План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину

САДРЖАЈ
1. Увод ....................................................................................................................................... 3
1. План рада тима за Школски програм и Годишњи план рада за школску
2017/18.годину ......................................................................................................................... 8
2. План рада тима за наставу и учење за школску 2017/18.годину ................................... 13
2.1 Разредна настава .......................................................................................................... 13
2.2 Предметна настава ....................................................................................................... 15
3. План тима за образовна постигнућа ученика за школску 2017/18.годину ................... 23
4. План рада тима за подршку ученицима за школску 2017/18.годину............................ 28
5. План тима за ЕТОС за школску 2017/18.годину............................................................. 33
6. План рада тима за организацију рада школе и руковођење за школску 2017/18.годину
.................................................................................................................................................. 47
7. План рада тима за ресурсе за школску 2017/18.годину ................................................. 51
8. План рада тима за самовредновање за школску 2017/18.годину .................................. 55

1

План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину

2

План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину
„И ОД СЕБЕ, И ОД ДЕЦЕ,
И ОД ШКОЛЕ,
ХОЋУ ВИШЕ, ХОЋУ БОЉЕ!“
1. Увод
Школска 2016/2017. година је трећа година реализације Школског развојног плана за
период 2014–2017. година у којем су дефинисане мисија, визија школе и развојни циљеви.
Током школске 2016/2017. године израдом новог Школског развојног плана за
период школске 2017/2018. до 2019/2020. године бавили су се чланови Школског
развојног тима, Тима за самовредновање школе у сарадњи са свим члановима
Наставничког већа, родитељима и ученицима, Саветом родитеља и Школским
одбором.
Мисија школе
МИСИЈА ШКОЛЕ „Бранко Радичевић“је јачање културне и васпитно-образовне
функције школе уз уважавање индивидуалних разлика и развијање позитивног односа
и одговорности ученика и родитеља према школи и учењу. Настава која даје слободу
ученицимa да износе своје мишљење и подстиче их да примењују научено у
свакодневном животу.
Мото школе
„И ОД СЕБЕ, И ОД ДЕЦЕ, И ОД ШКОЛЕ ХОЋУ ВИШЕ, ХОЋУ БОЉЕ!“
Визија школе
Нашу школу видимо као ЦЕНТАР КУЛТУРНИХ И ОБРАЗОВНИХ
АКТИВНОСТИ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ.
Школа се развија и отвара ка свим oбразовним, васпитним, спортским и
културним институцијама у оквиру локалне заједнице и организује: трибине и посете
стручњака из различитих области, хуманитарне, културне, спортске и музичкие
активности, еколошке и све друге пројекате који ће повезати ученике, родитеље и
наставнике са локаном заједницом.
Приоритетне области за све три развојне године су:
Први развојни циљ
Јачање културне и васпитне улоге школе као центра образовних и културних
активности
Јачање културне, образовне и васпитне функције школе уз уважавање
индивидуалних разлика представља најшире постављени циљ око кога постоји
сагласност. Тако настављамо континуитет између циљева претходног и новог
Развојног плана. Циљ остваривања истог је кроз:
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Стварање центра културних и образовних активности у школи
Стварање позитивне атмосфере у школи
Промовисање ученичких, слободних активности
Коришћење школског простора за сарадњу са локалном заједницом у
реализацији различитих културних и образовних активности

Други развојни циљ
Унапређивање учења и квалитета наставе
Циљ остваривања истог је кроз побољшање квалитета праћења напредовања ученика
кроз сарадњу родитељ – наставник – разредни старешина – психолошко – педагошка
служба и заједничке, јасне, дефинисане и свима приступне критеријуме оцењивања у
складу са Стандардима образовања. Развијање креативних способности ученика и
израда одговарајућих ИОП-а за децу која поседују изразите способности и таленте.
Методе учења и подучавања које ће се користити у постизавању исхода су: предавања,
дискусије, групни рад, презентација вршњачке групе, локалне посете, интервјуи, анализе, синтезе, евалуација и сличне активности.
Наставничке методе су фокусиране на ученика и користе активне методе учења/наставе, а ту спадају: тимски рад, тематско и интердисциплинарно планирање, студије случаја, приче о успеху, тимско подучавање, студијске посете и гостујући предавачи.
Трећи развојни циљ
Подршка ученицима, наставницима и родитељима у превазилажењу тешкоћа у
учењу и социјализацији - развијање ИОП-а.
Циљ остварења истог је кроз:
• Развијање свести и осетљивости наставника, родитеља и друге деце за
проблеме са којима се суочавају деца са тешкоћама у учењу;
• Стручно усавршавање наставника у циљу оспособљавања за рад са
поменутом децом и нов приступ у оцењивању дечјег напредовања семинари који подржавају инклузивно образовање ; развијање метода и
садржаја рада ИОП-1, Иоп-2 и ИОП-3
•

Развијање и јачање партнерских односа са родитељима кроз тимски рад
стручних сарадника, родитеља и наставника

Тимови по областима самовредновања су процениле квалитет рада, услове рада и оцениле своју област у протеклој школског години. На јединственој табели, сажето, оцене
по областима су следеће:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА
Школски програм и Годишњи програм рада
Настава и учење
Постигнућа ученика
Подршка ученицима
Етос
Ресурси
4

ОЦЕНА
3
3
3
3
3
3
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Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ:

3
3

Родитељи су нас оценили оценом 3 (три) приликом вредновања сарадње породице и
школе које је обављено крајем наставне године на одељењским родитељским
састанцима одељења са индексом два. Извештај о томе се налази у прилогу Извештаја
о самовредновању у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници, за школску 2016/2017.
годину.
Постигнућа ученика су директно повезана са процесом наставе и учења и подршком
ученицима. Сматрамо да би и даље требало радити на унапређењу, као и у претходном
развојним годинама, али са акцентом на осамостаљивању ученика, стицању самопоуздања, савладавању вештина за живот и постављање темеља за преузимање одговорност за сопствене одлуке, укратко на стицању знања, вештина и ставова за предузетничко учење.
У систему самовредновања тежимо општој оцени 4, па је план рада тимова за школску
2017/2018. годину произашао из анализе захтева за ту оцену као и могућности које постоје у колективу и школи.
Следе планови рада тимова за самовредновање по областима:
1.
тим за Школски програм и Годишњи план рада школе
2.
тим за наставу и учење
3.
тим за образовна постигнућа ученика
4.
тим за подршку ученицима
5.
тим за етос
6.
тим за организацију рада школе и руковођење
7.
тим за ресурсе
8.
тим за самовредновање.
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
И ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА ШКОЛЕ
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1. План рада тима за Школски програм и Годишњи план рада
за школску 2017/18.годину
Активност
Исправљање
уочених грешака у Школском програму и укључивање најновијих законских
одредби –
Школски
програм

Евалуација
ефективности
прикупљања
документације
Израда Годишњег програма рада школе
и провера планова – Годишњи програм
рада

Постигнути резултати и
промене
Утврђена одступања исправљена пре штампања и
усвајања документа .
Уношење новина у
школски програм за нова
три обавезна предмета у
петом разреду (техника и
технологија, информатика
и рачунарство и физичко
и здравствено васпитање,
предвиђено наставним
планом за пети и шести
разред основног
образовања и васпитања
од 26. јуна 2017. године),
усвојено 31.8.2017.године.
Увођење факултативног
предмета „Основи
безбедности деце“ у
сарадњи Министарства
унутрашњих послова и
Министарства просвете,
за четврти и шести разред.
80% прикупљене документације до 1.7.2017.године
Усклађени са ШРП–
усклађеност са важећом
законском регулативом –
побољшана структура документа и форма појединачних докумената који
чине ГПР

Начин праћења

Носилац
активности

Време

Прегледом документа и поређење са Законом о
систему образовања и Законом
о основном
образовању и
васпитању

Тамара
Смиљанић,
Марија
Симић
Љиљана
Мијић
Савка Нешић

август
2017.

Разговор са руководиоцима
Стручних већа,
Одељењских већа
Прегледом документа након завршене израде

Марија
Симић.

септембар, 2017.

Марија
Симић,
педагог
Тамара
Смиљанић,
проф.
информатике
Љиљана
Мијић,
вд.директор

септембар
2017.
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Активност
Побољшавање
форме за предају званичне
школске документације
(формалнотехничке и
оперативне)

Провера слободних садржаја у обавезним и изборним предметима – Школски програм

Изборна настава – анкета

Праћење промена у законској регулативи, информисање Наставничког већа,
Стручних већа
и Одељењских
већа о изменама прописа и
регулативе

Постигнути резултати и
промене
Формирање фолдера или
имејла за слање документације у електронској форми
Побољшавање изгледа и
функционалности постојеће форме докумената.
Урађени формулари и постављен фолдер/имејл.
Постављање форме докумената на веб-сајт школе
Да се у свим плановима
обавезних и изборних
предмета налази и слободни садржаји

Начин праћења

Носилац
активности

Време

Договор чланова
тима и презентовање закључака
НВ школе

Чланови тима, директор,
НВ

октобар
2017.

-Разговор са
предметним наставницима и
увид у планове–
Упоредна анализа извештаја о
реализацији слободних садржаја
Анкета наставника о извођењу
слободних садржаја
90% анкетираних ученика, Анкетирањем
направљене групе и расученика, сарадпоред
ња са разредним
старешинама

Марија Симић, проф.
информатике
Тамара
Смиљанић

јануар
2018.
године

Марија Симај 2018.
мић,
проф.
информатике
Тамара
Смиљанић
80% запослених информи- Извештаји СВ,
Чланови тима Континусано о променама регула- ОВ и НВ о излаирано у
тиве, форми и оперативгању чланова титоку
ним начинима за ефикама који су задушколске
сну промену докумената
жени за пренос
године
информација
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Активност

Постигнути резултати и
промене

Евалуација ра- Ниво постигнућа 4 (96%да тима и од100% испуњености критеређивање
ријума)
смерница за
побољшање

Начин праћења

Носилац
активности

Тимски рад и
Чланови тима
благовремено
информисање
свих запослених
о променама у
Школском програму и Годишњем програму
рада школе.
Одржавање
електронских састанака путем
видео конференција, ради уштеде времена.
Електронско
обавештавање
чланова тима и
запослених о извођењу планираних активности

Време
Крај
школске
2017/2018.
године

У име Тима за развој Школског програма
и Годишњег програма рада школе План сачинила,
Марија Симић, педагог
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
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2. План рада тима за наставу и учење за школску
2017/18.годину
2.1 Разредна настава
Активност
Огледни час: „Биберче“
Народна бајка
Огледни час: „Трнова
Ружица“ , Браћа Грим
Огледни час: „Обрада слова
Ии“
Огледни час: „Мјесец и
његова сенка“

СРПСКИ ЈЕЗИК – 2017/2018
Носилац активности
Време реализације
Јасна Раковић,Мирјана Рацић
Новембар 2017.
Јелена Павлица, Ана Матић

2017/2018.

Милица Тишма

Октобар, 2017.год

Младен Ђекић и Драгана

Април, 2018.

МАТЕМАТИКА – 2017/2018
Носилац активности
Лидија Буловић,Весна
Даничић
Јелена Миковић
Мирјана Килибарда,
Дубравка Мишчевић,Вера
Бабић,
Љиљана Мијић
Милица Тишма

Активност
Време реализације
Огледни час:„Текстуални
2017/2018.
задаци по нивоима знања“
Огледни час:„Једначине“
2017/2018.
Огледни час:„Текстуални
Новембар, 2017.
задаци у вези са сабирањем и
одузимањем“
Огледни час:„Број 7“
Октобар, 2017.
Огледни час: „Сабирање и
Фебруар, 2018.
одузимање бројева прве
десетице“
СВЕТ ОКО НАС/ ПРИРОДА И ДРУШТВО – 2017/2018
Активност
Носилац активности
Време реализације
Огледни час: (Свет око нас)
Слободанка Јаић Таталовић
2017/2018.
„Звуци у природи“
Огледни час: (Природа и
Анђела Јовковић, Снежана
Децембар, 2017.
друштво)
Васић,
„Животне заједнице“
Огледни час: (Природа и
Светлана Личанин
2017/2018.
друштво)
„Животне заједнице“
Огледни час: (Природа и
Ивана Филиповић Готић,
Октобар, 2017.
друштво)
Данијела Илић
„Кретање“
Огледни час: (Природа и
Месаровић Вишња
2017/2018.
друштво) “Биљке“
Огледни час: (Свет око нас)
Миланка Чабрило, Дивна
2017/2018.
“Биљке и животиње“
Атлагић, Лола Глођајевић
Цветковић
Огледни час: (Свет око нас):
Весна Стојаковић
Мај, 2018.
„Саобраћај“
ЧАСОВИ ВЕШТИНА – 2017/2018
Активност
Носилац активности
Време реализације
Огледни час:(Музичка
Славица Стегић,Анита Бура
2017/2018.
култура)
„Ала веје веје“
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Огледни час:(Физичко
васпитање)
„Полигон дечијих игара“

Светлана Бјелопавлић

Април, 2018.

План написала руководилац Тима,
Славица Денић

14

План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину

2.2 Предметна настава
Активност

Начин праћења

Очекиване промене

Време
реализације/
евалуације

Носилац
активности

СРПСКИ ЈЕЗИК
Доживљаји
Николетине
Бурсаћа

70% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака

Плави чуперак 60% ученика преузима одговорност
М. Антић
за завршетак задатака
80% ученика испуњава обавезе
Плава
гробница
М. Бојић
Децембар
2017.
Царско
достојанство
језика
И. Секулић

70% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака

90% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака

Посматрање,
евиденција

Анита
Петровић
Богдановић

Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција

Виолета
Тошић
Драгана
Ступар

Посматрање,
разговор

Јелена
Богдановић

Посматрање,
разговор

Милица
Ћалић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Food

London

Present
continuous

90 % ученика показује способност
преузимања иницијативе за
умрежавање са појединцима и
групама
90 % ученика показује способност
преузимања иницијативе за
умрежавање са појединцима и
групама
90 % ученика показује способност
преузимања иницијативе за
умрежавање са појединцима и
групама

Посматрање,
евиденција

Драгана
Рашић

Посматрање,
евиденција

Татјана
Бура

Посматрање,
евиденција

Светлана
Стефанов

РУСКИ ЈЕЗИК
Падежи

70% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака
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Посматрање,
евиденција

Радмила
Ангелов
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Активност
Шта ти
волиш? Јело и
пиће
Путовање по
Русији

Начин праћења

Очекиване промене
70% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака
70% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака

Време
реализације/
евалуације

Носилац
активности

Посматрање,
евиденција

Тијана
Шћеповић

Посматрање,
евиденција

Светлана
Дражета
Милуровић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Представљање 95% ученика преузима одговорност
на свим
за завршетак задатака
школским
приредбама

Посматрање,
евиденција

Стручно
веће
музичке
културе

ГЕОГРАФИЈА
Реке Србије

70% ученика показује способност
процене рада других, показују
креативно размишљање, развијају
тимски дух

Посматрање,
евиденција

Марија
Ђурић

Посматрање,
евиденција,
изложба и
презентација
радова

Горан
Милић

Посматрање,
евиденција

Мирјана
Кисјелица

ФИЗИКА
Кретање

Закон
одржања
механичке
енергије

70% ученика
прихвата иновације и промене

60% ученика
прихвата иновације и промене

МАТЕМАТИКА
Осна
симетрија
Размера

Питагорина
теорема

70% ученика показује способност за
самостални рад
показујеспособностпоштовањадругих
80% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, показује
способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, способност за
самостални рад
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Посматрање,
евиденција

Брана
Шарац

Посматрање,
евиденција

Данијела
Гордић

Посматрање,
евиденција,
ученичкирадови

Данијела
Петровић
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Активност
Дискусија
решења
линерних
једначина

Начин праћења

Очекиване промене
80% Ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, показује
способност за самостални рад

Време
реализације/
евалуације

Посматрање,
евиденција

Носилац
активности
Маријана
Мрђен

БИОЛОГИЈА
Цвет

Издвајање
хлорофила из
листа
Час за
лиценцу
Сисари

60% Ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, испуњење
обавеза и рокова
показује способност за самостални
рад
показује способност поштовања
других и прихватања
иновација и промена
60% Ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, испуњење
обавеза и рокова

60% Ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, испуњење
обавеза и рокова

Посматрање,
евиденција

Нада
Ристичевић

Посматрање,
евиденција

Драгана
Лилић

Посматрање,
евиденција

Јелена
Петровић

Посматрање,
евиденција,
изложба

Александра
Ненић

ХЕМИЈА
Јонска веза

60% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака,
Показује способност поштовања
других

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Дизел мотори
и остали
мотори

Показати способност за самостални
рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање. Очекује се око 70%
успешности ученика
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Посматрање,
евиденција,
модел и макета

Јованка
Вујаковић
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Активност

Начин праћења

Очекиване промене

Показати способност за самостални
рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање. Очекује се око 70%
успешности ученика
Показати способност за самостални
Четворотактни рад и
бензински
успешно и креативно размишљање и
мотори
стварање. Очекује се око 70%
успешности ученика
Самостални
рад на
опственом
пројекту

Носилац
активности

Време
реализације/
евалуације

Посматрање,
евиденција,
модел и макета

Драгослава
Петровић

Посматрање,
евиденција
модел и макета

Слободан
Каблар

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Колут напред

80% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, испуњење
обавеза и рокова
показује способност за самостални
рад

Посматрање,
евиденција

Данијела
Симоновић

ВЕРСКА НАСТАВА
Божић,
Христос се
роди

80% ученика преузима одговорност
за завршетак задатака, испуњење
обавеза и рокова
показује способност за самостални
рад

Посматрање,
евиденција

Жељка
Павловић

ИСТОРИЈА
Свети између
демократије и
тоталитаризма
Јануар 2018.

Свети између
демократије и
тоталитаризма
Јануар 2018.

80% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова
показује способност за
самостални рад
80% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова
показује способност за
самостални рад

Посматрање,
евиденција

Александар Тодосијевић

Посматрање,
евиденција

Ивана Тошић

18

План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Асертивност у
комуникацији са
другима

70% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова

Посматрање,
евиденција

Јадранка
Травица

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Формуле и обрада
нумеричких
података у
програму Excel
Формуле и обрада
нумеричких
података у
програму Excel

80% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова
80% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова

Посматрање,
евиденција

Тамара
Смиљанић

Посматрање,
евиденција

Александра
Дамјанац

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Композиција

80% ученика преузима
одговорност за
завршетак задатака,
испуњење обавеза и
рокова
показује способност за
самостални рад

Посматрање,
евиденција

Ђорђе
Гавриловић

Председник тима,
Марта Илић
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

ОБРАЗОВНА ПОСТИГИЋА
УЧЕНИКА
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3. План тима за образовна постигнућа ученика за школску
2017/18.годину
Активност
Планирати и
одабирати
разноврне
методе и
облике рада
на часу

Планирати
активности тј.
задатке за све
ученике

Развијати код
ученика
вештине
тражења и
бележења
информација,
самосталност
и у раду,
процењивања
одговора и
решења,
упорности у
трагању за
решењем,
истраживачке
способности

Очекиване
промене

Начин праћења

Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
Током
-наставници
школске
-педагог
године
-Стручно
веће

- Унапређење
праксе
прилагођавањ
а захтева и
темпа рада
могућностима
и различитим
потребама
ученика

-Увид у
припреме
наставника

Прилагођавањ
е наставних
материјала
индивидуални
м
карактеристик
ама ученика

-Припреме
-Годишњи и
месечни
планови

Током
школске
године

-наставници

Подстицање
интересовања
и активног
учешћа
ученика у
раду
Обогаћивање
учења
доступним
изворима
знања
Проверавање
да ли ученици
користе
повратну
информацију
да би
унапредили
даље учење

Евиденција
посете
библиотеци
/медијатеци
Презентације
ученика
Огледни часови
Часови
корелација

Током
школске
године

-наставници
-ученици
-библиотекар
-медиајтекар
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Активност

Очекиване
промене

Начин праћења

Планирати и
припремати
разноврсне
наставне
материјале
прилагођене
индивидуални
м
карактеристик
ама ученика

Примена
специфичних
задатака и
активности за
ученике
којима је
потребна
додатна
подршка у
образовању

Индивидуализо
вани тестови
Тестови по
нивоима
Огледни часови

Користити
различите
технике
оцењивања

60 % ученика
је мотивисано
за даљи
напредак у
учењу

Користити
различите
методе и
технике
оцењивања у
циљу што
јасније и
објективније
провере
постигнућа у
складу са
Правилником о
оцењивању
Дневник
образовно
васпитног рада
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Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
Током
Наставници
школске
Стручно веће
године

Током
школске
године
Квалификаци
они периоди

Наставници
Ученици
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Активност

Очекиване
промене

Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
-план допунске Током
Наставници,
наставе(прилаго школске
Ученици,
ђен
године
Родитељи,
индивидуалним
Педагог
потребама
ученика)
-посећеност
допунске
наставе(мали
дневници и
евиденција
предметног
наставника)
-разговори са
ученицима
-разговори са
родитељима
Начин праћења

Мотивисати
ученике да у
већем броју
присуствују
допунској
настави

60 % ученика
је поправило
свој однос
према раду и
учењу

Истицање
примера
добре праксе
и њихово
праћење и
примена

Стручно
усавршавање
наставника
Већа размена
наставног
материјала

Записници са
Стручних већа
Блог / Сајт
школе

Током
школске
године

Промовисање
и
информисање
рада секција,
додатне и
допунске
наставе

60% ученика
посећује
наведене
активности

Дневници
осталих облика
рада

Септембар
Октобар
2017.

Наставници
Чланови
стручног
већа
Чланови
Тима за
самовреднов
ање
Интерна база
стручног
усавршавања
-Наставници
-Тим за
уређење
школе

Руководилац тима:
Слободанка Јаић- Таталовић
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
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4. План рада тима за подршку ученицима за школску
2017/18.годину
У овој школској 2017-2018. години, Тим за подршку ученицима планира пет
састанака, два у првом и три у другом полугодишту. Планиране активности доприносе
да се традицинално учење у настави прилагоди савременој методологији, односно
савременој настави. Такође, посебно се указује на важност часова одељенске заједнице,
у којима ученици постају носиоци разноврсних активности, и где се ученици
усмеравају на заједнички рад односно рад организован по тимовима и групама а
одељенски старешина односно учитељ има улогу координатора часа. У оквиру рада
Тима, планирано је да се и ваннаставне активности планирају и реализују у складу са
наставним планом и програмом, па би тако ученици употпунили постојећа знања и у
практичном смислу их применили. Планирана је сарадња са културним, научним и
образовним институцијама. Ученици су, до сада, посебно интересовање изразили за
такав начин стицања и примене знања. У том смислу, школа и ученици имају честу
сарадњу са следећим установама – Музеј града Београда, у оквиру кога су посетили
Конак кнегиње Љубице, Музеј науке и технике, Музеј Иве Андрића.
Постигнуте промене

Начин
праћења

Пројекат
РЕЦИКЛАЖА у
сарадњи са предузећем
Арум

Ученици показују
креативност у
раду и развијену
способност за
тимски рад,
ученици користе
доступне изворе
знања

Извештавање
вршњачке
групе,
посматрање

Посета Историјском
музеју

Ученици показају
креативност,
примењују
стечена знања

Посматрање,

Заједнички литерарни,
ликовни и музички
конкурс три батајничке
школе

Радови ученика,
разговор

Радови
ученика,
разговор

Активност

Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
Октобар
Вера Бабић
2017.
Дубравка
Мишчевић
Мирјана
Бабовић
Килибарда
Ивана Томић
Зорана Вучић
Душанка
Здравковић
Октобар,
Наташа
Предојевић
Ивана Тошић

Децембар
2017.
Април 2018.
Мај 2018.
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Живановић
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Активност

Постигнуте промене

Начин
праћења

Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
Децембар
Ивана Тошић
2017
Наташа
Предојевић

Посета САНУ

Ученици
примењују
стечена знања,
организовани су
по групама у
оквиру
радионице
ЗАНИМЉИВА
ГЕОГРАФИЈА

Посматрање,
Учешће у
раду,
Показати
способност
саопштавања
идеја
другима на
ефикасан
начин,

Посета ЕКО сајму,
Заводу за заштиту
животне средине

Ученици користе
доступне изворе
знања и уче на
очигледан начин

Посматрање,
разговор

Посета Музеју науке и
технике – посета
Тржници идеја

Размена идеја,
употреба
претходно
стечених знања

Посматрање, Март 2018.
истраживање,
учешће у
разговору

Квиз знања

Користе
различите начине
односно приступе
за решавање
задатака односно
проблема.
Наставник учи
ученике како да
повежу наставне
садржаје са
примерима из
свакодневног
живота.

Учешће у
разговору,
Примена
оретходно
стечених
знања
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Март 2018.

Април 2018.

Лидија
Буловић,
Јелена
Петровић,
Нада
Ристичевић,
Марија
Ђурић,
Славица
Стегић,
Миланка
Чабрило
Лидија
Буловић,
Љиљана
Мијић,
Ивана Тошић,
Славица
Стегић,
Миланка
Чабрило
Јелена
Петрови,ћ
Наташа
Предојевић,
Александар
Тодосијевић,
Горан Милић,
Данијела
Лукић
Николић
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Активност

Постигнуте промене

Начин
праћења

Представљање
изборних предмета –
Хор и оркестар,
Цртање,сликање,вајање
Верска настава,
Изборни спортови,
Остале секције

Промоција
изборних
предмета и
масовност у
одазиву

посматрање

Посета Конаку
кнегиње Љубице –
учешће у радионици
Мали археолог –
археолошка сонда

Показати
способност
индивидуалног и
рада у тимовима
Представити
предузетничку
идеју
70% ученика
разумело
неопходне
вештине
Показати
способност за
самостални рад,
ученици активно
учествују у раду
на часу и
самостално
одрађују
истраживачке
задатке.

Посматрање,
истраживање,
учешће у
тимовима

Посета манифестацији
под називом Мај
месец математике, коју
организујеЦентар за
промоцију науке

Посматрање,
евиденција

Време
Носилац
реализације/
активности
евалуације
Мај 2018.
Данијела
Младеновић,
Ђорђе
Остојић,
Жељка
Павловић,
Ђорђе
Гавриловић,
Наставници
физичког
васпитања
Мај 2018.
Ивана Тошић

Мај 2018.

Данијела
Петровић
Светлана
Тасић

Руководилац тима,
Снежана Паравиња Шкрбић

30

План о самовредновању рада ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за 2017/18.годину

КЉУЧНА ОБЛАСТ

ЕТОС
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5. План тима за ЕТОС за школску 2017/18.годину
На основу анализе тима самовредновања за област ЕТОС и закључка који је
донет на основу извештаја за претходну годину, наставља се са јачањем угледа и
промоције школе у оквиру многобројних активности које се спроводе на различитим
пољима унутар локалне заједнице и шире, док су атмосфера и међуљудски односи,
међусобна сарадња као и сарадња са школским одбором и локалном заједницом на
задовољавајућем нивоу, што ће се одржавати и у будућности.
Тим за ЕТОС за школску 2017/2018. годину планира следеће активности:

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Свечани пријем
првака –
родитељски
састанак

60% одазваних
родитеља активно учествују у
раду; 70% задовољно таквим
радом

посматрање
разговор

Септембар 2017.

Разредно веће 1.
разреда,
директор,
психолог

Молебан на
почетку школске
године

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Септембар 2017

Вероучитељи и
сви ученици

Представа
позоришта
„Бошко Буха“ за
прваке

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Септембар 2017.

Актив учитеља

Посета музеју
СПЦ са
ученицима 8.
разреда

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Септембар 2017.

Жељка
Павловић, Ивана
Тошић

Концерт у
Новим
Бановцима

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Крај септембра
2017.

Жељка
Павловић

Посета
покретном
Планетаријуму

80% ученика
заинтересовано
и прати са
пажњом

посматрање,
разговор,
извештавање

Септембар 2017.

Марија Ђурић

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Септембар 2017.

Нада
Ристичевић,
Јелена Петровић

АКТИВНОСТ

Посета
фестивалу цвећа
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АКТИВНОСТ

Настава у
природи и
екскурзије

Посете музејима
и позориштима

Читалачка
значка

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

80% ученика
заинтересовано
и прати са
пажњом

посматрање,
разговор,
извештавање

У току школске
године

Актив учитеља,
одељенске
старешине

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

У току школске
године

Актив учитеља
1–4. разреда,
одељенске
старешине 5–8.
разреда

Један ученик по
одељењу

повремено
проверавање,
читање,
препричавање и
писање
дневника;
завршни
разговори и
оцењивање
усменог и
писменог
изражавања

У току школске
године

Марта Илић

Сарадња три
батајничке
школе

90% ученика је
учествовало у
припреми и реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор,
извештавање

У току школске
године

Представници
тимова за
заштиту деце од
насиља,
злостављања и
занемаривања
основних школа
Батајнице и
библиотекари

Обележавање
важних датума

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

У току школске
године

С. Денић са
члановима
секције

Уређивање
простора дечјим
радовима

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

У току школске
године

Стручно веће
учитеља
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ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Хуманитарна
акција „ Деца
деци“

80% ученика је
учествовало у
реализацији;

посматрање,
разговор

Септембар 2017.

Стручно веће
учитеља

Дан без
аутомобила

80% ученика је
учествовало у
реализацији;

посматрање,
разговор

Септембар 2017.

Стручно веће
учитеља

Акција: Садимо
дрво генерације

80% ученика је
учествовало у
реализацији;

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Актив првог
разреда

АКТИВНОСТ

Рециклажни
маратон: акције
прикупљања
чепова и старе
хартије

80% ученика
заинтересовано
и укључено у
акције

посматрање,
разговор,
извештавање

У току школске
године

Чланови Екотима: Гордана
Марчетић,
Снежана
Паравиња
Шкрбић,
Миланка
Чабрило, Лидија
Буловић, Весна
Даничић,
Данијела Илић,
Снежа Васић,
Ивана
Филиповић
Готић, Марија
Ђурић, Јелена
Петровић,
Драгана Рашић,
Јелена Николић
Крстић,
Александра
Марковић,
Светлана
Бјелопавлић,
Јелена Миковић,
Марта Илић,
Драгана Рашић,
Стручно веће
учитеља

Посета Еко
сајму

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Нада Ристичевић
и Јелена
Петровић
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АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Учествовање
црквено-хорске
секције „Орлић“
на недељним
Литургијама

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Сваке друге
недеље у току
школске године

Вероучитељ
Жељка
Павловић и
чланови секције

Обележавање
Дана здраве
хране

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Нада Ристичевић
и Јелена
Петровић

Обележавање
годишњице
рођења Михајла
Пупина

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Нада Ристичевић
и Јелена
Петровић

Приредба
поводом пријема
првака у Дечји
савез

80% ученика
заинтересовано
и прати са
пажњом

посматрање,
разговор,
извештавање

Октобар 2017.

Јелена Павлица

Путујућа
учионица амбијентална
настава

80% ученика
заинтересовано
и прати са
пажњом

Октобар 2017.

Одељенско веће
4. разреда

посматрање,
разговор,

Посета црквенохорске секције
„Орлић“
манастиру
Велика Ремета

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Миланка
Чабрило и
Жељка
Павловић

Фестивал
традиционалних
колача

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Стручно веће
учитеља

Уређење паноа
поводом
обележавања
Дана здраве
хране

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Октобар 2017.

Стручно веће
учитеља

Обележавање
месеца борбе
против болести
зависности

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Новембар 2017.

Стручно веће
наставника
природних наука
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АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Озелењавање
школског
простора

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Новембар 2017.

Чланови Екотима: Гордана
Марчетић,
Снежана
Паравиња
Шкрбић,
Миланка
Чабрило, Лидија
Буловић, Весна
Даничић,
Данијела Илић,
Снежа Васић,
Ивана
Филиповић
Готић, Марија
Ђурић, Јелена
Петровић,
Драгана Рашић,
Јелена Николић
Крстић,
Александра
Марковић,
Светлана
Бјелопавлић,
Јелена Миковић,
Марта Илић,
Драгана Рашић,
Стручно веће
учитеља

Математички
квиз „Стоји у
част“

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Новембар 2017.

Стручно веће
учитеља

Посета Музеју
Јован Цвијића

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Новембар 2017.

Марија Ђурић

Концерт у
Руском центру

80% ученика
заинтересовано

посматрање,
разговор,
извештавање

Новембар 2017.

Вероучитељ
Жељка
Павловић и
чланови секције

Концерт
црквено-хорске
секције „Орлић“
у Угриновцима

80% ученика
заинтересовано

посматрање,
разговор,
извештавање

Новембар /
децембар 2017.

Жељка
Павловић и хор
Орлић
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АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Крсна слава Св.
Козма и Дамјан
(8-1)

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Новембар 2017.

посматрање,
разговор,
извештавање

Децембар 2017.

Стручно веће
наставника
природних наука
Стручно веће
наставника
природних
наука,
наставници
математике,
историје и
одабрани
ученици за
демонстрацију
огледа и
презентацију
заданих тема

„Занимљива
природа“ –
заједнички пано

Организовање
Фестивала науке

80% ученика
заинтересовано

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Жељка
Павловић и
Виолета Тошић

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Обележавање
Дана
борбе 80% задовољних
против сиде
ученика

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Нада Ристичевић
Јелена Петровић

Посета
Етнографском
музеју

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Марија Ђурић

Еко базар
(изложба и
продаја
предмета
сачињених од
рециклажних
материјала)

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Стручно веће
учитеља

Новогодишња
приредба

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Актив учитеља
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АКТИВНОСТ

Новогодишње
украшавање
хола
Приредба
црквено-хорске
секције „Орлић“
поводом
Материца

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Актив учитеља
2. разреда

Децембар 2017.

Миланка
Чабрило и
Жељка
Павловић
(ученици 1/4 и
5/4 одељења)

80% ученика
заинтересовано

посматрање,
разговор,
извештавање

Новогодишњи
маскенбал

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Актив учитеља

Подела ђачких
књижица на
крају
полугодишта

90% ученика и
родитеља је задовољно успехом

посматрање,
разговор

Децембар 2017.

Одељењске
старешине

Украшавање
хола поводом
школске славе
Светог Саве

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Јануар 2018.

Актив учитеља
4. разреда

Дан Светог Саве

90% чланова
драмске секције
учествовало у
програму
60% задовољних
гледалаца
80% задовољних
ученика у
програму

разговор са
ученицима,
родитељима и
наставницима
посматрање

27.1.2018.

Вероучитељи,
тим за приредбе

Посета црквенохорске секције
„Орлић“
Краљевском
комплексу на
Дедињу

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Фебруар 2018.

Жељка
Павловић,
Миланка
Чабрило
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АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Крсна слава Св.
Ђорђе Кратовац

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Фебруар 2018.

Приредба „Вече
страних језика“
(концерт)

60% задовољних
гледалаца, 80%
задовољних
учесника у
програму

посматрање,
разговор

У току другог
полугодишта

Актив страних
језика

Посета црквенохорске секције
„Орлић“
Краљевском
комплексу на
Дедињу

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Фебруар 2018.

Жељка
Павловић,
Миланка
Чабрило

Израда
школског
часописа

50 % ученика и
наставника
учествовало,
80% читалаца
задовољно
виђеним

посматрање,
разговор

Октобар 2017 –
март 2018.

Ана Матић,
литерарне секције

Украшавање
хола за Ускрс

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Март 2018.

Актив учитеља
3. разреда

Ускршњи
базар/фестивал
колача

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Март 2018.

Стручно веће
учитеља

Жељка
Павловић и
ученици 6/5

Посета
манастира
Фенек

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Март 2018.

Ж. Павловић, М.
Чабрило
ученици 5 -4 и 56 одељења и хор
Орлић

Украшавање
простора за Дан
школе

90% ученика је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Март 2018.

Актив учитеља
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ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Дан школе

90% чланова
драмске секције
учествовало у
програму
60% задовољних
гледалаца
80% задовољних
ученика у програму

разговор са
ученицима,
родитељима и
наставницима
посматрање

Март 2018.

Тим за приредбе

Посета
Ботаничкој
башти

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Април 2018.

Нада
Ристичевић,
Јелена Петровић

Еко – недеља,
обележавање
22.04. - Дан
планете Земље

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Април 2018.

Стручно веће
учитеља

Сусрет учитеља
и васпитача
предшколских
група

90% учитеља је
учествовало у
реализацији;
50% присутних
задовољно

посматрање,
разговор

Април 2018.

Стручно веће
учитеља

Васкршњи
концерт
црквено-хорске
секције „Орлић“

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Април 2018.

Жељка
Павловић,
Милица Тишма

Црквено-хорске
секција „Орлић“
- Фестивал у
Ваљеву

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Април 2018.

Жељка
Павловић,
Миланка
Чабрило

Математички
турнир

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Мај 2018.

Стручно веће
математике

АКТИВНОСТ

ОрганизовањеКвиз знања из
области
природних наука
за ученике 7.
разреда

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор
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Стручно веће,
наставници
историје
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ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Путујућа
учионица

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Мај 2018.

Стручно веће
учитеља

Посета Конаку
кнеза Милоша

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Мај 2018.

Марија Ђурић

Мај – месец
математике
(посета)

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Мај 2018.

Стручно веће
математике

Фестивал „Руска
песма“ Црквено-хорске
секција „Орлић“

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Мај 2018.

Ж. Павловић, М.
Чабрило и хор
Орлић

Велики школски
концерт

90% чланова
хорске секције и
изборног
предмета Хор и
оркестар
учествовало у
програму,
60% задовољних
гледалаца,
80% задовољних
ученика у
програму

разговор са
ученицима,
родитељима и
наставницима,
посматрање

Мај 2018.

Данијела
Младеновић,
Јулка Кнежевић

Посета Храму
Св. Саве

80% задовољних
ученика

посматрање,
разговор

Јун 2018.

Жељка
Павловић и
ученици 7.
разреда

Приредба
поводом пријема
првака

80% задовољних
родитеља првака

разговор са
родитељима

Јун 2018.

Учитељи 4.
разреда

Завршне
приредбе
поводом
завршетка 4.
разреда

80% задовољних
родитеља

разговор са
родитељима

Јун 2018.

Актив учитеља
4. разреда

АКТИВНОСТ
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ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Одељењске
приредбе

80% задовољних
родитеља

разговор са
родитељима

Јун 2018.

Актив учитеља

Концерт малог
хора

90% чланова
хорске секције
учествовало у
програму,
60% задовољних
гледалаца,
80% задовољних
ученика у
програму

разговор са
ученицима,
родитељима и
наставницима,
посматрање

Јун 2018.

Милица Тишма,
Данијела
Младеновић

Подела ђачких
књижица на
крају школске
године

90% ученика и
родитеља је
задовољно
успехом

посматрање,
разговор

28. јун 2018.

Одељењске старешине

АКТИВНОСТ

Састанци чланова тима планирани су по један у тромесечју.
Руководилац тима ЕТОС
Данијела Младеновић
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
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6. План рада тима за организацију рада школе и руковођење
за школску 2017/18.годину
На основу анализе тима самовредновања за област руковођење и закључка који су
донети на основу извештаја за претходну годину, фокус нам је у плану за следећу
школску годину на активностима из табеле

Активност
1. Ангажовање
тима на
одређивању
компетеција,
ефикасности
сваког запосленог
Ангажовање у
пројектима који су
везани за
образовање

Очекиване
промене

Начин праћења

Равномерна
расподела
послова

Увид у распоред
часова свих облика
наставе

Унапређење
процеса
васпитања
и
образовања
2. Успостављање
Лепа реч о
интензивније
школи.
сарадње са
Задовољни
локалном
запослени,
заједницом.
ученици,
родитељи
3. Активности
Укључени
везане за пројекат ученици у
„Предузетништво све акције
у основној школи“ школе
4. Ангажовање
Још бољи
тима за
углед
промовисање рада школе у
школе.
Батајници
Маркентинг
наставника
5. Утврђивање
Добар
степена
Годишњи
реализације ШРП програм
и континуирано
рада школе.
извештавање о
уоченим
резултатима

Време
реализације/
евалуације
Током године

Носилац
активности
Чланови тима
са
директороком

Евиденција

Током године

Чланови тима
са
директором и
ПП-службом

Увид у летопис
школе

Током године

Вршњачки
тим
Ученички
парламент

Разговор са
члановима тима

Током године

Чланови тима
ученици,

Преглед сајта

Током године

Горан Милић
и Ђорђе
Остојић

Упоређивање ШРП
са Годишњим
планом

Јануар, 2017.
Јун 2018.

Руловодилац
тима Вишња
Месаревић

По плану тим за Руковођење састаје се три пута годишње:
- До 15. 09. 2017.
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-

Крај првог полугодишта до 15. 02. 2018.
Крај школске 2017/18 до 28. 06. 2018
Руководилац тима:
Снежана Васић
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КЉУЧНА ОБЛАСТ

РЕСУРСИ
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7. План рада тима за ресурсе за школску 2017/18.годину
АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАН НАЧИН
Е ПРОМЕНЕ ПРАЋЕЊА

НОСИЛАЦ
АКТИВНОС
ТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ

6.1.
посета семинара

осавремењива
ње наставе и
тимски рад

увид у
евиденцију
школског
педагога

школска
2017/18.

6.2
опремање школе
наставним
средствима

бољи услови
за рад

увид у
евиденцију
рачунополага
ча

директор,
психолог,
педагог,
предметни
наставници,
учитељи
чланови Тима

6.3
Опремање
учионица/кабинета
новим
паноима,уређивање
холова,ходника,каби
нета

задовољнији
посматрање
ученици и
наставници и
лепши и
пријатнији
простор за рад

Директор,сви
запослени

школска
2017/18.

6.4
Употреба
материјалнотехничких ресурса

побољшање
квалитета
наставе

6.5 Проналажење
могућности
различитих врста
донација школа

побољшање
квалитета
наставе

праћење,
медијатекари
посматрање,
увид у
евиденцију
медијатекара
увид у
директор
евиденцију
рачунополага
ча

У току
школске
2017/18.

материјалнотехнички
ресурси се
максимално
користе
школска
2017/18.

Руководилац Тима за ресурсе,
Слободан Каблар
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ПЛАН РАДА
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
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8. План рада тима за самовредновање за школску
2017/18.годину
У прошлој школској години нам је на реду био значајан задатак писања новог
Школског развојног плана за наредни трогодишњи период, 2017 до 2020. године. У
школској 2017/2018. години почиње са реализацијом нови Школски развојни план и
основни задатак тима за самовредовање ће бити реализација планираних активности и
евентуалне корекције плана, по потреби.
Предвиђене активности тима за самовредновање у школској 2017/2018. години су:
АКТИВНОСТ
Анализа
реализације
ШРП у првом
полугодишту
школске
2017/2018.
Оцењивање
школе од
стране
родитеља
(полугодишње)

Анализа
реализације
часова учења
учења на
полугодишту
Писање
извештаја о
раду у
школској
2017/2018.
години
Анализа
реализације
часова учења
учења на крају
године
Оцењивање
школе од
стране
родитеља
(годишње)

ОЧЕКИВА
НЕ
ПРОМЕНЕ
Планиране
активности
су
реализоване

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
Преко
извештаја
тимова
самовредновањ
а

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
АЦИЈЕ
Децембар
2017. јануар
2018.

НОСИЛАЦ
НАЧИН
АКТИВНОСТ ПРАЋЕЊА
И
Руководиоци
Сажетак
тимова за
резултата и
самовреднова
анализа
ње

Снимање
оцене и
процене
родитеља
активности у
школи и
функциониса
ња школе
Регистрација
броја часова
на којима се
ученици уче
да уче
Исцрпан
извештај о
активностим
а у протеклој
школској
години
Регистрација
броја часова
на којима се
ученици уче
да уче
Снимање
оцене и
процене
родитеља
активности у
школи и

Преко
упитника за
родитеље који
ће бити задат у
одељењима са
индексом 3

Децембар
2017. јануар
2018.

Одељењске
старешине у
одељењима са
индексом 3

Извештај о
резултатима
анкетирања
родитеља

Анализа записа Јануар
у дневнику
2018.
рада

Руководилац
тима за
наставу и
учење

Табеларни
преглед,
резулат
анализе.

Писање
извештаја

Руководилац
тима за
самовреднова
ње

Написан
извештај

Анализа записа Јун 2018.
у дневнику
рада

Руководилац
тима за
наставу и
учење

Табеларни
преглед,
резулат
анализе.

Преко
упитника за
родитеље који
ће бити задат у
одељењима са
индексом 4

Одељењске
старешине у
одељењима са
индексом4

Извештај о
резултатима
анкетирања
родитеља

Јун 2018.
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Јун 2018.

План самовредновања рада у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за шк. 2017/18.
годину

Анализа
реализације
активности у
области
подршке
ученицима –
броја секција и
посећености
истих

функциониса
ња школе
Велики број
ваннаставних
активности и
ученика који
су у њих
укључени

Анализа записа Јун 2018.
из дневника
слободних
активности

Руководилац
тима за
подршку
ученицима

Извештај
тима за
подршку
ученицима

Руководилац тима за самовредновање:
Ђурђа Шакић, психолог
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План самовредновања рада у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за шк. 2017/18.
годину
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План самовредновања рада у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници за шк. 2017/18.
годину

ОДЛУКА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
О УСВАЈАЊУ
ПЛАНА
О САМОВРЕДНОВАЊУ
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