотребамазапослених;
2. Oрганизоватиразличите
обликестручногусавршавања
ускладу са

Тим за
професионални

Примењивање
знањаса стручних
усавршавања у
свакодневном раду
ушколи

потребамаустанове;
3. Наставнициучествују у
радуструковнихудружења;

развој
током школске
2020/21. године
Наставници

4. Индивидуалнаанализа и
Континуиранопраћење
стручногусавршавања и
напредовања
ипрофесионалногразвоја
наставника истручних
сарадника
Развојни циљ брoj 3: Ради ефикасније организације рада школе наставно и ваннаставно особље
благовремено информисано са актуелним дешавањима у школи
Задаци
Активности
Време реализације
Носиоци посла
1.Развити систем
Директор
информисања о свим
важним питањима из живота
Стручни
и рада школе;
сарадници
Израда месечних
2.Редовно ажурирати
током школске
Секретар школе
календара
огласну таблу, сајт школе и
2020/21. године
Тим за
активности
фејсбук страницу у складу
маркетинг
са актуелним догађајима;
Развојни циљ брoj 4: Укључивање у нове пројекте и одржавање сарадње са другим школама и
установама
Задаци
Активности
Време реализације
Носиоци посла
1. Пратитирелевантне
Директор
конкурсеза развојне
пројекте;
Укључити школу у
2.Израдити
током школске
Стручни
националне и
предлогпројеката и
2020/21. године
сарадници
међународне
учествовати на
развојне пројекте
конкурсима;
3. Реализоватиодобрене
Тим за пројекте
пројекате
Унапредити сарадњу и 1. Развијати сарадњу
са основним и средњим
умрежавање са
школама у окружењу;
током школске
Директор
другим школама и
2. Развијати сарадњу
2020/21. године
Стручни
установама
Предшколком установом
сарадници
3. Развијати сарадњу са
образовним, културним и

