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Химна наше школе
Наша школа има лепо име
И ми се поносимо тиме,
Многе школе овако се зову,
Али ми волимо ову.
Рефрен: Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила,
У њој насмејана и весела дружина увек била.
Кренула давно, отворила врата
Знања, другарства и среће
Која никад избледети неће.
Моја школа већ дуго постоји
И успехе више и не броји.
Сваког дана све су бољи ђаци
И прваци и ђаци осмаци.
Рефрен: Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
Наставници, добри људи,
за доброту, игру и знање,
Хвала вама, хвала, хвала свима
на великим успесима!
Рефрен: Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
Ко се пише тај се воли,
Тако је у нашој школи.
Иако смо различитих ћуди,
Постаћемо добри људи.
Рефрен: Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Пун назив школе
Адреса
Телефон
Веб – сајт
Електронска пошта
Матични број школе
ПИБ
Шифра и назив делатности
Дан школе
Лого школе

Основна школа „Бранко Радичевић“
11273 Београд, Браће Михајолвић – Трипић 2
011/7870-046
www.osbrankoradicevic.edu.rs
os.brankoradicevic73@gmail.com
07021038
100093476
8520основно образовање
Дан рођења Бранка Радичевића -28. март

Унутрашња површина школског
објекта
Површина школског дворишта
Број ученика у млађој смени (I - IV)
Број ученика у старијој смени (V - VIII)
Укупан број ученика у школској
2019/2020
Број смена у школи

5610m2

Језик на којем се изводи настава
Кадровска структура

1 ha 32 a 93 m2
691
657
1348
Две:
Од 08:00 и 14:00 (Млађа смена)
Од 08:00 и 13:30 (Старија смена)
Српски језик
109 запослених радника
 83 наставника
 26 чланова ваннаставног кадра
(директор, помоћник директора,
педагог, психолог, специјани
педагог, библиотекар, секретар,
администрација и помоћнотехничко особље)

Школа је 4.05.2020. поднела захтев Секретаријату за образовање, социјалну и дечију
заштиту Града Београда за давање на коришћење новоизграђеног објекта у Бусијма, а захтев
је прослеђен и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. По
добијању решења о давању на коришћење новоизграђеног школског објекта у Бусијама,
Школски одбор ће донети одлуку о оснивању издвојеног одељења у Бусијама.
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2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Српска народна основна школа у Батајници отворена је 1708. године (према „Грађа и
повест школства“, Антон Цувај, стр. 325–327). У то време, школу су похађала само мушка
деца, јер за женску није ни постојала обавеза школовања. За учионицу је служила црквена
канцеларија, а потом зграда која је била покривена трском и у којој су била два разреда.
Старији ђаци су се звали псалтирци, а млађи – букварци.
Године 1880. је подигнута нова школска зграда у којој се данас налази ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“.
Школске 1955/56. године Основна школа „Бранко Радичевић“ је уведена у регистар
установа (Матични број: 070211038). За дан школе одређен је 28. март, дан рођења великог
песника.
У другом полугодишту школске 1958/59. године, школа добија нов простор у
Жељезничкој број 31 што олакшава услове рада у школи.
Дана 11. јула 1961. године формирана је Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“
која је добила и новосаграђен објекат уз стару школску зграду у центру Батајнице. Подељени
су рејони школа, подељена су деца која су до тада учила у скученим условима и обе школе су
наставиле да се независно развијају.
Школа је 1982. године пресељена у новосаграђени објекат у Улици браће МихајловићТрипић 2, у чијем саставу није била изграђена сала за физичко васпитање и која је тек 2009.
године дограђена заједно са још једним школским објектом у којем су кабинети, библиотекa
и службене просторије.
Данас, ОШ ''Бранко Радичевић'' има 52 одељења у којима учи 1348ученика и ради 109
радника, од чега је 83запослених ангажовано у настави, 10 ван наставе и 16радника је
помоћно-техничко особље. У последњих неколико година учињени су напори да се школа
опреми савременим наставним средствима и да се реконструишу поједине учионице у места
за пријатан боравак ученика и наставника.

Слике школе (некад и сад)

јун, 2006
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26. јун 2006.

јун, 2008.
Школа данас
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3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ
Школа се налази у приградском насељу, на подручју општине Земун. Школи
инклинирају и деца из насеља Бусије, које иначе потпада под територију Основне школе
„Станко Марић“ у Угриновцима и батајничког насеља Шангај, које се налази на подручју
Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки“.
Батајница је подручје Београда где се још увек пуно гради, претежно су то породичне
куће и мање стамбене зграде због чега локалне школе немају проблем са одржавањем броја
ученика. Родитељи се, упркос постојању још три школе у окружењу, због добрих услова
рада, одлучују за нашу школу па Школа годинама има проблем да омогући свим
заинтересованим родителјима да упишу своје дете у њу. Наша школа има велики број
одељења (52) и велики број ђака (1348 у школској 2019/2020.).
Оно што нашу школу чини привлачном родитељима и деци јесте што има групе
предшколаца којима је уступљен простор у нашем објекту; предшколска деца се, самим тим,
навикну и заволе овај простор.
Постојање продуженог боравка у нашој школи је нарочито привлачно запосленим и
самохраним родитељима, јер је обезбеђен надзор над њиховом децом док су они на својој
радној обавези. Родитељи наших ученика су претежно средње стручне спреме, просечног
животног стандарда.
После рата, избеглиштва и пропадања фабрика многи родитељи су остали без сталног
запослења и раде повремено послове због којих су ангажовани током целог дана. Услед те
ситуације родитељи нису у могућности да се довољно посвете својој деци, тако да школа
преузима кључну улогу у васпитању и образовању деце и путем продуженог боравка
омогућава квалитетно провођење времена у оквиру школе. Постојање продуженог боравка у
Школи је нарочито привлачно запосленим и самохраним родитељима, јер је обезбеђен надзор
над њиховом децом док су они на својој радној обавези. Образовно васпитни рад у
продуженом боравку подразумева самостални рад ученика уз подршку и усмерење од стране
учитеља и низ различитих облика активности ( спортске, креативне, едукативне, друштвене,
културне ). У оквиру образовно васпитног рада ученици имају обезбеђену и исхрану.
ОШ ''Бранко Радичевић'' већ више година веома успешно ради и наставници, стручни
сарадници и директор чине велике напоре да се испоштују сви захтеви наставног плана и
програма. О стручном раду и посвећености наставног особља својој професији и деци
најбоље говоре дугогодишњи веома успешни резултати наших ученика на такмичењима.

-

-

Основне карактеристике рада у нашој школи су:
примена разноврсних облика наставе, од класичних до савремених
тежња да се код ученика развија активан однос према знању и повезивању различитих
предмета и садржаја, да се стимулише критички и стваралачки дух, да се истичу
високе моралне, научне и општецивилизацијскевредности;
стално унапређивање наставе, као дуг, постепен и непрекидан процес;
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сарадња са локалномзаједницом
Посебно се води рачуна о додатној настави и припремама ученика за такмичења.
Ученици се додатно мотивишу посетама позориштима, изложбама, музејима, израдом
семинарских радова и др.
-

У складу са савременим начином функционисања друштва, па и образовања, све више се
трудимо да унапредимо коришћење дититалних технологија у свакодневном раду, па је
сходно томе сваки члан управе, наставног особља и педагошко-психолошке службе обучен за
рад са рачунарима. Поседујемо и два информатичка кабинета како би што већи број ученика
могао кроз наставу самостално да користи рачунар и примењује знања која стиче.
Тренутно је у школи у току пројекат ,,Еко школа“, али имамо и свој лични пројекат
,,Средом у Бранку“ који је осмишљен како би у току сваке недеље ученици имали прилику да
учествују или подрже своје вршњаке из других одељења у различитим активностима које
припремају са својим учитељима и разредним старешинама. Такође, овим пројектом
омогућавамо и другим школама и организацијама да се укључе и буду гости наше школе.
Школа се развија и отворена је ка свим образовно-васпитним, спортским, културним
институцијама у оквиру локалне заједнице и организује: књижевне вечери, квизове,
представе, сајмове, базаре, трибине и посете стручњака из различитих области, хуманитарне,
културне, спортске музичке и друге активности. Негујемо хумане вредности, солидарност и
једнакост међу ученицима, уважавајући различитости. Отворени смо за сарадњу са свим
интересним групама и институцијама у окружењу.
У основи свих наших планова и опредељења су људски ресурси и њихов квалитет. У
људске ресурсе убрајамо и наше ученике, који у интеракцији са својим наставницима и
подржани од родитеља, оставрују изузетно високе резултате у свом образовању и то не само
у основној школи, већ и на даљем путу образовања.
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4. МИСИЈА ШКОЛЕ
Школа припрема ученике за живот у савременом свету. Труди се да, упркос
недостатку техничких и просторних ресурса, интегрише нова научна и културна достигнућа у
школску праксу радећи на задацима који захтевају креативност и мотивишу. Кроз активно и
интерактивно учење подржава индивидуалнонапредовање узимајући у обзир
интересовања ученика, њихове способности и ранија знања и искуства. Негујемо хумане
вредности, солидарност и једнакост међу ученицима, уважавајући различитости. Отворени
смо за сарадњу са свим интересним групама и институцијама у окружењу.

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Тежимо школи у којој се ради савременим наставним методама и облицима рада уз
поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних специфичности, школи која
усађује инегује у новим генерацијама опште хумане вредности кроз отворен однос
наставника, ученика и родитеља, школи која је опремљена модерном технологијом, у којој
се деца радо окупљају, а наставници раде са ентузијазмом.Школа треба да буде отворено
место које ће деца волети да посећују и после наставе због занимљивих садржаја које ћемо
им понудити.
Толерантни и демократски односи између наставника и ученика, те међу самим
наставницима, као и активно укључивање родитеља у образовни и васпитни процес, такође
су део визије Школе као заједничке куће свих учесника школског живота у којој се
прихватају међусобне различитости.
Наша школа тежи међународној афирмацији Школе кроз сарадњу и размену
искустава са школама из иностранства.Међународно афирмисана школа омогућава
ученицима богата искуства значајна за њихов даљи професионални развој.

6. МОТО ШКОЛЕ
"Реци ми и ја ћу заборавити, покажи ми и ја ћу можда запамтити, укључи ме и ја ћу
разумети",
Бенџамин Френклин
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7. АНАЛИЗА СТАЊА УШКОЛИ
Спољашње вредновање квалитета рада ОШ „Бранко Радичевић“ извршено је у марту
2018. године од стране Тима просветних саветника који је именован од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Извештај о спољашњем вредновању
квалитета рада Школа је добила у мају исте године.
Према Извештају, спољашње вредновање извршено је ускладу са Законом о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017),
Правилником о стандардима квалитета рада установа (“Службени гласник РС”, бр.
07/2011 и 68/2012), Правилником о вредновању квалитета рада установа (“Службени
гласник РС”, бр.09/2012). Школа је остварила више од 50% свих стандарда укључујући
75% стандарда који су кључни и изабрани за вредновање, из чега произилази општа
оцена квалитета рада школе 3.
У складу са резултатима вредновања Школа је сачинила План унапређења квалитета
рада посебно за области оцењене оценом 2.
У школској 2018/19. и 2019/20. години чланови Тима за самовредновање, у процесу
самовредновања, процењивали су све области квалитета према новом Правилнику о
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14
од 2.8.2018).
У разматрању испуњености наведених стандарда узети су у обзир резултати анкета
са наставницима, ученицима и родитељима, те прикупљене информације везане за процену
изведених активности током школске године.
На основу резултата вредновања квалитета рада, као и кроз консултације са
различитим актерима школског живота и интересним групама, урађена је анализа стања у
Школи и донети су следећи закључци о снагама, ресурсима, пољима развоја и потрбама
Школе.
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7.1.СНАГЕ ШКОЛЕ:
 стручни наставни кадар и укљученост једног броја наставника и стручних сарадника у
сарадњу са институцијама у окружењу (Завод за унапређивање образовања и
васпитања, Завод за вредновање квалитета рада школе, Стручни активи на нивоу
општине и града);
 млад колектив спреман на даље самообразовање и усавршавање;
 ентузијазам наставника и стручних сарадника у самосталној изради наставних и
дидактичких средстава;
 планирање и реализација угледних часова у свим Стручним већима;
 кабинетска настава;
 богата понуда изборних предмета и ваннаставних активности;
 отвореност школе за учешће у програмима и пројектима;
 учешће на семинарима и стручним трибинама, с циљем континураног стручног
усавршпавања;
 адекватна безбедност школе;
 запажени резултати ученика
на такмичењима - општинским, градским и
републичким;
 резултати ученика на Завршном испиту су изнад републичког просека;
 укључивање студената волонтера у активности школе;
 отвореност школе за пријем студената који су на пракси;
 продужени боравак у 1. и 2. разреду
 опремљеност школе саременим наставним средствима
 два савремена кабинета за наставу информатике и рачунарства опремљена са по 16
рачунара, централном јединицом и пројектором.
 добра информисаност ученика о свим важним питањима у животу Школе - добро
осмишљен и редовно ажурирансајт;
 усмерена је на даље унапређење и осавремењавање наставног процеса.

7.2. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ:
 недовољна индивидуализација наставе;
 недовољна примена активних метода и облика рада;
 недовољно “хоризонтално” и “вертикално” повезивање садржаја наставних предмета
које би отворило простор за реализацију интегративне и пројектне наставе;
 недостатак појединих наставних средстава и дидактичког материјала;
 низак степен сарадње наставника разредне и предметне наставе;
 низак степен сарадње између појединих наставника у оквиру Стручног /одељењског
већа;
 недостатак просторија за успешнију реализацију наставних и ваннаставних
активности и продуженог боравка;
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 квалитет реализације ЧОС-а;
 један број ученика из нефункционалних породица и породица које испољавају низак
степен сарадње са школом;
 програми подршке ученицима нису довољно препознати од стране ученика као ни
мере превенције ризичних облика понашања;
 недовољан рад на јачању медијске писмености и предузетничких вештина;
 недовољно просторних капацитета (сваки расположиви кутак Школе је искоришћен за
одређене облике наставе);
7.3 МОГУЋНОСТИ
 позитивни реформски процеси у образовању који омогућавају иновиран наставни
процес;
 отворена школа која укључује и препознаје интересе заинтересованих страна
(Школска управа, МПНТР, Градска управа, хуманитарне, еколошке, културне и
спортске организације, Здравствени центар, Центар за социјални рад, привредни
сектор...);
 медијска подршка
 применљивост добрих искустава
 сарадња са невладиним организацијама (семинари, донације, планирање...)
 изналажење могућности за донаторским средствима
 побољшање материјалних услова
 финансијска подршка локалне заједнице која омогућава подизање нивоа образовног
процеса.
 развијена сарадња са другим школама у земљи и иностранству
 квалитетна сарадња свих интересних група
 отварање издвојеног одељења у Бусијама
7.4 ОПАСНОСТИ





поремећен систем вредности у друштву, нарушен ауторитет школе и наставника
недовољна подршка социјалних партнера
све већа права родитеља у одлучивању
неспремност државних органа да унапређује нормативну регулативу
функционисање школе
 све рестриктивнији буџет
 пораст деликвенције.

за
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7.5 УТВРЂИВАЊЕ РЕСУРСА ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ
7.5.1. Људски ресурси школе

РУКОВОДЕЋЕ ОСОБЉЕ:
директор школе – 1 извршилац (седми степен стручне спреме)
помоћник директора -1 извршилац (100 %) (седми степен стручне спреме)

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:
професори у предметној настави
наставник у предметној настави
професори у разредној настави.
наставници у разредној настави
вероучитељи
наставник у продуженом боравку

УКУПНО НАСТАВНИКА

50 (седми степен стр. спреме)
1 (четврти степен стр. спреме)
26 (седми степен стр. спреме)
1 (шести степен стр. спреме)
3 (седми степен стр. спреме)
2 (седми степен стр. спреме)

83

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:
-педагог
-психолог
-специјални педагог
-библиотекар

1 (седми степен стр. спреме)
1 (седми степен стр. спреме)
1 (седми степен стр. спреме)
1 (седми степен стр. спреме)

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ:
секретар
рачунополагач
благајник
административни радник

1 (седми степен стр.спреме)
1 (седми степен стр.спреме)
1 (четврти степен стр.спреме)
1 (четврти степен стр.спреме)

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
Домар
Домар
Сервирка
Спремачица

1 (пети степен стр.спреме)
1 (четврти степен стр.спреме)
1 (други степен стр.спреме)
13 ( основна школа)

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ У 2019/20. ГОДИНИ JE 109
Посматрано у целини, квалификациона структура запослених одговара прописима о
стручној спреми наставника и стручних сарадника. Настава је стручно заступљена у свим
предметима, а наставни кадар је изузетно квалитетан и мотивнисан за даље усавршавање.
Односи међу запосленима су добри, а атмосфера у Школи је таква да пружа подршку и
подстиче. Бивши ученици Школе се радо одазивају позивима Школе и сами дају иницијативу
засарадњу.
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7.5.2. План за извршиоце у издвојеном одељењу
Наставу у издвојеном одељењу обављаће наставници који су тренутно запослени у ОШ
,,Бранко Радичевић“, ОШ ,,Светислав Голубовић Митраљета“ и ОШ ,,Бошко Палковљевић
Пинки“ који ће због смањења броја ученика и броја одељења у матичној школи остати без
норме:


















наставник разредне наставе – 7 извршилаца
наставник српског језика – 1,16 извршилаца
наставник енглеског језика -1,25 извршилаца
наставник ликовне културе – 0,3 извршилаца
наставник музичке културе – 0,3 извршилаца
наставник историје -0,45 извршилаца
наставник географије – 0,45 извршилаца
наставник физике – 0,4 извршилаца
наставник математике – 1,11 извршилаца
наставник биологије – 0,5 извршилаца
наставник хемије – 0,2 извршилаца
наставник технике и технологије-0,5 извршилаца
наставник физичког и здравственог васпитања – 0,75 извршилаца
наставник верске наставе – 0,6 извршилаца
наставник грађанског васпитања – 0,05 извршилаца
наставник руског језика – 0,55 извршилаца
наставник информатике и рачунарства – 0,25 извршилаца

На основу члана 9 Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност основног образовања и васпитања, ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници
имаће право на увећање броја извршилаца на пословима помоћника директора и то 0,75
извршилаца (0,15 извршилаца по сваком издвојеном одељењу у другом циклусу).
Број извршилаца на пословима стручног сарадника може бити увећан за 0,5 што ће зависити
од укопног броја одељења у школи.
Школа ће поднети захтев за добијање сагласности за добијање једне хетерогене групе
продуженог боравка за ученике 1-4. разреда. Уколико Школа добије сагласност на том
радном месту биће ангажован још један наставник разредне наставе.
Планирани број извршилаца на пословима одржавања хигијене је 4,56.На пословима
домара/мајстора одржавања потребно је 1,5 извршилаца (објекат је укупне површине
2053,07м2, има сопствени систем централног грејања на пелет, а настава ће се изводити у две
смене).
Пројектовани број извршилаца може бити промењен у зависности од коначног броја ученика
који ће похађати наставу у издвојеном одељењу.
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7.5.3. Планирани број ученика у издвојеном одељењу
Планирани број ученика је број ученика чији су се родитељи изјаснили за настављање
школовања у издвојеном одељењу.

Први разред - 26 ученика
Други разред - 29 ученика
Трећи разред - 38 ученика
Четврти разред - 32 ученика
Пети разред - 25 ученика
Шести разред - 31 ученик
Седми разред - 27 ученика
Осми разред - 23 ученика
Укупно ученика - 231
Наведени број ученика може бити промењен с обзиром да анкетирани родитељи
ученика са Бусија могу променити мишљење.
7.5.4. Школски простор
Васпитно-образовни рад одвија се у три наменски грађене зграде, повезане
пасарелама:
1.Крило „А“ – новоизграђени део школе у коме се налази 8 класичних учионица. У
овом делу школе налазе се и 4 припремна кабинета за наставнике, кабинет за информатику,
библиотека, зборница и канцеларије директора, психолога, секретара и рачуноводства,
стоматолошка ординација исвечана сала. Oве учионице у млађој смени користе ученици
првог разреда (2 одељења) , шест одељења четвртог разреда, док се у старијој смени изводи
настава из хемије, физике, историје и географије, енглеског језика. Свечана сала и
библиотека се користе у старијој смени као учионице за продужени боравак. Свечана сала је
опремљена са hitachi пројектором.
2. Крило „Б“ – стари део зграде ( реновиран шк. 2009/10.год.) има 16 класичних
учионица, 2 кабинета за техничко образовање, кабинет за музичку културу, кабинет за
ликовну културу, кабинет за верску наставу, кабинет за грађанско васпитање, 2 учионице
кoје користи ПУ „Сима Милошевић“ из Земуна за 4 групе предшколске деце . У овом делу
налази се 9 кабинета за припрему наставника, архива, 2 канцеларије (педагог, канцеларија за
видео надзор) и кухињско-трпезаријски блок. На првом спрату су учионице у којима се
изводи настава из српског језика, руског и енглеског језика и верска настава; кабинет за
верску наставу је добијен преграђивањем хола у августу 2017. год.; на другом спрату се
изводи настава из математике, биологије и верска настава у старијој смени. У млађој смени
ове учионице користе ученици од 1., 2. и 3. разреда.
У подрумским просторијама се налазе радионица за домара, подстаница за грејање и атомско
склониште.
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3.Крило „Ц“ – новоизграђена фискултурна сала са свлачионицама и кабинетом
наставника физичког васпитања.
Промене учионица, без обзира који су разред, условљене су и специфичним
карактеристикама појединих ученика којима су потребна одговарајућа физичка
прилагођавања
Школско двориште је покривено камерама МУП-а.

Укупно
за школу

5610

1550

140

90

584

Школска
кухиња

Кабинети

Фискултур
на сала

Радионице

Библиотека

Учионице

Школске
зграде

Површина у m2

90

426

7.5.5. Услови рада у школском простору издвојеног одељења у Бусијама
Издвојено одељење би се налазило у новоизграђеном објекту у насељу Бусије, улица
Епископа Саве Трлајића број 2. Поменути објекат располаже следећим просторијама:





















7 учионица опште намене површине 55 м2
1 учионица за продужени боравак површине 63 м2
2 кабинета за информатику површине 54 м2
библиотека површине 55 м2
зборница површине 36,42 м2
2 кабинета за припремну наставу површине 21,42 м2 и 7,39 м2
канцеларија директора површине 18,40 м2
канцеларија педагога /психолога површине 13,14 м2
канцеларија рачуноводства површине 13,14 м2
канцеларија секретара школе површине 14,02 м2
трпезарија површине 45,53 м2
кухиња површине 35,88 м2
чајна кухиња површине 9,81 м2
приручна остава кухиње површине 11,79 м2
мокри чворови (5) укупне површине 35 м2
остава за пелет површине 14,46 м2
котларница површине 9,93 м2
портирница површине 6,02 м2
ходници и степеништа површине 323 м2 (приземље + први спрат + поткровље)
приручне оставе прибора за чишћење укупне површине 28 м2
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фискултурна сала површине 266,64 м2
3 свлачионице површине 5,43 м2, 15,47 м2 и 14,63 м2
справарница површине 31,38 м2
кабинет за наставнике физичког васпитања 20,82 м2
предпростор фискултурне сале површине 21,12 м2

Иницијативу за оснивање издвојеног одељења подржало је 197 родитеља ОШ „Бранко
Радичевић“, 18 ученика ОШ „Светислав Голубовић Митралјета“, 13 ученика ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“ и 3 ученика ОШ „Станко Марић“ из Угриноваца, потписивањем
писмене сагласности.
Савет родитеља је на седници одржаној 28.02.2020. године донео одлуку о подржавању
иницијативе о оснивању Издвојеног одељења ОШ „Бранко Радичевић“ из Батајнице у
Бусијама.
Наставничко веће је на онлајн седници одржаној 17. марта 2020. године такође донело
одлуку о подржавању иницијативе о оснивању Издвојеног одељења ОШ „Бранко Радичевић“
из Батајнице у Бусијама.

7.5.6.Школска опрема за издвојено одељење
Назив намештаја/опреме
Школска клупа
Столице за ученике
Тапациране столице
Канцеларијске столице
Сто за наставника
Канцеларијски сто
Конференцијски сто
Сточић за телефон
Трпезаријски столови
Пулт (за барске столице)
Школска табла (бела)
Преносива бела табла
Школска табла (зелена)
Мултифункционални уређај (штампач, копир
апарат, скенер)
Штампач са скенером
Преносиви рачунар/лаптоп
Десктоп рачунар
ЦД-плејер
Звучници са зидним носачем
Слушалице са микрофоном
Мрежна опрема за повезивање рачунара и
прикључење на интернет
HDMI кабал

Количина
180
400
90
10
20
5
9
1
20-25
1
11
2
11
1
3
13
42
3
5
30
30
2
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Платно за пројектор
Пројектор
Носач за пројектор
Паметна/интерактивна табла
Пано за изгалање
Ормар/плакар
Рамови/ урамљивање слика
Зидни чивилук са 30 вешаоника
Чивилук стојећи
Застори/завесе
Сталак за убрусе
Дозатор за течни сапун
Приручна апотека
Дрвена клупа дужине 2м
Дрвена патосница дужине 2м
Патосница за купатило
Патоснице за туш кабине
Метални ормар за реквизите
Ормар за спортску опрему
Лежај за прву помоћ
Огледало
Конструкције за конопцима
Конструкције са шипком за пењање
Конструкције за круговима
Конструкција за одбојку у сали
Кош
Конструкција и голови за рукомет са мрежом
Иглани под ФАВОРИТ
Подијум за бину
Панои (изложбени)
Часовник
Клуб гарнитура
Књижевна грађа

1
12
11
3
50
75
50
20
15
120м
40
40
10
8
8
10
10
2
1
1
2
1
1
1
1-2
6
1
21*10m
1
8
5
4
Величина библиотичког фонда одређује се
према броју ученика, наставника и
стручних сарадника: најмање 10–12
библиотeчких јединица по ученику и
најмање 40 јединица по наставнику и
стручном сараднику
Сто за библиотекара
1
Сто за изнајмљивање библиотечке грађе
1
Телефон
5
Телевизор
1
Екстерна
меморија
за
похрањивање
2
програмских база и пренос података
Библиотечка колица
1
Стона лампа
1
Апарат за гашење пожара
Према прописима
Полице
У зависности од књижевне грађе
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Застакљене полице
Прибор за топли оброк(тањири, шоље,
чиније, кашике, виљушке, ножеви од инокса)
Сервирна колица
Шпорет са индукционим ринглама
Индукциони решо
Фрижидер
Фрижирдер са замрзивачем
Радна површина са уградним елементима
Висећи елементи
Полица за сушење посуђа
Барске столице
Табла за распоред часова
Табла за обавештења
Табла за кључеве
Хигијенска канта за отпатке
Постоље или држач за цвеће
Отирач
Подлошка за ногаре столица
Lazy bag
Струњаче за пилатес
Разглас
Опрема за преднапонску заштиту и резервно
напајање струје/UPS уређаји
Рек са мрежним инсталацијама
Микрофон

2020-2025

У зависости од књижевне грађе
У зависности од капацитета трпезарије
1
2
1
1
1
1
У складу са радном површином
1
10
2
3
1
40
20
5
2000
4
40
1
1
1
3

7.5.7. Наставна средства
Ниво опремљености наставним средствима је доста добар. Недостају наставна
средства за специјализоване кабинете (физика, биологија, хемија) што ће бити приоритет
приликом набавке нових наставних средстава. Школски намештај је нов. Фискултурна сала је
опремљена рипстолима, ниским гредама, такође су монтиране 2 конструкције са кошевима, 2
рукометна гола са мрежом, мобилна конструкција за одбојку и одбојкашка мрежа са сајлом,
двовисински разбој, једно зидно вратило, козлић,висока греда, струњаче (10 нових и 10
старих), одскочна даска. У справарници поред фискултурне сале налази се и метални ормар
са реквизитима (лопте кошаркашке, фудбалске и одбојкашке, штоперице, пумпе, штафетне
палице). У свлачионицама се налази шест гардеробних клупа. Преграђивањем справарнице
добијен је простор за мини-теретану, справе су набављене и монтиране током летњег
распуста.
Школа располаже са четири телевизора, камером, видео рикордером и четири
фотокопир апарата, чиме је постигнута значајна уштеда на трошковима за умножавање
разних материјала за ученике и запослене. У кабинетима је урађен велики број зидних
апликација за одређене предмете, углавном су урамљени, као и одређени број фотографија,
репродукција, постера и сл. које ђаци, могу да користе у настави. Монтиране су по две нове
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огласне табле у свим учионицама. Школа располаже са 30 рачунара који су распоређени по
припремним кабинетима наставника и по потреби се могу користити на часу, 12 штампача (1
матрични, 6 ласерских, 1 ink-jet), 4 скенера. Замењена је стара и дотрајала заштитна ограда
код спортских терена.
У крилу „А“ се налази свечана сала и у њој бина површине око 40 м2.Свечана сала је
опремљена новим столицама (200 комада).
У библиотеци налазе се четири рачунара, паметна табла, штампач, лаптоп, пројектор,
графоскоп, видео-бим, дигитални фотоапарат, дијафилмови, DVD, CD-ови. Школска
библиотека поседује књижни фонд од око 12.500 књига, приручника и часописа.
У кабинету за информатику инсталирана је дигитална учионица са 30 места и три
рачунара (пројекат министарства просвете), налази се још један рачунар и два штампача.
Од УНХЦР добијене су друштвене игре и лего коцке које користе деца у продуженом
боравку.
Влада Републике Србије је посредством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у 2018. години отпочела пилот пројекат дигитализације наставе који обухвата
извођење наставе уз коришћење најмодернијих дигиталних образовних материјала под
називом ,,2000 дигиталних учионица''. Наши наставници су прошли обуке за коришћење
дигиталних уџбеника, школа је добила опрему за 18 дигиталних учионица.
На објекту «Ц» постављен је сунчани сат.

7.5.8. Наставна средства за издвојено одељење
За обављање наставе у издвојеном одељењу обезбедићемо следећа наставна средства:
Врста и назив наставног средства
Постер ћириличног писма
Постер латиничног писма
Прибор за цртање
Клавир
Козлић
Одскочна даска
Греда
Разбој
Обручи
Чуњеви
Вијаче
Лопте (кошарка, одбојка, рукомет и фудбал)
Лопте од меке гуме
Тениске лопте
Mедицинке (различите тежине)
Историјске карте
Географске карте
Сталак за катре
Глобус
Расклапајући модел људског тела (скелет)

Количина
11
11
1
1
1
1
1
1
15
15
30
40
10
10
5
15
15
2
1
1
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Расклапајући модел ока и уха
Расклапајући модел људског мозга
Расклапајући модел срца
Модел бубрега
Унутрашња грађа човека (модел трупа)
Периодни систем елемената
Микроскоп

2020-2025

1
1
1
1
1
1
1

7.5.9. Културне и образовне установе
Партнери наше школе су сви они који квалитетом, капацитетом и професијом могу да
нам помогну у решавању питања везаних за проблеме деце, који су заговорници права деце
на образовање.
Првенствено, истичемо сарадњу са локалним основним школама – ОШ „Светислав
Голубовић Митраљета“ и „Бошко Палковљевић Пинки“ – која је традиционално пријатељска
и усмерена на формирање добронамерних односа међу нашом децом.
Такође, добру сарадњу имамо са ПУ „Др Сима Милошевић“ у Земуну, ОШ „Сава
Јовановић Сирогојно“, месном заједницом у Батајници, општином Земун, православном
Црквом Рођења Пресвете Богородице у Батајници, са издавачким кућама (Нова школа,
Публик Практикум, Клет и Логос), Домом здравља – дечијим одељењем у Батајници и
Саветовалиштем за децу и омладину у Топличкој улици у Земуну.
Добру сарадњу остварујемо и са Центром за социјални рад Земуна и МУП-ом на
локалном нивоу, првенствено са нашим школским полицајцем.
Поред сопствених објеката које школа има, за реализацију програма рада користиће се
објекти, институције и простори друштвене средине који имају шири друштвени, образовни,
културни и спортски значај. То су углавном објекти који омогућавају задовољавање
образовно-васпитних циљева, као и потреба и интресовања ученика. Неки од њих су:
 Регионални центар за таленте Земун
 Основне школе на општини Земун
 Музеји: Народни, Етнографски, Вуков, Доситејев, Андрићев, Музеј науке и технике,
музеј ''Никола Тесла''
 Позоришта: ''Бошко Буха'', ''Душко Радовић'', Народно позориште
 Библиотеке: Народна и Библиотека града Београда (''Змај'')
 Метеоролошка станица, Опсерваторијум, Планетаријум
 Калемегдан, Ташмајдан, Пионирски парк, Ада Циганлија
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8. УТВРЂИВАЊЕПОТРЕБА
Стручни актив за школско развојно планирање је на основу Извештаја о
самовредновању, Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада Школе, Плана
унапређења квалитета рада Школе, као и кроз консултативне разговоре са различитим
интересним групама, артикулисао потребе Школе кроз области квалитета:
8.1. Програмирање, планирање и извештавање
● стварање услова за примену интегративне и пројектне наставе кроз “хоризонтално”
(у истом разреду) и “вертикално” (исти предмет кроз све разреде)
повезивањесадржаја;
● тимским приступом унапређивање међупредметнекорелације;
● даље усаглашавање критеријума наставника - тестови за проверу знања
стандардизовани на нивоу Школе за свепредмете.
8.2. Настава иучење
● веће усмеравање на образовне потребе ученика у наставномпроцесу;
● стављање оцењивања у функцију учења и напредовањаученика;
● јачање међупредметних компетенцијаученика;
●

примена савремених наставних средстава у што већем броју предмета (мултимедија,
интерактивни садржаји, математички алати идр.).

8.3. Образовна постигнућа ученика
 оптимализација оптерећености ученика
 систематско праћење и подстицање образовних постигнућа ученика.
 развијање постојећих знања и вештина према индивидуалним могућностима ученика и
континуирано праћење успеха ученика
 промовисање постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима путем
школског сајта и Facebook странице.

8.4. Подршкаученицима
● промоција постојећих система подршке ради њихове веће доступности и
коришћења од стране ученика;
● увођење нових секција;
● у комуникацији са ученицима, родитељима и наставницима радити на побољшању
принципа добре комуникације која подразумева међусобно уважавање учесника,
толеранцију и прихватање различитих
приступа (гледишта) у решавању
школскихпроблема;
● јачање медијске писмености ученика инаставника;
● јачање еколошке свети и образовања за одрживи развој.
● неговање здравих стилова живота
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8.5. Етос
● промоција Школе као модерне и савременеинституције;
●
●

обука наставника за коришћење савремених наставних метода и савремених учила
(„паметне табле“, апаратуре за извођење огледа из физике, биологије и хемије итд.);
даље стручно усавршавање наставника у установи и ванустанове;

●

употреба специјализованих едукативних апликација за поједине предмете (као што
су: математички алати, учење језика, програмирања, разни видео туторијали идр.);
обука наставника у праћењу промена законских одредби које се односе на
образовање иваспитање;
дисеминација знања, искустава и примера добре праксе међунаставницима;

●

веће укључивање родитеља у превентивне и васпитне активности.

●
●

8.6. Организација рада Школе, управљање људским и материјалнимресурсима
 усклађивање појединих законских прописа и системскихрешења;


јачање међународнесарадње;



развиjање
предузимљивости,
ориjентациjе
предузетничких компетенциjа ученика инаставника.



отварање издвојеног одељења ОШ „Бранко Радичевић“ из Батајнице у Бусијама

ка

предузетништву

и

25

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ БАТАЈНИЦА

2020-2025

9. ПРИОРИТЕТНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ У ОКВИРУ САМОВРЕДНОВАНИХ
ОБЛАСТИ
У оквиру процеса самовредновања квалитета рада школе, а у циљу сагледавања што
реалније ситуације и потреба свих учесника у наставном процесу, као и сагледавању улоге
школе као институције која се активно бави васпитањем и образовањем деце, издвојили смо
приоритетне циљеве и задатке у оквиру циљева из свих самовреднованих области.

9.1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ
9.1.1. ОПШТИ ЦИЉ
Реализација активности планираних Школским програмом за период 2018. – 2022. год.
9.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1. УсаглашавањеГодишњегпланарадашколесаШколским програмом
2. Израда Анекса Школског програма и новог Школског програма за период 20222026.год.
9.1.3. ШТА МЕЊАМО
Унапређујемо Школски програм и Годишњи план рада школе у сегменту који треба да
обезбеди висок степен планирања корелације наставних садржаја између наставних
предмета. Формирамо стручне активе који су у значајном степену међусобне корелације.
Ученицима представљамо садржаје повезујући их тако да знања постају трајнија.
9.1.4.





ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
УсклађивањеГодишњегплана рада школе сапотребама ученика и условимарадашколе
Наставни планови и програми су у високом степену корелације – тематска повезаност.
Повећан степен образовних постигнућа ученика.
Обезбеђивање трајнијих знања ученика која су практично примењива.

9.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
9.2.1. ОПШТИ ЦИЉ:
Унапређивање постигнућа ученика и постизање трајнијих ефеката учења
9.2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Повећање компетенција наставника за примену савремених облика рада упућивањем
на акредитоване семинаре за поједине наставне и педагошко–психолошке области.
2. Увођење савремених метода и облика рада ради прилагођавања наставе
специфичностима и развојним карактеристикама деце.
3. Боља опремљеност Школе аудио-визуелним и другим дидактичким средствима.
4. Хоризонтално и вертикално повезивање наставе
5. Примена Правилника о оцењивању ученика
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9.2.3. ШТА МЕЊАМО
Континуирано мењамо облике и методе рада прилагођавајући их одабраним
сaвременим тенденцијама дидактике, информатике и развојне психологије.
9.2.4. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Већа постигнућа ученика кроз примену савремених облика и метода рада и
мотивисаност деце за стицање нових знања.
 Повећан квалитет знања, трајност и применљивост наученог.
 Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика

9.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
9.3.1. ОПШТИ ЦИЉ
Оснаживање, подстицање и праћење образовних постигнућа ученика
9.3.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Систематско праћење и подстицање образовних постигнућа ученика.
2. Оптимализација оптерећености ученика писменим вежбањима.
3. Континуирано праћење успеха ученика
9.3.3. ШТА МЕЊАМО
Начине праћења образовних постигнућа ученика. Активније укључујемо родитеље у
подршку образовних постигнућа ученика. Водимо рачуна о равномерној оптерећености
ученика писменим вежбањима. Мењамо облике сарадње и комуникације у области
оцењивања са ученицима и родитељима.
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
Активности су у складу са Правилником о оцењивању.
Ученици имају позитивнији однос према различитим облицима писменог оцењивања.
Ученици и родитељи одељења су благовремено упознати са годишњим планом
оцењивања.
 Јаснији и потпунији увид у напредовање ученика за све субјекте наставног процеса.

9.3.4.
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9.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
9.4.1. ОПШТИ ЦИЉ
Подизање квалитета бриге о ученицима за њихово учење и лични развој кроз
афирмацију и реализацију различитих видова ваннаставних активности.
9.4.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Стварање услова за повећање квалитета социјалне међувршњачке климе.
2. Побољшање успеха ученика
3. Помоћ деци из осетљивих група
4. Организовање различитих видова редовних окупљања ученика у оквиру школе.
5. Повећање партиципације родитеља у развоју личног, социјалног и каријерног
усмеравања ученика.
6. Афирмисање даровитих и успешних ученика и одељењских заједница као друштвено
пожељних вредности кроз систем награђивања и промоције .
9.4.3. ШТА МЕЊАМО
Утичемо на развијање активног односа и правилног става према негативним појавама
у друштву, почев од школског живота. Осмишљавамо коришћење слободног времена
ученика, у циљу превенције насиља, болести зависности и асоцијалног понашања.
Укључујемо родитеље, с циљем повећања родитељских компетенција и усаглашавања са
ставовима школе. Помажемо ученицима да развију своје потенцијале у пуној мери, без
обзира да ли је реч о ученицима са посебним образовним потребама или оним надареним.
9.4.4. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Преко 50% ученика учествује у раду секција, додатне наставе, друштвено корисном
раду, различитим радионицама, хуманитарним и културним активностима.
 Богатом понудом ваннаставних активности задовољавају се интересовања ученика,
потреба да буду успешни и подстиче њихова креативност.
 Постизање повећане одговорности ученика за сопствено понашање и активног става
према животу. Развијање осећаја припадности заједници, правилног односа према
културном наслеђу, равноправности полова, прихватање различитости, развијање
свести о заштити природе.
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9.5. ЕТОС
1. ОПШТИ ЦИЉ
Стварање атмосфере поверења кроз повећање отворене комуникације у свим
правцима и између свих група (ученици, запослени и локална заједниица) и доношење
заједничких правила рада.
1.1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Побољшати сарадњу и тимски рад између свих учесника у васпитно-образовном
процесу.
1.2.ШТА МЕЊАМО
Повећавамо ниво укључености свих актера школског живота. Развијамо културу
понашања, међусобно уважавање и хумано опхођење у школи.
1.3.ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Добра и правовремена комуникација у свим релацијама.
 Међусобно уважавање, хумано опхођење и неговање културе понашања.
 Развијање толеранције, одговорности и међусобног поверења.
 Једнаки и равноправни услови за све без предрасуда у односу на социјални статус,
верску, националну и полну припадност.

2.

ОПШТИ ЦИЉ
1. Квалитетнија промоција и подизање угледа школе

2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Формирање и редовно ажурирање сајта.
2. Планирање школског маркетинга.
3. Уређење и одржавање школског простора.
2.2. ШТА МЕЊАМО
Интензивирамо промоцију школе преко културних дешавања у њој и редовног
ажурирања сајта школе. Естетско и функционално уређење школског простора.
2.3. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Одржавање високог угледа школе.
 Школа је место културних дешавања, чему доприносе садашњи и бивши ученици,
наставници и личности из друштвеног и јавног живота.
 Одговоран однос запослених и ученика према школској имовини, уређењу и
одржавању школског простора и окружења школе.
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3. ОПШТИ ЦИЉ
Партнерство са родитељимаи локалном заједницом.
3.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Веће укључивање родитеља и локалне заједнице у креирање облика и садржаја
сарадње са школом.
3.2. ШТА МЕЊАМО
Интензивирамо укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење.
Продубљујемо сарадњу са локалном заједницом.
3.3. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Родитељи су правовремено информисани о свим сегментима рада школе и укључени у
разноврсне активности и дешавања у школи.
 Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају већу помоћ и
подршку зазадовољење тих потреба.

9.6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
1. ОПШТИ ЦИЉ
Стварање оптималних услова за одвијање делатности школе, како наставногпроцеса
тако и ваннаставних активности.
1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Неговање визуелног идентитета објекта и простора.
2. Обезбеђење квалитета рада школе кроз благовременост деловања у наставном и
ваннаставном раду.
1.2. ШТА МЕЊАМО
Доводимо школски објекат и опрему у исправно стање, безбедно, естетски
обликовано, пријатно за боравак и рад и адекватно својој намени.
1.3. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Све активности у школи се добро организују и неометано одвијају.
 Ученици и наставници радо проводе време у школи било у обавезним било у
слободним
активностима.
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2. ОПШТИ ЦИЉ
Стварање оптималних услова за подршку, помоћ и оснаживање људских ресурса.
2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Праћење професионалног развоја наставника
2.2 ШТА МЕЊАМО
Интезивирамо подршку и помоћ наставницима. Мењамо услове за примену
различитих начина и облика праћења и подстицања професионалног развоја наставника и
стручних сарадника.
2.3. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Унапређивањекомпетенцијанаставногкадра.
 Повећан степен мотивације наставника за напредовање у струци.
3. ОПШТИ ЦИЉ
Побољшати материјално-техничке ресурсе (простор, опрема и наставна средства)
3.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1.Набавка и функционално коришћење наставних средстава
2. Израда пројеката за изградњу, реконструкцију и адаптацију школског простора
3. Отварање издвојеног одељења у Бусијама
3.2 ШТА МЕЊАМО
Побољшавамо материјално-техничке ресурсе школе (простор, опрема и наставна
средства)
3.3. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
 Повећан степен задовољства у раду наставника.
 Квалитетнија настава

10. ПЛАН АКТИВНОСТИ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА (Прилог 1)
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11. АКЦИОНИ ПЛАН И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
ДИНАМИКА

Израда плана рада Актива за
текућу школску годину

Септембар

Стручни актив за
Школско развојно
планирање

Израда Акционог плана Школског
развојног плана за текућу
школску годину

Септембар

Праћење реализације Акционог
плана

Током
школске
године

Стручни актив за
Школско развојно
планирање
Стручни актив за
Школско развојно
планирање

Реализација Ационог плана

Током
школске
године
Јун – август

Одређени у Акционом и
Развојном плану

Јун – август

Стручни актив за
Школско развојно
планирање
Стручни актив за
Школско развојно
планирање

Подношење извештаја о
реализацији Акционог плана
Школског развојног
плана
Подношење Извештаја о раду
Актива за школско развојно
планирање

Стручни актив за
Школско развојно
планирање

Подношење извештаја о
реализацији Школског
развојног плана

Пред
истицање
важења

Израда Развојног плана Школе

Пред
истицање
важења

Стручни актив за
Школско развојно
планирање
Остали актери школског
живота

Усвајање извештаја о
реализацији и усвајање
новиг Школског развојног
плана

Јун 2025.

Директор Школе
Школски одбор

32

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ БАТАЈНИЦА

2020-2025

12.НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И
ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГПЛАНА
Стручни актив за Школско развојно планирање разматраће реализацију Школског
развојног плана на крају школске године. Чланови Актива пратиће оствареност Школског
развојног плана на основу Извештаја о раду Школе, и то извештаја: о раду директора,
стручних сарадника, Наставничког већа, Савета родитеља, одељењских и стручних већа и
тимова који постоје у Школи и о самовредновању рада Школе. Чланови Актива ће пратити
критеријуме и показатеље предвиђене Школским развојним планом. У ту сврху користиће и
другу документацију и продукте предвиђене Школским развојним планом.

13.МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМИСПИТУ
Ученици осмог разреда наше школе полажу Завршни испит као и сви ученици осмих
разреда, тј. полажу писмени испит из српског језика и математике, а од школске 2013/2014.
године и комбиновани тест који садржи питања из историје, географије, физике, хемије и
биологије.
Након полагања Завршног испита врши се анализа резултата (која је саставни део
Извештаја о реализацији плана рада Школе). Резултати завршног испита се разматрају на
Наствничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.
На основу резултата Завршног испита предвиђају се редовне и ванредне активности у
циљу побољшања резултата у наредној школској години.

Редовне активности подразумевају следеће:
организовање заједничког родитељског састанка ученика осмог разреда, са циљем
упознавања родитеља са начинима полагањазавршног испита; такође, том приликом се
родитељима врши презентовање резултата са завршног испита у претходној школској
години;
одржавање пробног завршног испита по правилима полагања завршног испита током
априла месеца;
одржавање припремне наставе из предмета који се полажу на завршном испиту током
првог и другог полугодишта осмогразреда.

•

•
•

Ванредне активности подразумевају следеће:
•

одржавање ванредних састанака са ученицима који би могли имати проблема при
полагању завршногиспита и њиховим родитељима
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14. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Српски језик
-

-

-

Математика

-

-

Група предмета
(биологија, хемија,
физика, историја и
географија)

-

током првог полугодишта вежбање из
досадашњих збирки за завршни испит у
оквиру редовних часова утврђивања и
обнављања градива;
припремање ученика за завршни испит се врши
током целе школске годинена часовима додатне
наставе;
током другог полугодишта похађање програма
бесплатне припремне наставе у организацији
Градске општине Земун
од краја маја до полагања завршног испита
одржавањедесет додатних часова

током првог полугодишта вежбање из
досадашњих збирки за завршни испит у
оквиру редовних часова утврђивања и
обнављања градива;
припремни рад се врши и на часовима додатне наставе
током другог полугодишта похађање програма
бесплатне припремне наставе у организацији
Градске општине Земун
од краја маја до полагања завршног испита
одржавањедесет додатних часова

припремни рад се врши на часовима додатне наставе
припремни рад се врши у оквиру припрема за
такмичења
од краја маја до полагања завршног испита
одржавањедесет додатних часова

У циљу што боље припреме ученика за завршни испит планирана су и два
родитељска састанка на којима ће родитељи бити упознати са предстојећим обавезама
ученика, ито:
• после трећег класификационогпериода;
• на крају школске године.
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15. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Општи задаци професионалне оријентације су:






Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности ученика
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја
Упознавање са светом занимања, системом средњег образовања и васпитања и
оспособљавање за самостално прикупљање информација о свету рада и занимања
Оспособљавање за планирање личног професионалног развоја и доношење реалних
одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за
пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању професионалног развоја
Успостављање сарадње са институцијама и установама које могу допринети
успешнијем професионалном развоју ученика.

Задаци професионалне оријентације оствариваће се кроз све облике образовно – васпитног
рада, а кроз три нивоа:
 први ниво - за ученике првог, другог ,трећег и четвртог разреда
 други ниво - за ученике петог и шестог разреда
 трећи ниво – за ученике седмог и осмог разредa

Главни носиоци програма биће стручни сарадници који ће у реализацији програма
пружати сву потребну подршку наставницима и одељењским старешинама.
Посебна пажња биће посвећена ученицима 8. разреда, с циљем професионалног
информисања, саветовања и утврђивања њихових професионалних интересовања и
способности за успешан наставак школовања
Планирано је да се ученици и њихови родитељи детаљно информишу о образовној мрежи,
тржишту рада, проходности за даље школовање, као и свим елементима технике уписа.
Након свих садржајних дискусија са ученицима, планирано је да психолог ораганизује
групно тестирање заинтересованих ученика осмог разреда. На групе од по петнаест ученика
применила би се батерија тестова ( ТПИ, КОГ-3), којима се процењују опште и специфичне
способности, као и професионално интересовање ученика. Након обраде резултата, са
ученицима
је
планирано
индивидуално
професионално
саветовање.
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16. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Рад са талентованим и надареним ученицима одвијаће се кроз следеће етапе:
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Потребно је да наставници добро познају:
 различите карактеристике и типове даровите деце,
 специфичне образовне потребе и могуће проблеме у редовном школовању (досађује се,
негативан став према школи, ослабљена мотивација...).
Након препознавањанадарених ученика наставник сигнализира одељењском старешини,
родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно образовање.
Могу се за селекцију у неким случајевима користити и различита тестирања, где би се
укључили наставници, одељењске старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници.

ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА (ВИДОВИ ПОДРШКЕ):
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума, било кроз индивидуализацију, било
кроз ИОП за даровите ученике.
Када се изврши идентификација ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са
њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја:

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ







слободне активности (секције)
додатна настава из појединих предмета
самосталан рад код куће
онлајн учење
применасвихадекватних средставаисадржајаизужеиширедруштвенезаједнице
истраживачке станице, семинари, фестивал науке и слично

АКТИВНОСТИ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ








коришћење напреднијих уџбеника или материјала преко интернета
прилика да брже прође кроз базично градиво
самосталан истраживачки рад
рад са ментором
сложенији задаци и виши нивои знања
задаци који омогућавају различите приступе и различита решења
обезбедити наставукојасадржианализу исинтезууучењунаставнихсадржаја,
анесамомеморисањечињеница
 развој способности логичког и стваралачког мишљења
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коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави
флексибилни временско-просторни услови за рад
едукативни излети и посете различитим институцијама
гостујући предавачи

МОТИВИСАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ И НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА
 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате на
такмичењима, иновације или изузетне резултате у неком другом облику активности
 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт школе, онлајн ученички клуб и друге
медије
 укључивање у презентацију школе
 вршњачка едукација тј. поставити их у улогу предавача и оних који едукују друге ученике
 вођење часа...
Посебан нагласак ставиће се на активну употребу стеченог знања, тј. на самосталну
продукцију, на видљиве резултате рада; на процену рада и успостављање критеријума
успешности; на унутрашње задовољство, на осећај постигнућа и поноса због раста сазнања,
развојаспособности и овладавања одређеним областима. Тиме ће се показати општа и
специфична брига за напредовање надарене деце и неће се заустављати њихов развој и
потребе на рачун просечности.
Врста рада

Реализација

Носиоци

Исходи

Проширивање
знања из
појединих
области

У току реализације
тема талентованим
и
даровитим
ученицима давати
материјал који
омогућује шири
приступ теми и
проблему

Наставници
пп служба

Реализација теме
у складу са
интересовањима
даровитих
ученика,
мотивација да се
са те проблеме
изучавају у
будућности

Интердисиплин
арни приступ у
настави

Интеграција
проблема из
различитих
области науке

Наставници
пп служба

Подстицање жеља
даровитих
ученика за
продубљивање
знања и развијање
способности да
реагују на
различите појаве

Период
реализације
У току
школске
године

У току
школске
године
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Самосталност у
настави

Самостално
извођење
експеримената са
закључком и
анализом
Реферати
Предавач
Истраживачки рад
Дефинисање
проблема и
самостално
осмишљавање
поступака за
проналажење
решења

Наставници
пп служба

Развијање
самосталности
Самообразовање,
истраживачког
духа

У току
школске
године

Одабир
методолошких
елемената часа

Одабир метода
којим ће се
приступити
одређеном
проблему,
Одабир садржаја
који ће се
презентовати
одељењу
Примена
различитих начина
на који се долази
до одређених
решења

Наставници
пп служба

Флексибилност и
разноврсност у
образовању

У току
школске
године

Усмеравање на
изворе знања

Наставник
усмерава ученике
на одређене
интернет садржаје,
литературу ,
институције у
којима би даровит
ученик продубио
знање о одређеном
проблему

Наставници
пп служба

Квалитетнији
приступ проблему

У току
школске
године
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Дебате

Изјашњавање
даровитих
ученика,
обликовање и
одбрана својих
ставова и уверења
о неким појавама,
феноменима,
проблему

Наставници
ПП служба

Развијање
критичког
мишљења,
самосталности,
самопоуздања,
квалитетнији и
разноврснији
приступ проблему

У току
школске
године

Посете

Одлазак на
значајне
манифестације у
складу са
областима
интересовања

Наставници
ПП служба
Родитељи

Проширивање
знања
Примена теорије у
пракси
Неговање
интересовања за
одређене научне
области

У току
школске
године

ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА, пре свега за физику, хемију, биологију и информатику,
предуслов је квалитетног рада у оквиру поменутих предмета.
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17. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА
ДОДАТНАПОДРШКА

Школа има разрађене програме за специфичне облике подршке ученицима –
допунску, додатну наставу и припреме за такмичења. Прилагођавања наставних садржаја
потребама појединих ученика прате разредне старешине, предметни наставници и стручни
сарадници, те се у сарадњи са родитељима и самим учеником организују додатни видови
подршке попут упознавања техника ефикасног учења, подизања мотивације за савладавање
тешкоћа, помоћи у превладавању неуспеха (пружа је наставник, ученици из одељења и
психолог/педагог), охрабривања самосталности ученика и његове одговорности за
сопствено напредовање.
Школу похађају ученици са посебним образовним потребама које проистичу из
њихових здравствених и физичких карактеристика. За те ученике врши се прилагођавање
простора и начина рада, а уз помоћ донатора обезбеђује се технологија за асистенцију
уколико је потребна.
Циљ:
- да ученици са посебним образовним потребама буду адаптирани и прихваћени од
стране вршњака.
- прилагодити материјално-техничке услове у којима се изводи настава у коју су
укључени ученици са посебним образовним потребама
- прилагодити облика рада у редовној настави како би ученици са посебним образовним
потребама учествовали у раду.
Активности:
- израда паноа на тему „Толеранција“, где ће се кроз различите аспекте анализирати панои
и доносити закључци зашто је толеранција битна;
- дискусија на тему „Прихватања различитости“ на часу одељенског старешине и часовима
грађанског васпитања;
- посета различитим институцијама и дружење свих вршњака независно од типа сметње;
- сарадња кроз тимске игре, различите полигоне, где ће ученици, независно да ли имају
или немају сметњу, заједнички, помагајући једни другима, долазити до циља;
- еколошке активности где ће ученици са и без сметњи сређивати школско двориште и
развијати сарадњу;
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18. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И
ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА
Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
промењене су околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене
имају утицај и на образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних
компетенција савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је развој
способности проналажења, анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно
коришћење информационо-комуникационихтехнологија.
Циљтима за примену ИКТ у настави и организацији рада школе јесте да:
 у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном
заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни процес
 информише ученике,
запослене
и
родитеље
о
планираним
активностима и
могућностима тражења подршке и помоћи
 учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља
потребних за увођење ИКТ унаставу
 прати и процењује ефекте предузетих мера за увођењеИКТ
 сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби имедија
 увођења електронског учења - учења на даљину, у систем професионалног развоја
запослених у образовању
Настојаћемо да кроз стручно усавршавање у установи и ван ње оспособимо што више
наставника за употребу савремене технологије и развијање креативних приступа у
образовању.
У својим личним плановима стручног усавршавања наставници ће планирати реализацију
часа огледне наставе или посету приказа огледног часа у којима се користе иновативне
методе наставе.
У складу са новим Планом наставе и учења у школи је почела примена пројектне наставе.
Стога очекујемо велики број иновативних и креативних пројеката у нашој школи. Такође,
новим планом предвиђен је и рад на развоју ширег спектра компетенција ученика, као и
развој предузетничког духа.
Једна од мера, која ће унапредити образовни и васпитни рад са учесницима, као и боље
информисање родитеља о ученичким постигнућима јесте редовно спровођење формативног
оцењивања.Неопходно је уједначавање критеријума оцењивања и његова јавна доступност
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања.
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Образовање или учење на даљину је поље образовања које се фокусира
на методе учења и технологију с
циљем
да
кроз
њих,
најчешће
појединачно,
пренесе знање ученицима који нису физички присутни у близини наставника или у
традиционалним образовним установама, као што су школа или учионица.
Савремена информациона техника и технологија употпуњава назив „образовање на даљину“,
јер подразумева и њихово коришћење од стране наставника и ученика. Учење се одвија
путем аудио, видео и рачунарских технологија. Све то не би било могуће без Интернета, тако
да је и његова употреба неопходна за читав процес образовања на даљину.Уз правилну
употребу ИКТ ученик се охрабрује да процес учења усмерава сходно својим
интересовањима, као и захтевима који су пред њега постављени.
Самостално или у комбинацији са традиционалним часовима, учење на даљину обезбеђује
ученицима савладавање наставних садржаја темпом који им индивидуално одговара. Настава
је разноврснија, динамичнија и пре свега разумљивија за младе генерације, заснована на
употреби слободних софтвера и мноштва електронских материјала.
Било да служи за повећање нивоа самосталности у учењу, повезивање теоријских са
практичним знањима, надокнаду пропуштеног, отклањање временских или просторних
препрека, тестирања и провере знања, учење на даљину постаје будућност и незаобилазан део
школовања.
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19. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА,
НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током
школске
године

Септембар

Септембар

Октобар

АКТИВНОСТИ
Креирање климе за
неговање културе
понашања и
уважавања
различитости;
Развијање ненасилних
облика комуникације
и дијалога,
подстицање ефикасне
сарадњеса
другима и тимски рад

Усклађивање
подзаконских аката
Школе са Општим
протоколом и осталом
правном регулативом

НАЧИН

НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Редовна настава
Ваннаставне
активности
Спортски турнири
Културне
манифестације

Рад Тима
Сарадња са
релевантим
стручним органима

Чланови Тима
Наставници
Стручни сарадници
Представници
Ученичког
парламента
Представници
родитеља

Чланови Тима
Стручни сарадници
Органи управљања

Дефинисање правила
понашања и
последица
њиховог кршења

Рад Тима
Сарадња са
релевантним
стручним органима

Чланови Тима
Наставници
Стручни сарадници
Органи
управљања

Дефинисање улога и
процедуре у поступку
интервентних
активности

Рад Тима
Сарадња са
релевантним
стручним органима

Чланови Тима
Стручни
сарадници
Органи управљања
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Различити модели
превенције у које су
укључени
наставници,
ученици, родитељи
и
представници локалне
заједнице

Редовна
настава
Секције
Спортски
турнири
Културне
манифестације
(посете
позоришту,
изложбама,
приредбе ...)
Сарадња
са ученицима из
других
школа и сл.

2020-2025

Чланови Тима
Наставници и
Стручни сарадници
Представници
Ученичког
парламента
Представници
родитеља
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20. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊАУЧЕНИКА
Анализирајући статистичке податке о броју ученика из претходних школских година
уочавамо устаљену тенденцију пораста броја ученика због чега наша школа улази у
категорију великих школа, које имају своју динамику и проблематику рада проистеклу из
бројности и заузетости простора у којима се реализују наставне и ваннаставне активности.
Дакле, наша школа нема проблем са осипањем ученика. Последњих неколико година
интересовање је и веће од капацитета Школе. Овакво интересовање ученика за похађање
наше школе последица је пре свега:
• добрих услова за рад
• опремљености школе савременим наставним средствима
• квалитетне наставе
• квалитетног наставног кадра
• изузетне успешности наших ученика на такмичењима
• постојања продуженог боравка
Школи инклинирају и деца из насеља Бусије, које иначе потпада под територију Основне
школе „Станко Марић“ у Угриновцима и батајничког насеља Шангај, које се налази на
подручју Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки“.
Најбоља мера за превенцију осипања ученика је да се настави са оваквим начином рада.

21. РАЗЛОЗИ И ОПРАВДАНОСТ ОТВАРАЊА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ БАТАЈНИЦЕ У БУСИЈАМА
ОШ „Бранко Радичевић“ из Батајнице у школској 2019/20 год. има 1348 ученика
распоређених у 52 одељења од 1 до 8 разреда. Од овог броја 197 ученика станује у насељу
Бусије, а још око 60 ученика станују у делу насеља Шангај које гравитира Бусијама. Остале
две школе у Батајници и школа у Угриновцима пријавиле су нам укупно 34 ученика који у
овој школској години похађају наставу и исказали су интересовање за настављање
школовања у новоизграђеном објекту у Бусијама. Сматрамо да би се организовањем
издвојеног одељења наше школе у новоизграђеном објекту задовољиле потребе родитеља и
ђака са Бусија, са којима већ годинама имамо изузетну сарадњу, на обострано задовољство.
Доказ за то су и бројне молбе за упис у нашу школу које сваке године подносе родитељи из
овог насеља.
Организовањем издвојеног одељења наше школе у Бусијама олакшала би се
адаптација деце и родитеља на нову средину и услове рада. Родитељи су већ наручили
уџбенике који су изабрани у нашој школи и плаћање уџбеника на рате је у току. Располажемо
довољним кадровским капацитетима за организовање наставе у издвојеном одељењу.
Изградњом новог школског објекта у Бусијама ученици ће имати више слободног
времена за учење и игру, а родитељи ће због близине објекта, иматибољу контролу деце и
квалитетнији приступ детету у многим сегментима дечјег развоја
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22. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ
НАСТАВНИХПРЕДМЕТА
1) Подстицање културног и моралног развојадеце

Тим за културну и јавну делатност прати, усмерава и координира културне
делатности у школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака
школе. Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају
културне и моралне вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу.У
наредном периоду ученике ћемо укључивати у разне научне, културно-уметничке,
спортске и друге пројекте инсистирајући на интердисциплинарном и мултикултуралном
приступу.
Ученици ће учествовати на манифестацијама као што су Фестивал науке, Мај месец
математике, активностима школске драмске, рецитаторске, музичке секције, читалачког
клуба, такмичењу из беседништва.... Периодично, у Школи ће се организовати предавања
са неком актуелном темом, промоције књига, гостовања уметника исл.

2) Остваривање циљева еколошкогваспитања

Сва схватања о животној средини излагаће се у наставним предметима у којима је то могуће:
познавање природе и друштва, хемија, физика, биологија, али и кроз разне ваннаставне
активности. Веома је важно да се овом проблему приђе целовито, да се стекну сазнања о
деструктивној човековој моћи, ограничености горива, рудног богатства, земљишта и других
последица које човек својим деловањем изазива.
Циљеви :
 подизањесвести, знања и вештина ученика које су неопходне да би учествовали у
заштити и унапређивању животне средине,
 стварање новог понашања и животног стила који је пожељан за животну средину,
 развијање еколошке етике и еколошке културе,
 јачање образовања и васпитања за заштиту животне средине за све,
 унапређивање квалитета живљења.
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Активност
Формирање
Еко-патроле
Акција ,,Чеп за
осмех''

Садржај
активности
Ученици старије
смене, као узор
Учешће у
хуманитарној акцији
,,Чеп за осмех''

Акција
сакупљања
стере хартије

Прикупљање и
одлагање хартије за
рециклажу

Светски дан
очувања
озонског
омотача

Обележавање Даном
без аутомобила;
ученици долазе у
школу на својим
бициклима,
тротинетима, или
ролерима и возе се
по припремљеним
полигонима
Интерна обука и
стручно
усавршавање

Едукативноинформативна
конференција
,,Еко-пакет'' и
састанак
еколошких
координатора
Учешће у
пројекту ,,Свака
лименка се
рачуна''
,,Дрво
генерације''
Међународни
сајам заштите
животне
средине и
природних
ресурса –
Ecofair

Носилац
активности
Наставници
биологије
Директор,
координатор Еко
тима,
представници
хуманитарне
организације
,,Чеп за осмех''
Координатор Еко
тима

2020-2025

Учесници

Време реализације

Ученици
старије смене
Сви
запослени и
ученици
школе

2020-2025

Сви
запослени и
ученици
школе
Директор школе, Чланови Екочланови Еко тима,
тима,
Актив првог
ученици
разреда

2020-2025

2020-2025

Септембар
2020-2025

Амбасадори
одрживог развоја
и животне
средине,
координатор
Еко тима

Сви
координатори
Еко-школе

Октобар
2020-2025

Прикупљање
лименки

,,Рецан'',
координатор Еко
тима

2020-2025

Садимо дрво
генерације
Посета Еко-сајаму.

Актив првог
разреда
Наставници
биологије

Сви
запослени и
ученици
школе
Ученици
првог разреда
Ученици
шестог и
седмог
разреда

Октобар
2020-2025
Новембар
2020-2025
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Посета
заштићеном
подручју
,,Лесни профил
капела у
Батајници''

Посета Лесном
профилу Капела у
Батајници и
учествовање у
радионици

Еко-квиз

Учешће ученика у
квизу, у циљу
подизање нивоа
свести о значају
животне средине

Озелењавање
простора
школског
дворишта и
уређење
школског
дворишта
Акција
прикупљања
Тетра Пак
амбалаже за
рециклажу

2020-2025

Удружење
,,Еколошки
покрет Земун'';
Град Београд –
Секретаријат за
заштиту животне
средине
ЈКП ,,Градска
чистоћа'',
наставници
биологије

Наставнице
биологије и
ученици
старије смене

Новембар
2020-2025

Ученици
школе

Новембар
2020-2025

Орезивање
жбунастих форми
биљака, окопавање
садница, сађење
нових и заливање
биљака

Еко одбор,
спремачице и
домар

Чланови Еко
патроле, Еко
одбор

Новембар
2020-2025

Ученици, родитељи и
запослени одлажу
употребљену Тетра
Пак амбалажу, на
подесту, у старој
згради, код домара.
Сву ученици и
запослени се
обавештавају о
правилном начину
одлагања дате
амбалаже.

Еко одбор

Ученици,
запослени и
родитељи

2020-2025

Учешће на
конкурсу Екопакет

Креирање рада од
употребљене Тетра
Пак амбалаже

Еко одбор

учитељи

Последња недеља
марта
2020-2025

Ускршњи Еко
базар

Продаја ученичких
радова креираних од
рециклажних
материјала.

Еко одбор и
учитељи

Учитељи и
ученици 1.-4.
разреда

Април
2020-2025
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Еко недеља

Састав на тему:
Планета земља;
Организовање
акустичног концерта
поводом
Међународног дана
заштите од буке

Пројектни дан
Еко-школе - Дан
планете земље

Израда радова
посвећених заштити
животне средине,
радионице за
ученике наше школе,
презентација радова
и костима
направљених од
рециклажних
материјала,
презентације о
очувању животне
средине, екоприредба, улазнице
за приредбу ће бити
саднице за школу,
или папир за
рециклажу. Сав
приход је намењен за
хуманитарне
активности школе.
Учешће у
реализацији сајма
екологије
Одлазак у ботаничку
башту

Сајам екологије

Посета
Ботаничкој
башти
,,Јевремовац''
Заштитимо
шуме

Правимо
хербаријум

Еко одбор,
учитељица
Милица Тишма,
наставнице
музичке културе

2020-2025

Ученици
секције хор и
оркестар

Април
2020-2025.

Еко одбор,
Чланови Еко
Снежана
одбора, првог
Паравиња
и другог
Шкрбић, Јасна
разреда који
Раковић,
похађају
Учитељи првог
продужени
разреда и
боравак
наставници школе

Април
2020-2025.

Координатор Еко
тима

Наставници
разредне
наставе
Ученици
старије смене

Мај
2020-2025.

Разредне
старешине и
ученици 1.-7.
разреда
Ученици 5.
разреда

Мај
2020-2025.

Наставници
биологије

Еколошки циљеви се
реализују приликом
наставе у природи

Еко одбор и
разредне
старешине

Ученици се упознају
са различитим
врстама биљака

Наставници
биологије

Мај
2020-2025.

Мај
2020-2025.
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3) Промоција спортских и рекреативних активности
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности
сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као
и превенције насиља, наркоманије и малолетничке делинквенције, Школа у оквиру наставе
физичког и здравственог васпитања, школског спорта и разних ваннаставних активности
ради на промоцији спортских и рекреативних активности којим су обухваћени сви ученици.
Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности
са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности
ученика, развоју моторичких способности, усавршавању и примени моторичких умења.
Задаци:
 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада
 Формирање морално-вољних квалитета личности
 Промовисање позитивних социјалних интеракција
 Развијање креативности
 Развијање позитивне слике о себи
 Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење
спортом
4) Подстицање хуманих вредности итолеранције









Сакупљање одеће, уџбеника и школског прибора за ученике из социјално угрожених
категорија
Активно учешће у свим акцијама које организује Црвени крстСрбије
Сарадња са Удружењем дистрофичараСрбије
Укључивање ученика и њихових родитеља у хуманитарну акцију Новогодишњи
пакетић задруга
Укључивање у акције по указанојпотреби
Дан толеранције
Форумтеатар
5) Развијање свести о бројним могућностима коришћења различитих

извораинформација
 Коришћење библиотеке и библиотечкогфонда
 Правилно коришћењеинтернета
 Књижевни сусрети....
Дакле, сви запослени у школи ће својим ангажовањем допринети достизању
циљеваобразовања и васпитања, уз максимално стављање на располагање свих својих
потенцијала, знања и компетенција.
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23. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
РАЗВОЈНЕПРОЈЕКТЕ
Школа се активно укључује у све облике националних тестирања и до сада је била
укључена у различите националне и међународне развојне пројекте:


„Моја школа, школа без насиља“



У сарадњи са удружењем „Друг није мета“ реализација програма ,,Подели
пријатељство“
Пројекат,,Основи безбедности деце“







„ Покренимо нашу децу“ за ученике од 1. до 8. разреда, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја (МПНТР)
Међународни пројекат, квиз ,,Немањићи“
Пројекат „Школа спорта“ у сарадњи са ГО Земун
Пројекат - Дружење ,,Средом у Бранку “



Пројекат,,Заједно кроз уметност“ реализујемо са удружењем ,,Живимо заједно“, које
помаже породицама и особама са сметњама у развоју



Пројекат,,Није тешко бити фин“ реализујемо са Домом пензионера у Новим
Бановцима






Припремна настава из математике и српског језика за упис у средњу школу за
школску 2019/20.годину, у организацији ГО Земун
Пројекат ,,2000 дигиталних учионица“ у организацији МПНТР
Пројекат Селфи,online инструмент за самовредновање осмишљен је како би се
школама помогло да интегришу дигиталне технологије у наставу, учење и вредновање
знања ученика.
Пројекат ,,Школа за 21.век“ - примена микробитова, џепних рачунара, у настави
Пројекат ,,Професионална оријентација“



Предузетнички пројекат,, Израда мурала на школи“




http://osbrankoradicevic.edu.rs/slike/4240/IMG-ff857ea982b6afecc249cbe9b77c9fcd-V.jpg
 Пројекат Батајничко културно лето ,,Хајд у коло свирац свира“







Регионални пројекти наше Еко-школе: Свака лименка се рачуна и Енергетска
ефикасност у Еко-школама.
Зелени фестивал – други сајам екологије у нашој школи
Међународни пројекат,, Храна је култура“ - едукација деце кроз радионице које се
баве одрживим развојем, биодиверзитетом, везом између хране и културе и
упознавањем са конкретним намирницама
Пројекат Дани европске баштине ,,Дечија пијаца“ у организацији ГО Земун
Пројекат : У здравом телу здрав дух
колектива)

- Mens sana in corpore sano (за чланове
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Пројекат Недеља филозофије који се одвија под слоганом ,,Мислим, дакле постојим“,
а за тему има значај критичког мишљења за живот појединца и демократско друштво
од 23. до 29. марта 2020.године.
Пројекат изградњелетње сцене, видео зида и трибине- Амфитеатар, уз додавање
мобилне расвете о којој ће бринути домари наше школе(нисмо предвидели две
свлачионице и мокри чвор-већ постоје у школи)
Међународна сарадња са Херцег Новим - учешће на међународном 14. дјечијем
карневалу
у
Херцег
Новом,
у
организацији
ГО
Земун.http://osbrankoradicevic.edu.rs/page/8/

Овим развојним планом предвиђа се интензивирање ангажованости Школе, па је
међународна сарадња издвојена као посебан развојни циљ.
Циљеви:
 Укључивање у развојне пројекте у циљу подизања квалитета рада школе
 Развијање културе мултикултуралности код ученика, наставника и родитеља
Активности:
 Формирање тимова за будуће развојне пројекте школе
 Укључивање родитеља , установа и удружења грађана са којима школа сарађује у
пројекте.
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24. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ИДИРЕКТОРА
Током претходног развојног периода ступио је на снагу нови Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Сл. Гласник РС, бр.81/2017 и 48/2018). Овим правилником се стручно усавршавање
одређује као саставни и обавезни део професионалног развоја који подразумева
усавршавање постојећих и стицање нових компетенција рада у установи. Школа планира
стручно усавршавање запослених на основу процене потреба и на основу приоритета
образовно-васпитног процеса, приоритетних области које прописује министар, на основу
сагледавања развијености компетенција потребних за професију наставника, стручног
сарадника и директора школе, као и на основу личних планова професионалног развоја
наставника, реултата вредновања квалитета рада Школе, и на основу извештаја о
остварености стандардапостигнућа.

Стално стручно усавршавање одвијаће се крозактивности:
 које Школа организује:
 извођењем угледних часова или радионица (минимум један/на по стручном већу)
после којих следи обавезна дискусија и анализа. Сваки наставник има право и
дужност да присуствујује и учествује у анализи ових активности;
 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм
стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са
обавезном анализом идискусијом;
 излагањем на Педагошком колегијуму, Наставничком већу и свим стручним већима.
То излагање треба да се односи на облик стручног усавршавања који је похађан ван
Школе, на примену наученог; може да се односи на: приказ књиге, приручника,
дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и
стручну посету уз обавезну дискусију. Сваки наставник има право и дужност да
присуствујује и учествује у анализи овихактивности;
 кроз истраживања, реализацију пројекта, програма од националног значаја,
програма огледа или облика стручног усавршавања који је припремљен и остварује
се у Школи у складу са потребама запослених, а по одобрењуЗУОВ-а;
 које се спроводе по одобреним програмима обука и стручнихскупова;
 које предузима министарство надлежно за послове образовања, Завод за
унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања, центри за стручно усавршавање;
 које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања,
односно учешћем на међународним семинарима, програмима обука и стручним
скуповима везаним за образовање и васпитање; предузима их наставник и стручни
сарадник у складу са личним планом професионалног развоја
 у виду обука које предузима појединачни наставник на основу свог личног плана
професионалногразвоја.
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Облици стручног усавршавања су: програми стручног усавршавања који се остварују
извођењем обука; стручни скупови (конгреси, сабори; сусрети, дани; конференције;
саветовања; симпозијуми; округли столови; трибине; вебинари) летње и зимске школе;
стручна и студијска путовања и пројекти мобилности;
Школа ће пратити остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника; водиће евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју
наставника и стручног сарадника; на крају радне, односно школске године, издаће потврду
наставнику и стручном сараднику о броју бодова остварених у петогодишњем периоду
стручног усавршавања у складу са овим правилником; вредноваће примену наученог у
оквиру стручног усавршавања у раду и допринос стручног усавршавања развоју и
постигнућима деце и ученика; анализираће резултате самовредновања, стручно-педагошког
надзора и спољашњег вредновања рада установе; предузимаће мере за унапређивање
компетенција наставника и стручног сарадника према утврђеним потребама; упућиваће на
стручно усавршавање наставнике и стручне сараднике који у петогодишњем периоду нису
остварили најмање 100 бодова и предузимаће мере за унапређивање њиховихкомпетенција.
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у
досијеу наставника и стручногсарадника.
Педагошки колегијум ће одредити свог члана који ће пратити остваривање
плана стручног усавршавања и о томе ће извештавати директора. Дакле, ван Школе
наставник треба да у петогодишњем периоду оствари 100 бодова од којих треба да има 80 са
одобрених програма стручногусавршавања.
У оквиру свог радног времена наставник има 64 сата годишње стручног усавршавања
од чега је одобрено 20 сати за похађање програма ван Школе, а 44 сата су предвиђена за
усавршавање у оквируШколе.
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25. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХСАРАДНИКА
Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању
звања
наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник РС, бр.81/2017 и
48/2018), наставници и стручни сарадници могу у току рада и професионалног
развоја да напредују стицањем звања, и то: педагошког саветника, самосталног
педагошког саветника, вишег педагошког саветника и високог педагошкогсаветника.

Звања наставници и стручни сарадници могу стицати поступно и то под условима
дефинисаним Правилником о стручном усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника. У једној установи највише 25% наставника може стећи неки
ниво звања, а то суследећи:

• педагошки саветник до 15% запослених наставника и стручнихсарадника
• самостални педагошки саветник до 5% запослених наставника и стручнихсарадника
• виши педагошки саветник до 3% запослених наставника и стручнихсарадника
• високи педагошки саветник до 2% запослених наставника и стручнихсарадника
Увидом у стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Школе, констатовано
је да у нашој школи има мање од 1% наставника у звању, тако да се планира у наредном
периоду да до 2% наставника и стручних сарадника Школе уђе у процедуру стицања
звања педагошког саветника.
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26. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАДШКОЛЕ
Школа, као образовно-васпитна установа, може добро обављати своју улогу само ако
се успостави сарадња ученика, професора и родитеља (односно старатеља).
Присутност родитеља у Школи не подразумева само њихов контакт и обавештавање о
раду њиховог детета, већ активно укључивање у живот и рад Школе.

Укључивање родитеља у школски живот планира се на два нивоа: у оквиру органа
одлучивања и ван њих.

У оквиру органа одлучивања, родитељи су директно укључени у Савет родитеља и у
Школски одбор, у оквиру којих разматрају и доносе врло важне одлуке за живот и рад
Школе. Баве се правним, економским и образовно-васпитним питањима битним за рад
Школе.

Родитељи су укључени и у Стручни актив за развојно планирање у оквиру кога
директно утичу на стратешки план развоја Школе, тј. на приоритете у
остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и
мерила за вредновање планираних активности, као и друга питања од значаја за развој
Школе.
Поред укључивања родитеља у све структуре Школе које одлучују о битним
питањима за њен живот и рад, планирано је и укључивање родитеља у организовање и
реализацију различитих активности у Школи - организовање и реализацију: такмичења
ученика, различитих облика међународне сарадње, културних и спортских дешавања
у Школи ислично.
Родитељ је и неизоставни члан тима за додатну подршку детету и ученику.
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27. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА ИУСТАНОВАМА
Планирана
активност

Начин реализације

Носиоци
активности

Време

Сарадња са околним
основним и средњим
школама (Батајница,
Земун, Београд, Нова
Пазова, Стара Пазова,
Инђија)

Презентација школа на
манифестацији ''Сајам средњих
школа''

Стручни
сарадници

Током
године

Марија Симић

Током
године

Сарадња са Црвеним
крстом

Сарадња са Домом
здравља Земун

Сарадња са
предшколском
установом ''Др Сима
Милошевић'
Сарадња са Центром
за социјални рад
општине Земун

Укључивање у хуманитарне
акције, здравствена пропаганда,
просвећивање, спортске
активности, учешће ученика на
конкурсима, такмичењима и
другим активностима у
организацији Црвеног крста.
Кроз редовне систематске
прегледе.
Извештаји Интерресорне комисије.
Стручна предавања.
Едукација ученика, родитеља и
наставника...

Данијела Илић

Одељењске
старешине

Током
године

Лекари

Представљање школе родитељима
будућих првака
Пријем претшколских група
Консултације око појединих
будућих ученика.

Учитељи
Васпитачи

Учешће у давању мишљења и
одређених података о ученицима са
проблемима у понашању и/или
учењу.
Захтев за интервенцијом и
укључивањем ЦСР у појединим
ситуацијма.

ОС

Током
године

Стручни
сарадници
Током
године

Директор
Педагог и
психолог
Представници
ЦСР
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Сарадња са МУП-ом
општине Земун

Сарадња са
ФАСПЕР,
Учитељским и
Филозофским
факултетом

Сарадња са
Институтом за
педагошка
истраживања града
Београда

Сарадња са
Друштвом
психолога

Едукација ученика.
Редовни контакти при текућим
проблемима.

Пријем студената који су упућени
на праксу.
Укључивање студената волонтера у
васпитн рад са ученицима кроз
радионице.

Директор
Стручни
сарадници
Представници
МУП-а
Наставници

2020-2025

Током
године

Стручни
сарадници
Учитељи

Током
године

Одељењске
старешине
Учешће школе у истраживањима
која спроводи Институт.
Ангажовање сарадника Института
за потребе школе.

Педагог
Директор

Психолог

Током
године

Педагог

Током
године

Набавка тестова

Сарадња са Заводом
за унапређивање
образовања и
васпитања

Учешће на конкурсима у
организацији Завода

Сарадња са Заводом
за вредновање
квалитата
обарзовања и
васпитања

Испитивање образовних
постигнућа ученика према
образовним стандардима

Током
године

Наставници

Педагог и
психолог

Током
године

Директор
Наставници

У наредном периоду планира се даље интензивирање сарадње са образовним
институцијама у земљи, као и оснаживање међународне сарадње са школама које
постижу значајне резултате, ради размене искустава и остваривања стратешког
партнерства.
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28. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Школа жели да већину садржаја који су сведени само на учионицу и међусобну
комуникацију, јасног разграничења између ученика и наставника, преусмери на иновативне
облике рада. Предлог је да наставни предмети могу међусобним прожимањем садржаја,
заједнички обрадити неку тематску област и применити другачије методе и амбијент.
Интегративна настава, где више предмета учествује, може најбоље одговорити на овакав
захтев. Општи циљ, чија су циљна група наставници предметне и разредне наставе у школи,
јесте унапређивање наставничких компетенција за коришћење иновативног, практичног,
тематског, интердисциплинарног приступа планирању наставног процеса. Тематска настава
ће имати и за циљ да допринесе развоју способности учесника да разумеју, креирају и
имплементирају практичне задатке којима ће подржавати тематско планирање наставе у
школи и проналазити ефикасне начине сарадње свих наставника. Уједно наставници ће бити
оспособљени да подстичу и развијају различите менталне процесе ученика и омогућавају
лакше стицање функционалних знања коришћењем тематског, интегративног приступа
настави.
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29. СТРУКТУРА РАЗВОЈНОГ ТИМА

Развојни план сачини су чланови Стручног актива за развојно планирање у
саставу:
1. Љиљана Мијић, директор школе
2. Сузана Васиљевић, помоћник директора
3. Весна Даничић,учитељ
4. Марија Симић, педагог
5. Мирјана Рацић, учитељ
6. Анита Бура, учитељ
7. Славица Денић, спец. педагог
8. Ђурђа Шакић/Катарина Младеновић, психолог
9. Јадранка Травица, наставник грађанског васпитања
11. Вукашин Бојовић, представник локалне самоуправе
12. Јелена Соврлић, представник Саветародитеља
13. Ирина Ђуровић, представник Ученичког парламента
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10. ПЛАН АКТИВНОСТИ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1.општи циљ:

Реализација активности планираних Школским програмом за период 2018. – 2022. год.

1.специфични
циљ:

Усаглашавање Годишњег плана рада школе са Школским програмом

Задаци

Критеријум успеха

1. Унапредити
образац за
израду
оперативних
планова рада
наставника.

Оперативни план
садржи сегмент који се
односи на приказ
корелације тема са
темама из других
наставних предмета и
свакодневног живота.
У оперативним
плановима наставника
постоји квалитативна
анализа остварености
плана са освртом на
планиране циљеве,
исходе и разлоге
одступања за претходни
месец

Индикатори

Носиоци
посла
Боља међупредметна
Предметн
повезаност.
и
наставниц
Трајнија знања ученика.
и.

Евалуација
Инструме Време Активнос
нти
т

Педагог.
Дидактичко
комплекснији
оперативни план
Остварење циљева и
очекиваних исхода

Образац за Почев Преглед
оперативн од шк.
и
и план
2020/20 извештај
рада
21. год. Комисије
Предметн наставник
а.
и
наставниц
и.
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У оперативним
плановима препознају
се начини
прилагођавања рада
специфичностима
одељења

Прилагођавање рада
наставника
специфичностима
одељења.

2020-2025

Педагог

Задовољење различитих
потреба ученика.

Оперативни план
садржи одељак-мере и
врсте подршке у
индивидуализованом
начину рада
2. Дефинисање
механизама
праћења и
унапређивања
рада секција и
факултативних
облика наставе.

Стручна већа су дала
предлоге обрасца за
праћење рада секција и
факултативних облика
наставе.

Континуирано праћење
рада секција и
факултативних
програма и испитивање
задовољства ученика

У планирању слободних
активности уважавају се
резултати испитивања
интересовања ученика.

Расте број предлога за
унапређивање рада
секција и
факултативних
програма.

Израђена је анкета за
испитивање
задовољства ученика
понудом ваннаставних

Руководи Примери Почев
Израда
оци
предлога. од шк. Извештај
стручних
2020/20
а о
већа.
Записници 21. год. реализац
.
ији.
Директор.
Упитник
Анализа
Стручни
анкете
сарадниц
и.
Чланови
Комисије
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2020-2025

активности у школи.
3. Дефинисање
механизама
праћења и
унапређивање
рада са
ученицима са
посебним
образовним
потребама

Усклађивање наставних
садржаја и захтева
развојним потребама и
способностима ученика.

Ефективнија и
ефикаснија подршка
ученицима.
Задовољење различитих
потреба ученика.

Предметн Образац за
и
индивидуа
наставниц лизацију и
и.
ИОП

Почев
од шк.
2020/2021.

Стручни
сарадниц
и.
Чланови
Тима за
ИО

2. специфични
циљ:
1. Израда и
усвајање Анекса
Школског
програма

Анализа
напредов
ања
ученика у
односу на
иницијал
не
процене
знања,
способно
сти и
вештине.

Извештај
Тима за
ИО
Израда Анекса школског програма и новог Школског програма за период 2022-2026. год.
Програми наставних предмета
су усклађени у оквиру сваког
разреда

Сва документа у школи су у
складу са законским
прописима

Чланови
одељењских
и стручних
већа
Педагог

Записници
НВ,СР и ШО

Сваке
Преглед
школск
и
е
извештај
године, Комисије
почев
од шк.
2020/2021

.
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2. Израда
Школског
програма за
период 20222026., Годишњег
плана рада
школе за
наредну
школску годину
и Извештаја о
остваривању о-в
рада школе за
претходну
школску годину
и њихова
усаглашеност са
Развојним
планом школе

Постоји усклађеност и
корелација свих делова
Годишњег плана рада школе,
Извештаја о остваривању о-в
рада школе и Развојног плана
школе са новим Школским
програмом

Сва документа у школи су у
складу са законским
прописима

Стручни
актив за
развој
Школског
програма
Стручни
сарадниц
Директор,
помоћник
директора

Записници
НВ,СР, ШО
и Стручног
актива за
развој
школског
програма

2020-2025

Почев
од шк.
2020/20
21

Допуна
свих
планова
рада
тимова,
актива,
стручних
већа и
органа
школе
Преглед
и
извештај
Комисије
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2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Општи
Унапређивање постигнућа ученика и постизање трајнијих ефеката учења
циљ:
1.специфични Повећање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену
циљ:
савремених облика рада упућивањем на акредитоване семинаре за поједине уже
стручне и педагошко –психолошке области.
Евалуација
Задаци
Критеријум успеха
Индикатори
Носиоци Инструме
Време
Активн
посла
нти
ост
1. Број наставника који директор Евиденци
1. Планирање и Сви наставници и
стручни сарадници
редовно похађају
ја о
Контину Извешт
упућивање
сачинили су план
семинаре.
наставни присуство
ирано
ај о
наставника и
стручног усавршавања
ци и
вању
почев од
раду
стручних
за текућу школску
2. Број сати
стручни семинари
2020.
школе
сарадника на
годину и Извештај о
проведених на
сарадниц
ма.
год.
акредитоване
посећеним семинарима семинарима.
и
семинаре за
за претходну школску
Записниц
поједине
годину.
3. Постојање плана
чланови
и са
наставне
стручног усавршавања стручних састанака
области
у ГПШ у коме су
већа
стручних
70% наставника
из стручних
већа.
упознаје стручна тела са наведени семинари за
сродних и
квалитетом и појединим идућу школску годину.
педагошкоПланови
деловима семинара који
психолошких
4. Реализовање
стручног
је похађао.
области
планираних стручних
усавршав
Сви наставници имају
и стручно
тема на састанцима
ања и
просечно по 20 сати
усавршавање
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стручног усавршавања
путем даљег
самообразовања. годишње на
акредитованим
семинарима.
80% наставника
примењује у раду
знања стечена на
семинарима.

2. Формирање
школске дидактичко
- методичке базе
дидактичког
материјала
/сценарио часа,
примери добре
праксе, ''сазнали на
семинару –
применили у
пракси''/.

Стручних већа.

Извешаји.

5. Проценат
наставника који
користе нова знања
унастави.

Дневне
припреме
наставник
а.

2020-2025

Анализа
посећени
х
часова.

70 % наставника
учествује у формирању
базе прилажући у
електронској форми
дидактички материјал.

1. Повећање броја
Школска
дидактичког
Сви
база.
Почев од
материјала у школској учесниц
2020.
бази из уже стручних и
и
Годишњи године.
педагошкоу
планови
психолошких области. наставно
рада
У току
м
наставник школске
70% наставника користи
2. У Годишњим
процесу
а.
године.
дидактички материјал
плановима и дневним
из школске базе,
припремама у делу
Дневне
наводећи у дневној
Литература
припреме
припреми извор
евидентиран је извор.
за час.
материјала.
3. .Повећање броја
наставника који

Анализа
Годишњи

Увид у
дидакт
ичко
методи
чку
базу
школе,
Годиш
ње
пканов
еи
дневне
припре
ме
наставн
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учествују у
ваншколским
конкурсима.

2.специфични
циљ:

2020-2025

х планова
и дневних
припрема
наставник
а.

Увођење савремених метода и облика рада ради
специфичностима и развојним карактеристикама деце.

прилагођавања

ика

наставе

Евалуација
Задаци
Критеријум успеха
Индикатори
Носиоци Инструмент Време Активно
посла
и
ст
60 % наставникa
План
Увид у
Учесталије праћење
1.
угледних
дневне
примене активних
Тимови
Унапређивање планира и реализује
најмање један угледни наставних метода и
часова и
припрем
наставни
активних
стручних
е
облика наставе.
ка
облика и метода час у току школске
године уз примену
тема.
наставни
по
рада кроз
активних облика
ка,
Усавршавање примене областим
реализацију
учења.
Анализа
посете
принципа активних
а.
угледних
2020посећених
угледни
облика и метода рада.
часова и
25.
часова.
м
Стручни
стручних тема. У стручним већима за
часовим
Веће задовољство и
сарадниц
област предмета,
План рада
аи
мотивисаност
и.
планом рада већа
Стручног
анализа
планирана је најмање ученика, наставника и
већа за
угледних
родитеља.
Директор
једна уже стручна
област
часова
.
тема и једна тема
предмета и
којом се развија једна Број часова на којима
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од компентенција
наставника: К2,3,4.

Повећање сарадњe
наставника и стручне
службе у припреми
угледних часова.
2. Подизање
квалитета
Наставе
применом
мултимедијалне
технологије.

40 одржаних часова уз
примену ММ
технологије годишње
на нивоу већа.
Укључивање ученика
7. и 8. разреда у
утврђивање садржаја
одређеног предмета
путем израде ПП
презентација уз
подршку предметног
наставника и
наставника
информатике
(вршњачко

се примењују
разноврсни облиции
методе рада
прилагођени
специфичностима
одељења и развојним
карактеристикама
ученика.

2020-2025

стручних
сарадника.
Извештаји
директора,
стручних
сарадника и
анализе
стручних
тела.

Већа заинтересованост Наставни Извештаји и Током
ученика на часовима и
ци
анализе
школск Увид у
већа мотивисаност да
стручних
е
дневне
нешто науче.
стручни
тела.
године припрем
сарадниц
еи
Знања су трајнија,
и
Дневна
извештај
боље повезана и
припрема
е
утемељена.
наставника.
стручни
х тела, и
Већа заступљеност
План са
урађене
принципа
распоредом
ПП
очигледности и
коришћења
презента
повезаности са
ММ
ције
животом.
технологије
.
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2020-2025

посредовање).

3. Истицање
кључних
појмова и
њихово
повезивање у
систем појмова
у оквиру
наставног
предмета и
корелирањe са
појмовима из
сродних
предмета.

70% наставника на
часовима истиче
кључне појмове које
графички представља
у систем појмова.

Успостављена
Увид у
корелација међу
Наставни педагошку током
значајним појмовима у
ци.
документац године
годишњим и месечним
ију
плановима.
Директор (школски
.
програми,
У припремама су
месечни
70% наставника на
наглашени кључни
Сручни
планови,
часовима повезује
појмови и начин
сарадниц припреме за
кључне и значајне
и.
часове).
појмове из различитих њиховог тематског
.
предмета уважавајући повезивања на
Анкета за
раније стечена знања и конкретном часу.
наставнике,
искуства ученика
Већи број ученика има
ученике
(према унапред
боље
и
утврђеном плану).
постигнуће у односу
родитеље..
на исти
класификациони
Годишњи
период претходне
извештај о
школске године.
раду школе.

4.У току
наставног рада
наставници

90% наставника при
обради и утврђивању
градива наводи и/или

Ученици поседују
више знања
„како да...“, свесни су

Наставни
ци.

Тестови и
различити

Увид у
дневне
припрем
е,
месечне
планове,
посете
часовим
а

током Анализа
године. спроведе
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редовно
упознају
ученике са
сврхом
(потребом)
стицања
одређеног знања
и постављају
задатке
који ће
захтевати
примену тог
знања у
реалном животу
- (знања „како
да“).

подстиче ученике на
примере свакодневне
примене теоријских
знања.

Знања ученика су
трајнија, а на
тестирањима 70%
ученика достиже
средњи ниво
остварености
стандарда.

Већи број ученика
редовније ради домаће
задатке.

5. Већи степен
примене
активног учења
- повећање
бројa часова на
којима се
примењују
различите
методе, технике

Примена:
-Практичног
смисаоног учења
-Кооперативног учења
у пару
и групама,
-Примена тимске
наставе
-Учења уз помоћ

Већа мисаона
ангажованост и
активност ученика на
часовима.

70% ученика оцењује
највишом оценом
активност наставника
из овог дела.

процедура и поступака
решавања одређених
Стручни
проблема.
сарадниц
и.
Резултати тестова са
школских
провера знања и
националног
тестирања.

Веће задовољство,
заинтересованост и
мотивисаност
ученика.

Наставни
ци

видови
провера
знања.

Планови и
Дневник
о-в рада.
Школски
програми.

2020-2025

ног
тестира
ња

Током
Увид у
школск дневне
е
припрем
године.
еи
извештај
е
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рачунара
и облици
активног учења. -Учења по моделу (у
усвајању модела
понашања)
-Проблемске наставе
-Учења путем открића.

2020-2025

стручни
х већа

Праћење примене
активних метода и
облика рада на нивоу
стручног већа.
Повећање броја часова
на којима се
примењују разноврсни
облици и методе рада.

6. Упознавање
наставника са
развојним
карактеристика
ма ученика и
савременим
приступом у
раду са
ученицима
различитих
способности.

Наставници редовно
примењују
диференциране облике
рада и интерактивну
наставу уз уважавање
развојних и
индивидуалних
потреба и могућности
ученика.
Наставници реализују
неку стручну тему у
оквиру стручних већа.
Стручни сарадници
реализују 2 предавања

Већи број ученика
постиже
резултате у складу са
својим
способностима
(смањен број оцена
које су испод
могућности ученика).
Повећано задовољство
ученика.
Смањен број
неоправданих
изостанака.

Стручни
сарадниц
и.

Анкета о
постигнућу
ученика.

Наставни
ци.

Кварталне
анализе
успеха.
Евиденција
о
реализацији
плана
стручних
већа.

Током
Увид у
школск записник
е
е
године. наставни
чког и
стручни
х већа,
анализа
анкета

Извештај
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из области педагогије
и психологије, врше
анализе после
обављених
истраживања
иупознају наставнике
са резултатима
квантитативних и
квалитативних
анализа успеха
ученика.
7.
Индивидуализа
ција
наставног рада.

90 % наставника
диференцира
облике рада у
усвајању градива,
задавању домаћих
задатака и
индивидуализира
приступ ученицима у
оцењивању.
У зависности од
личних способности,
могућности и
интересовања сви
ученици су

2020-2025

стручних
сарадника.

Ученици напредују
својим темпом, у
складу са својим
могућностима.
Подизање процента
пролазности ученика у
односу на њихове
способности.

Наставни
ци

Квантитати
вна и
Током
Увид у
квалитативн школск анализу
а анализа
е
постигну
нивоа
године.
ћа
постигнућа
ученика,
ученика.
анкете,
припрем
Анкете за
е,
наставнике,
педагош
ученике и
ке
родитеље.
дневник
е.
Припреме
наставника;
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благовремено
укључени у један од
облика наставе
(допунска, додатна
настава, секција).

8. Комбиновање
више наставних
метода у
месечним
плановима и
непосредном
раду са
ученицима

80% наставника у
свом свакодневном
раду комбинује
различите наставне
метода и облике рада.

9. Већа
заступљеност
принципа
очигледности и
повезаности са
животом.

80 % наставника
користи
мултимедијалне
технологије и
очигледна средстава
при обради кључних
садржаја и појмова.

2020-2025

Тестови
знања.
Педагошки
дневници

Бољи успех , веће
задовољство и
мотивисаност ученика

Наставни
ци

Месечни
планови
рада
наставника
Дневне
припреме

Ученици поседују
трајнија и
темељнија знања и у
стању су да их
практично примене.

Наставни
ци

Опсервациј
а на
часовима.

Током
Увид у
школск дневне
е
припрем
године
еи
месечне
планове
рада
наставни
ка,
посете
часовим
а
Током
Посета
школск часовим
е
а
године

Тестови
знања.
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2020-2025

Дневне
припреме за
час.
3.специфични
циљ:
Задаци

Боља опремљеност Школе аудио-визуелним и другим дидактичким средствима.
Критеријум успеха

90% наставника је
сачинило листу
потребних програма
1.Набавка
мултимедијални за рад на часу.
х–
интерактивних
програма као
један облик
наставног
средства.

Индикатори
Формирана
библиотека
програма за рад на
часу.
Повећан степен
очигледности
наставе, веће
задовољство
ученика и родитеља
квалитетом
наставе

Евалуација
Носиоци Инструмент Време
посла
и
Руководио
Тестови
ци
знања.
Август
стручних
и
већа.
Анкете за
септем
ученике.
бар
Предметн
сваке
и
Дневник
школск
наставниц
рада.
е
и.
године
Евиденција
Библиотеке.

Активно
ст
Преглед
и
селекциј
а
тражени
х
материја
ла, увид
у
библиот
ечки
фонд.
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2. Повећати број Сваки кабинет и
рачунара који учионица има
рачунар.
се користе у
настави.

4.специфични
циљ:
Задаци
1. На месечном
нивоу
планирати
корелацију
унутар једног и
између више
различитих
предмета.

Број рачунара који се
користе у
настави.

Спољњи
сарадници
.
Локална
заједница.
Донатори
и
спонзори.

Евиденција
основних
средстава

2020-2025

До
краја
2021.

Школск
и
инвентар

Хоризонтално и вертикално повезивање наставе
Критеријум успеха
Боља повезаност и
сарадња међу
стручним већима.
Наставници из
најмање 3 предмета
планирају и реализују
тематски час бар
једном у
полугодишту.

Индикатори
Квалитетније
образовање
(интердисциплинарни
приступ настави)

Евалуација
Носиоци Инструмент Време Активно
посла
и
ст
наставниц
током
Увид у
и
Оперативни школск дневне
планови
е
припрем
Дневне
године
еи
припреме
месечне
планове .
Иизвештаји
Анализе
са
часова.
тематских
часова
Извешта
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2020-2025

ји
стручни
х већа
2.
Интензивирање
вертикалне
сарадње.

5.специфични
циљ:
Задаци
1.
Организоваање
предеавања на
тему
формативног
оцењивања
ученика

Најмање 70%
предметних
наставника реализује
бар 2 часа годишње у
разредној настави.

Интензивнија сарадња наставниц
наставника предметне и, стручна
и разредне наставе.
већа, ПП
Упознавање што
служба
већег броја млађих
ученика (од 1. до 4.
разреда) са
предметним
наставницима и
предетима у даљем
школовању.
Примена Правилника о оцењивању ученика
Критеријум успеха
Континуирано
праћење учениковог
напретка
Објективније
оцењивање и
вредновање успеха

Индикатори
Наставник оцењује у
складу са
Правилником о
оцењивању

распоред
одржавања
часова,
извештаји
стручних
већа

током
увид у
школск извештај
е
е
године стручни
х већа,
дневике
в-о рада

Евалуација
Носиоци Инструмент Време Активно
посла
и
ст
ПП
Презентациј септем
Увид у
служба,
а,
бар,
записник
наставниц Педагошки 2020Наставн
и
дневници 2025.
ичког
већа,
током
педагош
године
ке
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2020-2025

ученика.

дневник
е,
презента
ција

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

1.општи циљ:

Оснаживање, подстицање и праћење образовних постигнућа ученика

1.специфични
циљ:

Систематско праћење и подстицање образовних постигнућа ученика.

Задаци

Критеријум
успеха
После
1. Анализа
спроведених
иницијалних
тестирања
тестирања у
стручна већа
организацији
су сачинила
школе и
предлагање мера анализу и
предложили
за даље
унапређење рада. мере даљег
унапређивања.

Индикатори
Увид у
разноврсност
типова
задатака.

Носиоци
Инструменти
посла
Руководиоци
Анализе
стручних
спроведених
већа.
тестирања.
Педагог.

Предлози мера
за
унапређивање
тестирања.

Директор.

Записник са
седнице
Наставничког
већа и Савета
родитеља.

Евалуација
Време
септембар,
сваке
школске
године

Активност

Презентација
постигнућа
ученика,
записник са
седнице
Наставничког
већа
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2. Анализа
завршног испита
и тестирања у
организацији
Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања и
предлагање мера
за даље
унапређење рада.

3. Формирање
педагошког дневника
за сваког ученика у
оквиру наставног
предмета од 1. – 8.
разреда

Са резултатима и
мерама даљег
унапређивања
упознати су
Наставничко веће
и Савет родитеља.

Поређење
добијених
резултата са
реалним
знањем
ученика.

Сви наставници
имају педагошки
дневник за
праћење
напредовања
ученика у оквиру
свог предмета.

Континуирано
праћење
напредовања
ученика.

90% наставника
редовно ажурира
педагошке
дневнике, а оцене
су усклађене у
педагошком
дневнику и
дневнику
образовно
васпитног рада.

Квалитетнији
степен сарадње
са родитељима.
Поштовање
Правилника о
оцењивању
ученика.

2020-2025

април, јун
сваке
школске
године

Педагошки
дневник.
Предметни
наставници.
Одељењске
старешине.
Педагог.

Дневник
образовноваспитног
рада.
Записници са
родитељског
састанка.
Увид у
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Све одељењске
старешине су
упознале родитеље
са функцијом и
начином увида у
педагошки
дневник.
Педагошки
дневник садржи
рубрику о
редовности
похађања и
активности
ученика на
допунској настави.

2020-2025

током
године

педагошке
дневнике,
дневнике
рада,
евиденцију
доласка
родитеља, и
позивање
родитеља по
потреби

Одељењске
старешине и
наставници
редовно воде
евиденцију доласка
родитеља на
Отворена врата и
родитељске
састанке.

2.специфични

Оптимализација оптерећености ученика писменим вежбањима.
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2020-2025

циљ:
Задаци

Критеријум
успеха

Индикатори

1. Усклађивање плана
пимених задатака и
контролних вежби на
нивоу школе.

Годишњи планови
рада наставника
садрже сегмент за
унос планираних
писмених вежбања
у току школске
године.

Већа
оптимализација
оптерећености
ученика .

Сачињен је
распоред
контролних и
писмених вежбања
на нивоу школе и
објављен на
школском сајту.

2. Израда обрасца за
контролни задатак
/основни елементи,
перцептивна
организација.../ и
договор о
уједначавању.

Сви наставнци су
упознати са
основним
елементима и
перцептивном
организацијом
теста који се даје
ученицима.

Непосредан
увид родитеља
у план
писмених
задатака и
контролних
вежби.

Позитиван
однос ученика
према тесту.

Носиоци
посла
Предметни
наставници.
Одељењске
старешине.
Педагог.

Предметни
наставник.
Педагог.

Уједначени
обрасци са
основним
елементима.

Инструменти
Годишњи
планови рада
наставника.
Распоред
писмених
вежбања.

Предлог
стручних
већа о
елементима
обрасца.

Евалуација
Време

Активност

септембар,
сваке
школске
године

Увид у
записник
Наставничког
већа,
Почетак 2.
школски сајт,
полугодишта
Дневник о-в
сваке
рада
школске
године

Почев од
шк.
2020/21.год.

Увид у
контролне
вежбе
ученика

Записници.
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3.специфични
циљ:
Задаци

2020-2025

Континуирано праћење успеха ученика

Критеријум
Индикатори
успеха
1. Појачати
90%
примену
наставника у
индивидуализације дневним
у оквиру редовне и припремама,
допунске наставе. контролним,
Ученици из
писменим
осетљивих
задацима и
група остварују
тестовима
бољи школски
постигнућа
успех.
имају
диференциране
задатке за
одређене
ученике.
2.. Израда ИОП-а
Ученици
за ученике који не
којима је то
Ученици
достижу основни
потребно имају
остварују

Носиоци
посла
Сви
наставници,
ПП служба

Инструменти

Евалуација
Време

Дневне
припреме
наставника

Активност
Увид у
дневне
припреме
наставника и
контролне
вежбе

током
године

Предметни
наставници,
ОС, ПП

Дневне
припреме
наставника,

током
године

Увид у
дневне
припреме
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ниво образовних
постигнућа.

израђене ИОПе.

индивидуални
напредак у
складу са
Ученици за
својим
које је сачињен способностима,
ИОП остварују
што
напредак у
побољшава
складу са
њихов успех и
циљевима
смањује број
постављеним у
недовољних
плану.
оцена.

служба

записници
Тима за ИО.

2020-2025

наставника и
израђене
ИОП-е.

ОС редовно
прате
напредовање
својих ученика
и по потреби
обавештавају
ПП службу
како би се на
време
предузеле
неопходне
мере.
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2020-2025

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи
Подизање квлитета бриге о ученицима за њихово учење и лични развој кроз афирмацију
циљ:
и реализацију различитих видова школских ваннаставних активности.
1.специфични Стварање услова за повећање квалитета социјалне међувршњачке климе.
циљ:
Евалуација
Задаци
Критеријум успеха
Индикатори
Носиоци Инструмен Време Aктивно
посла
ти
ст
Дефинисана
Одељењс Дневник
На
Израда
1. Доношење и Сви ученици су
упознати са Кућним
правила поонашања
ке
рада.
почетк паноа са
публиковање
редом школе.
су у складу са
старешин Записник
у
правили
правила
Кућним редом
е.
са
школс
ма
понашања
Све одељењске
школе.
родитељск
ке
понашањ
ученика
заједнице од 1-8.
ог
године
а на
одељења.
разреда дефинисале су
Ученици, родитељи
састанка.
.
ЧОС-у.
''лична одељењска
и наставници
правила'' за ученике,
Усвојена
Увид у
наставнике и родитеље и поштују донета
одељењска правила.
одељењска
Дневик
правила понашања су
правила
рада
јасно истакнута у
Јасна и видно
понашања.
(записни
учионици.
истакнута правила у
к са
одељењу и у
родитељ
Одељењске старешине
школском холу.
ског
су на родитељском
састанка)
састанку упознале
родитеље са донетим
правилима понашања и
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2. Реализација
педагошких
радионица из
области
хуманизације
односа међу
половима и
генерацијама.

Протоколом за заштиту
деце од насиља,
злостављања и
занемаривања.
Стручни сарадници су
реализовали најмање
једну педагошку
радионицу по одељењу у
6. и 7. разреду.
Учитељи су реализовали
најмање две педагошке
радионице из наведене
области на ЧОС-у.

Већи степен
међусобног
уважавања и
разумевања и
комуникацијских
вештина.

Смањење броја
комуникацијских
проблема на
релацији ученикнаставник –
родитељ.
2.специфични циљ: Побољшање успеха ученика
Задаци
1. Повећати
редовност
похађања
допунске
наставе.

Критеријум успеха
Најмање 80% ученика
којима је потребан овај
вид подршке редовно
похађа допунску
наставу.

Одељењс Сценарио 2020ке
радионица.
25.
старешин
год.
е
Дневник Према
рада.
плану.
Стручни
сарадниц
и.

Евалуација
Индикатори
Носиоци Инструмен Време
посла
ти
Пружање додатне Предметн Педагошк током
подршке ученицима
и
и
године
у учењу
наставни дневници,
ци, ОС
Дневници

2020-2025

Увид у
Дневик
рада
(садржај
ЧОС-а)

Aктивно
ст
Увид у
педагош
ку
докумен
тацију
84
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о-в рада
Смањење броја
недовољних оцена на
класификационим
периодима.

2020-2025

наставни
ка.

Директор и ПП служба
посећују бар један час
допунске наставе код
сваког наставника током
једне школске године.

2.
Интензивирати
сарадњу
предметних
наставника и
родитеља
ученика којима
је потребна
додатна
подршка.

Најмање 70% родитеља
У пружању
Предметн Евиденциј током
ученика којима је
подршке ученицима
и
а
године
потребна додатна
школа остварује
наставни наставника
подршка редовно долази
комуникацију са
ци, ОС,
о
на отворена врата.
породицом
родитељи присуству
родитеља

Увид у
евиденци
ју
присуств
а
родитељ
а.
По
потреби
позивањ
е
родитељ
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2020-2025

аи
слање
телеграм
а.
3. Анкетирање
родитеља
ученика од 1. до
8. разреда и
узимање у обзир
њиховог
мишљења о
видовима
сарадње и
подршке у
сегментима
планирања и
пружања
подршке
ученицима.

Анкетирани родитељи
бар једног одељења, по
два разреда сваке
школске године.

Родитељи дају
конструктивне
предлоге о
потребним
видовима подршке
ученицима.

ОС, ПП
служба,

На
кају
сваког
1.
полуго
дишта,
почев
од шк.
2020/2
1

Увид у
добијене
резултат
е
анкетира
ња

4. Редовно
праћење успеха
ученика и
примена
индивидуализац

Сви наставници у својим Школа је место која Предметн
Дневне
током
дневним припремама
подстиче развој
и
припреме године
имају рубрику за рад са
сваког ученика у
наставни наставника
ученицима са посебним
складу са његовим
ци, ОС,
,
потребама.
потребама
ПП
записници

Увид у
дневне
припрем
е
наставни

Чланови
Комисије
за
подршку
ученицим
а

Анкета за
родитеље
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ије и израда
ИОП-а по
потреби.

3. специфични
циљ:

служба
ОС редовно прате
напредовање својих
ученика и по потреби
обавештавају ПП
службу како би се на
време предузеле
неопходне мере.
Помоћ деци из осетљивих група

Задаци

Критеријум успеха

1..Пружање
додатне
подршке
ученицима који
нередовно
похађали
наставу (услед
одласка у
иностранство,
болести и сл.)
или имају
тешкоће у учењу
4.специфични
циљ:

Формиран је вршњачки
тим на нивоу одељења
који помаже ученицима
са потешкоћама.

Индикатори
Ученици из
осетљивих група
остварују бољи
школски успех.

Носиоци
посла
ОС, ПП
служба

Тима за
ИО.

Евалуација
Инструмен Време
ти
Извештај о током
раду
године
Вршњачко
г тима

2020-2025

ка и
израђене
ИОП-е.

Aктивно
ст
Увид у
Извештај
о раду
Вршњач
ког тима

Организовање различитих видова редовних окупљања ученика у оквиру школе.
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Задаци

Критеријум успеха

Индикатори

1.Партиципациј
а ученика у
школским
активностима
преко рада
Ђачког
парламента.

Представници Ђачког
парламента дали су
предлоге о реализацији
и начинима разних
видова окупљања
ученика у оквиру школе.
У рад Ђачког
парламента за потребе
анкетирања укључени су
и представници
одељења 5. и 6. разреда.

Сачињена је листа
предлога и са истом
су упознати
Наставничко веће и
Савет родитеља.

2. Укључивање
ученика у рад
школских
секција
полазећи од
њихових
интересовања.

Ученицима од 5- 8.
разреда су на
систематичан и
организован начин
представљене школске
секције на ЧОС-у и
путем анкете је испитана
и утврђена
заинтересованост
ученика. Посебна пажња
биће посвећена

Повећање
заинтересованости
код ученика за
укључивање у рад
секције.

Ученици су
предложили
решења која су
реално остварљива.

Повећање успеха
ученика.
Повећање броја
секција и броја

2020-2025

Евалуација
Носиоци Инструмен Време
посла
ти
Координа
Анкета.
тори УП
Септе
Записници мбар .
Одељењс
.
ке
2020старешин
25.
е.
год.

Одељењс
ке
старешин
е.
Предметн
и
наставни
ци
Стручни

Спискови
ученика.
Дневник
образовно
–
васпитног
рада.

Септе
мбар
202025.
год.

Aктивно
ст
Увид у
записник
е
ученичко
г
парламе
нта

Увид у
дневнике
рада,
паное и
радове
ученика
са
секција.

Ученички
радови
88
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представљању секција
реализованих
из области спорта и
часова у оквиру
природних наука
секције.
Свако Стручно веће за
област предмета има бар
једну секцију.
Најмање 50% ученика
једног одељења
укључено је у 1 секцију.

5.специфични
циљ:

2020-2025

сарадниц
и.

Повећање партиципације родитеља у развоју личног, социјалног и
каријерног усмеравања ученика.

Задаци

Критеријум успеха

Индикатори

1. Прављење
„Кутка за
родитеље“ на
сајту школе

На нивоу разреда
дефинисане су теме за
педагошко-психолошко
образовање родитеља.

Родитељи показују
заинтересованост за
овај вид сарадње са
школом.

ПП служба у сарадњи са Школски сајт се
често посећује.
ОС бира теме које су
родитељима
интересантне и једном
месечно обрађује по
једну тему на школском

Евалуација
Носиоци Инструмен Време Aктивно
посла
ти
ст
Увид у
Стручни
План
током записник
сарадниц педагошко године
е са
и.
–
родитељ
психолошк
ског
ог
састанак
Одељењс образовањ
а и сајт
ке
а родитеља
школе
старешин
по
е.
разредима.
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сајту.

2. Покретање
манифестације
''Сајам
родитељских
занимања''.

Најмање два родитеља
једног одељења
представљају своје
занимање на ЧОС-у.
До почека школске
године на нивоу
одељења сачињен је
предлог занимања које
ће родитељи
представити на ЧОС-У.
Организује се годишња
манифестација на нивоу
школе – родитељи у
униформи свог
занимања.

2020-2025

Записници
са
родитељск
ог
састанка
Ученици се путем
принципа
очигледности
активно упознају са
различитим
занимањима.
Повећа се број
родитеља који
самоиницијативно
предлажу да се
укључе у
активности.

Стручни
Дневник Током Увид у
сарадниц образовно- године Дневник
и.
васпитног
.
е рада и
рада.
извештај
Одељењс
Мај,
ео
ке
План
2021- манифес
старешин представљ
25.
тацији.
е.
ања
занимања.
Директор
Извештаји.
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2020-2025

Афирмисање даровитих и успешних ученика и одељењских заједница као друштвено
пожељних вредности кроз систем награђивања и промоције .
Евалуација
Задаци
Критеријум успеха
Индикатори
Носиоци Инструмен Време Aктивно
посла
ти
ст
Даровити и успешни
Повећава се
Одељењс Галерија
Увид у
1.
интересовање
ке
слика на
Током школски
Осмишљавање и ученици одељења
старешин
сајту.
школск
сајт и
израда кутка за представљени су путем ученика да
афирмишу своје
е.
е
паное
представљање фотографије и описа
успешности.
склоности и успехе
Фотографи године. школе.
даровитих и
које постижу у
Предметн је и описи
успешних
Кутак за успешне и
школи и ван школе.
и
успешност 2020ученика у холу даровите ученике је на
наставни
и.
25.
школе.
видном месту, лако
Родитељи
ци.
године.
доступан и естетски
испољавају
осмишљен.
задовољство и
Ови ученици су
укључују се у
представљени и на
акцију.
школском сајту кроз
опис и фотографију.
Школски сајт се
често посећује.
Ученици постају
Одељењс Записник
Увид у
2. Промовисање Резултати успеха и
свесни места своје
ке
са седнице Током Записни
најуспешнијих понашања ученика на
крају класификационих одељењске
старешин одељењско школск
ке са
одељењских
периода представљени
заједнице у односу
е.
г већа.
е
седнице
заједница на
су у холу школе.
на одељењске
године. одељењ
крају
6.специфични
циљ:
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класификацион
их периода на
нивоу одељења и
разреда.

Резултати одељењских
заједница су
представљени графички
како би се лакше уочиле
најуспешније одељењске
заједнице.
Одељењска већа у
својим плановима у делу
Утврђивање успеха и
понашања ученика
дефинишу тачку
дневног реда где се
представљају успешни и
даровити ученици.

заједнице истог
разреда.
Наставници и
стручни сарадници
су више
информисани о
даровитим и
успешним
ученицима.

Стручни
сарадниц
и.

2020-2025

Графички
прикази
резултата
одељењск
их
заједница.

ског
2020већа,
25.
школски
године.
сајт и
паное

5. ЕТОС

1.општи циљ:

1.специфични
циљ:
Задаци
1. Формирање и

Стварање атмосфере поверења кроз повећање отворене комуникације у свим правцима
и између свих група (ученици, запослени и локална заједниица) и доношење заједничких
правила рада.
Побољшати сарадњу и тимски рад између свих учесника у васпитно-образовном процесу.
Критеријум успеха
На школском сајту

Индикатори
Школски сајт

Носиоци
посла
Директор.

Инструменти

Евалуација
Време

Школски

2020-25. год.

Aктивност
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редовно
ажурирање
рубрике за
родитеље на
школском сајту.

налази се рубрика
намењена
родитељима са свим
значајним
информацијама за
родитеље, стручним
темама...

се често
посећује.
Родитељи су
благовреено
информисани.

2020-2025

сајт.

Садржај
школског
сајта.

Наставници
информатик
е.

Број улаза на
сајт.

Родитељи
високо оцењују
ову активност.
2. Креирати мејл
адресу за
комуникацију са
родитељима.

3. Учешће
родитеља у
организацији и
реализацији
манифестација
које се
одржавају у

Креирана је најмање
једна мејл адреса и
задужена најмање
једна особа за
одговоре на питања
родитеља.

Чести контакти
родитеља и
школе.

У сваку
манифестацију
укључени су
родитељи и
чланови других
интересних
група.

Ангажовање
великог броја
учесника
(ученика,
наставника,
родитеља и
представника

Благовремено
отклањање
родитељских
недоумица.

Стручни
сарадници.

Мејл адреса.

2020-25. год.

Број порука

Одељењске
старешине.

Извештаји и
анализе
стручних
тела.

2020-25. год. Списак
одржаних
манифестаци
ја

Руководиоц
и актива.

Фотографије
са

Наставници
информатик
е.

Директор.
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локалне
заједнице) у
припремању и
извођењу ових
манифестација
и акција.

школи

манифестациј
е.

2. општи циљ:

Квалитетнија промоција и подизање угледа школе

1.специфични
циљ:

Формирање и редовно ажурирање школског сајта.

Задаци

Критеријум успеха

Индикатори

1. Умрежавање
рачунара,
увођење
интернета
(ADSL/кабловск
и
интернет/wirеles
s).

Сви рачунари су
умрежени у локалну
мрежу и имају
приступ
„брзом“ Интернету.

Проток
информација
унутар
школе појачан,
као и општа
информисаност
, а већина
запослених
користи
интернет.

2020-2025

Носиоци
посла
Општина
града.
Донатори

Инструменти
Листа
основних
средстава.

Евалуација
Време
2020-25. год.

Aктивност
Увид у
опремљеност
школе
рачунарима
и приступ
интернету
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2. Редовно
достављање
материјала о
актуелностима у
школи од стране
наставника и
ПП службе.

Школски сајт
садржи
информације о свим
активностима које се
реализују у школи и
ван ње.

Наставници
користе
школски сајт
као један вид
комуникације
са ученицима и
њиховим
родитељима и
са колегама.

Директор.

2020-2025

Школски сајт 2020-25. год.

Стручна
већа.

Увид у
садржај
сајта.

Побољшана
сарадња
родитеља и
наставника.
2.специфични
циљ:
Задаци
1. Ангажовање
наставника
ликовне
културе и
родитеља –

Планирање школског маркетинга.
Критеријум успеха
Школе има своја
обележја:
- меморандум
- грб
- лого

Индикатори
На улазу школе
налази се табла
са именом и
грбом школе.

Носиоци
посла
Насатвник
ликовне
културе.
Комисија за
културну и

Инструменти
Летопис.
Извештаји.

Евалуација
Време
шк.
2020/2021.
год.

Aктивност
Увид у
изглед грба,
лога и
меморандума
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графичког
дизајнера
са задатком да
креирају лого,
грб и
меморандум
школе.

2. Израда
летописа и
школског
листа.
3. Укључивање
васпитно –
образовних,
културних и
спортских
институција у
живот школе.

Сви ученици,
родитељи и
наставници
упознати су са
новим школским
обележјима.

Летопис се редовно
води за сваку
годину.
Школски лист
излази за Дан школе.
У школи гостују
истакнуте културне,
спортске и друге
јавне личности и
држе јавни час,
разговарају са
ученицима.

Насловна
страна
школског сајта
садржи грб,
односно лого
школе.
Уверења и
други
документи се
штампају на
меморандуму.
Рад на изради
летописа и
школског
листа.
Веће
задовољство
ученика и
родитеља
квалитетом
ваннаставних
активности.

2020-2025

јавну
делатност.
Наставници
Информатик
е.

Задужени
наставници.

Годишњи
извештаји
о раду школе.

Континуира
но почев од
шк.
2020/2021.
год.

Увид у
садржај

Педагошка
документациј
ао
изведеним
ваннаставним
активностима
.

Континуира
но почев од
шк.
2020/2021.
год.

Извештај о
раду школе

Библиотекар
.
Комисија за
етос.
Директор.
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4. Организовање
кампање за
покретање и
прикључивање
разним
хуманитарним,
културним,
еколошким и
другим
акцијама.

5. Развијање
ученичког
предузетништа
и отварање
Ученичке
задруге

Школа је покретач
акција у којој су
укључени и ученици
других школа.
У једној школској
години реализована
је најмање једна
хуманитарна/еколош
ка и
једна културна
акција.

Акција је
медијски
пропраћена.
На школском
сајту читаоци
коментаришу
акције школе и
дају предлоге
за следеће
акције.

Повећана
заинтересовано
ст ученика за
акције овог
типа.
Реализација акција у Задовољство
оквиру наставе.
ученика,
наставника и
Новчана добит од
родитеља.
реализованих акција.

Предметни
наставници.
Одељењске
Старешине
Педагог.
Психиолог.

Садржај
школског
сајта.

2020-2025

2020-25. год.

Извештај о
раду школе

Евиденција 2020-25. год.
прикупљених
новчаних
средстава

Годишњи
извештај о
раду школе.

Годишњи
план рада
школе.
Извештаји.

Директор.

Ученици
Наставници
Техничка
служба
Директор
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6. Промовисање
постигнућа
ученика у свим
областима
школских и
ваншколских
активности

Организовање
простора за изложбу
освојених диплома,
пехара и других
награда ученика.

У уређењу
школског
простора
преовладавају
ученички
радови

Континуира
но почев од
шк.2020/202
1. год.

Изглед паноа

Изглед школе

Континуира
но почев од
шк.2020/202
1. год.

Увид у стање

Извештаји

2020-2025.
год.

Увид у стање

Директор

Панои

Ученици

Садржај
школског
сајта.

Наставници

2020-2025

Садржај
школског
сајта.

Промовисана постигнућа
ученика приликом
школских свечаности и
преко сајта школе.

3.специфични Уређење и одржавање школског простора.
циљ:
Боље уређен школски
Школски
Наставници
1.Естетско
простор у естетском и
амбијент је
уређење
промотивном смислу.
пријатан за све Ученици
школског
Деца су одговорна,
креативна и
простора (
унутрашњости заинтересована за уређење
школског простора.
школе и
школског
дворишта)
Школски
Директор
2. Организовање Школа поседује простор
који омогућава
амбијент је
простора за
приватност ученицима и
пријатан за све Наставници
индивидуалне родитељима током
индивидуалних разговора.
разговоре
Ученици
наставника са
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Родитељи

ученицима и
родитељима
3. општи циљ:

2020-2025

Партнерство са родитељима и локалном заједницом.

Веће укључивање родитеља и локалне заједнице у креирање облика и садржаја сарадње са
школом.
Евалуација
Задаци
Критеријум успеха
Индикатори
Носиоци
Инструменти
Време
Aктивност
посла
Креирање базе Развојни
Анкете.
2020-2025.
Анализа
1. Испитивање 70%родитеља у
података.
тим.
год.
анкете
заинтересованос анкетама даје
Родитељски
ти родитеља о предлоге сарадње са
Различити
састанци.
могућностима, школом.
видови
начинима и
70 % родитеља су
Савет
облицима
предложили један од подршке.
родитеља.
сарадње са
начина подршке
школом.
школи.
1.специфични
циљ:

2. Упознавање
органа
локалне
заједнице са
потребама
школе,
с циљем
пружања

Најмање једна
реализована јавна
набавка годишње у
сарадњи са
локалном
заједницом.

Степен
пружене
помоћи и
подршке за
задовољење
школских
потреба.

Органи
локалне
самоуправе.

Извештаји о
раду школе.

Континуира
но од
2020/21. год.

Извештај о
раду школе

Директор.
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2020-2025

Благовремена
информисаност
органа локалне
заједнице о
нашим
потребама
путем писања
захтева.

финансијске и
техничке
помоћи и
подршке.

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

1.општи циљ:
1.специфични
циљ:
Задаци
1.
Континуирано
уређивање
ентеријера
и екстеријера
школе.

Стварање оптималних услова за одвијање делатности школе, како наставног процеса тако
и ваннаставних активности.
Неговање визуелног идентитета објекта и простора.
Критеријум успеха
90% учионица имају
''лични печат''.
Реконструкција и
адаптација већ
постојећих школских
терена у школском
дворишту

Индикатори
И ученици и
наставницису
задовољни и
радобораве у
школскомпростору.

Евалуација
Носиоци Инструмен
Време
Активно
посла
ти
ст
Директор Пописне Континуи Утисци
.
листе.
рано од
ученика
шк
и
Локална Годишњи 2020/2021 наставни
заједница извештаји
. год.
ка
о раду
школе.
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2020-2025

Иградња трибина.
Замена крова у старом
делу школе
2. Инсталирање Расхлађене просторије
клима уређаја у
све учионице,
кабинете и
канцеларије
2. специфични
циљ:

Побољшање услова
рада

Директор
Домар

Функцион
ални
клима
уређаји

2020-25.
год.

Утисци
ученика
и
наставн
ика

Обезбеђење квалитета рада школе кроз благовременост деловања у наставном и
ваннаставном раду.

Задаци

Критеријум успеха

Индикатори

1.Идентификова
ње слабости у
реализацији
наставног
процеса и
предузимање
мера за
превазилажење
пропуста.
2. Акетирање
ученика и

Прецизно су
дефинисани
критеријуми за
похваљивање,
награђивање и
кажњавање запослених.

Предузимање мера за
унапређивање о-в рада
на основу резултата
праћења и вредновања.

Уважавање мишљења
ученика и родитеља.

Анализа постојећег
стања уз уочавање

Евалуација
Носиоци Инструмен
Време
Активно
посла
ти
ст
Директор Протокол Почев од Посета
шк
часова
Стручни Усмена и 2020/2021
сарадниц
писана
. год
и
анализа
часа

Директор
.

Анкете.

Почев од
шк

Извештај
о
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родитеља и
давање
предлога за
даље
унапређење
квалитета рада
школе.

80% родитеља
присуствује стручним
предавањима и
учествује у школским
акцијама.

2. општи циљ:

јаких и слабих старана
школе.
Листа предлога
ученика и родитеља.

Стручни
сарадниц
и

Анализа
анкета.

2020-2025

2020/2021 спроведе
. год.
ној
анкети

Наставни
ци

Стварање оптималних услова за подршку , помоћ и оснаживање људских ресурса.

1.специфични циљ: Праћење професионалног развоја наставника
Задаци

Критеријум успеха

Индикатори

Носиоци
посла

1. Планирање и
упућивање
наставника и
стручних
сарадника на
акредитоване
семинаре за
поједине наставне
области
из стручних
сродних и

Наставници, стручни
сарадници и директор
имају израђене планове
стручног усавршавања
(у установи и ван
установе) за школску
годину.

Организованији и
усмеренији процес
стручног
усавршавања.
Праћење стручног
усавршавања.

Стручни
сарадниц
и

Формирана је база
стручног усавршавања
која се редовно

90% наставника и
стручних сарадник
има 64 сати годишње

Тим за
професио
нални

Евалуација
Инструмен Време Активнос
ти
т

Наставни Планови и
ци.
Извештаји.

Почев
од шк.
2020/2021.

База
стручног
усавршава
ња.

год.

Стицање
нових и
усавршав
ање
постојећи
х
компетен
ција
наставни
ка и
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педагошкопсихолошких
области
и стручно
усавршавање
путем даљег
самообразовања.

2. Међусобне
посете наставника
редовним
часовима и
ваннаставним
активностима и
преношење знања
стечених кроз
планирано стручно
усавршавање.

ажурира.

различитих облика
стручног усавршавања

Програм стручног
усавршавања је израђен
на основу исказаних
личних планова
професионалног развоја
наставника и стручних
сарадника и на основу
резултата
самовредновања и
вредновања квалитета
рада Школе
Сваки наставник је
остварио најмање две
посете месечно.

Запослени на основу
резултата
самовредновања
унапређују
професионално
деловање

Стручни сарадници су
посетили најмање 60
часова у циљу пружања
додатне подршке
наставницима.

Подизање дидактичкометодичких знања
наставника и
осавремењивање
наставног процеса.

70% наставника
упознаје стручна тела са
квалитетом и појединим
деловима семинара који

Упознавање начина
рада колега.

2020-2025

развој.

стручних
сарадник
а

Директор.

Наставни
ци
Стручни
сарадниц
и

План
међусобни
х посета
План
посете
часова од
стране
стручних
сарадника

Почев
од шк
2020/2021

. год.

Усмена и
писмена
анализа
часа.
Дискусиј
аи
размена
искустава
са
семинара.

Записници
са
састанака.
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2020-2025

је похађао.
80% наставника
примењује у раду
новостечена знања.

4. Израда личног
портфолија.

Наставници, стручни
сарадници и директор
су израдили лични
портфолио.
Лични портфолио
садржи све елементе
који представљају
наставника, стручног
сардника и директора.

Праћење напредовања.

Тим за
професио
нални
развој

Лична
портфолиј
а.

Почев Преглед
од јуна и анализа
2020..г
од.

Записници
Директор
са
састанака.
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3.општи циљ:

2020-2025

Побољшати материјално-техничке ресурсе (простор, опрема и наставна средства)

1.специфични циљ: Набавка и функционално коришћење наставних средстава
Задаци

1. Додатно
опремање
кабинета
савременим
наставним
средствима

Критеријум успеха

Индикатори

Сваки кабинет и
Школа је опремљена
учионица имају рачунар потребним наставним
и пројектор.
средствима за
реализацију
Извођење наставе уз
квалитетне наставе.
коришћење савремене
технологије.

Носиоци
посла

Евалуација
Инструмен Време
ти
Директор Утврђивањ Почев
е потреба од шк
Управа
2020/2021
школе
. год.
Наставни
ци
Локална
самоупра
ва

2. Израда плана за
коришћење
постојећих
наставних
средстава

Увид у сва расположива Наставна средства се
наставна средства,
користе према плану.
њихово коришћење и
континуирана набавка
нових.
Квалитетнија настава
Чешћа употреба
различитих визуелних,

Библиоте
кар

Наставни
ци

План
коришћењ
а
наставних
средстава

Активнос
т
Израда
пројеката
Пронала
жење
финансиј
ских
средстава
.

Почев
од шк

Извештај

2020/2021

Организо
вање
изожбе
дидактич
ког
материјал

. год.
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аудитивних, и аудиовизуелних средстава у
настави у циљу већег
ангажовања ученика.

а где би
се
ученици
међусобн
о
упознали
са
примено
ми
коришће
њем
ученички
х
продукат
а

Учешће ученика у
изради дидактичког
материјала, као и
коришћење њихових
продуката у наставном
процесу.

2.специфични циљ:

2020-2025

Израда пројеката за изградњу, реконструкцију и адаптацију школског простора

1. Израда пројекта Сачињен пројекат са
спецификацијом
за Отворену
трошкова.
учионицу и
спровођење радова

Могућност да се
конкурише за
добијање средстава у
локалној самоуправи.

Локална
заједница

Финансијс 2020- Извештај
ки план и 25. год.
о раду
извештај.
Школе.

106

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ БАТАЈНИЦА

2. Извођење
баштованских
радова у
непосредној
близини учионице.

3. Израда пројекта за
базен у школском
дворишту и спровођење
радова

4. Уређење и
опремање
просторије за

Посађене биљке и
организована Отворена
учионица са клупицама
и столицама за
тридесеторо деце,
травнатом и чврстом
подлогом.
Сачињен пројекат са
спецификацијом
трошкова.

Реализовање наставе у
природи када
климатски услови
дозвољавају.

Могућност да се
конкурише за
добијање средстава у
локалној самоуправи и
граду Београду.

Проналажење
Садржајнији боравак
финансијских средстава ученика у школи
и опремање једне од

Локална
заједница.

Пописне
листе.

2020-2025

2020- Извештај
25. год.
о раду
Школе.

Наставни Извештаји.
ци и
техничко
особље.
Домар.
Директор

Финансијс
ки план и
Родитељи извештај.
.
Евиденциј
Донатори.
ао
одржаним
часовима
физичког
васпитања
на базену
Извештај о
раду
Школе.
Директор Изглед и
функциона
Наставни
лност

20202025.
год..

Извештај

Шк

Утисци
ученика

2020/2021.

год..
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продужени
боравак

3.специфични циљ:
1. Подношење
захтева
Секретаријату за
образовање,
социјалну и дечију
заштиту Града
Београда и
Министарству
просвете, науке и
технолошког
развоја Републике
Србије.за давање
на коришћење
новоизграђеног
објекта у Бусијама
2. Израда
елабората о
економској и
педагошкој
оправданости и

адаптираних просторија
неопходном опремом за
боравак ученика у
продуженом боравку

ци

просторије
за
Донатори продужени
боравак

Отварање издвојеног одељења у Бусијама
Послат захтев са
Могућност добијања
Директор
разлозима и
решења о давању на
школе
оправданошћу отварања коришћење
издвојеног одељења у
новоизграђеног
Бусијама
школског објекта у
Бусијама

Сачињен Елаборат са
спецификацијом
потребних наставних
средстава и школске
опреме

2020-2025

Могућност да се
конкурише за
добијање средстава у
локалној самоуправи.

Управа
школе

Анкете

Шк.
20192020

Анализа
анкета
Израда
захтева

Финансијс
ки план и
извештај.

Шк.
20192020

Израда
елабората
Извештај
о раду
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2020-2025

испуњености
услова
за отварање
издвојеног
одељења
ОШ „Бранко
Радичевић“ из
Батајнице у
Бусијама
за ниво основног
образовања
3. Уређење и
опремање
новоизграђеног
објекта у Бусијама

Проналажење
Задовољене потребе
финансијских средстава родитеља и ђака са
и опремање
Бусија
новоизграђеног објекта
неопходном опремом за
боравак ученика

Директор

Изглед и
функциона
Донатори
лност
новоизграђ
еног
објекта

Шк
2019/2
020.
год..

Утисци
ученика

Саставни део Развојног плана су Акциони планови за развојно планирање израђени на годишњем нивоу
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2020-2025
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