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„ Деца која стално добијају подстрек, стичу самопоуздање.
Деца која стално осећају да су прихваћена, науче да откривају љубав у свету.
Деца коју стално окружује поштење и праведност, науче шта је истина и правда.
Деца која стално осећају сигурност, стичу поверење у себе и оне око себе.
Деца која стално осећају пријатељство, схватају да је свет лепо место у коме живе ...“

2

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин

Развојни план школе

МИСИЈА
Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности.

ВИЗИЈА
Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности
и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.

ПОТРЕБЕ
Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све кључне области рада школе. На основу тих анализа и
потреба школа бавићемо се унапређивањем области Подршка ученицима.

ПРИОРИТЕТИ
Анализом стања и потреба закључено је да су приоритети наше школе:
1. Побољшање психосоцијалне климе у школи кроз повећање способности ученика за конструктивно решавање
проблема.
2. Побољшање комуникације свих интересних група – наставници, родитељи, деца.
3. Подстицање мотивације за учење ученика са проблемима у учењу и понашању као и осталих ученика.

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. Унапређивање међусобних односа на нивоу ученик- ученик, наставник- ученик
(изграђивање односа поверења и разумевања ).
2. Побољшање комуникације свих школских актера.
3. Повећање компетенција наставника и ученика за подстицање мотивације ученика са проблемима у учењу и
понашању.
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ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО У ШКОЛИ










Образовање и васпитање ученика;
Добра организација рада;
Одговореност према раду;
Добри међуљудски односи и сарадња свих интересних група;
Унапређење васпитно-образовног рада и стручно усавршавање наставника;
Учешће ученика на разним такмичењима;
Здрав живот и очување природе;
Хуманост, поштовање, другарство, солидарност, верска и национална толеранција;
Уважавање културне, социјалне и образовне различитости.

Наш развојни план не занемарује значајну традицију ове школе, већ је користи као своју снагу.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

ЦИЉ 1

1. Унапређивање
међусобних односа на
нивоу ученик- ученик,
наставник- ученик (
изграђивање односа
поверења и разумевања )

ЦИЉ 2

2. Побољшање
комуникације свих
школских актера

ЦИЉ 3

3. Повећање компетенција
наставника и ученика за
подстицање мотивације
ученика са проблемима у
учењу и понашању
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ЦИЉ 1 Унапређивање међусобних односа на нивоу наставник- ученик, ученик- ученик
(изграђивање односа поверења и разумевања ).
Задатак 1 - Усавршавање и оспособљавање наставника и ученика за изграђивање односа међусобног поверења и
разумевања.
Задатак 2 - Оспособљавање ученика за изграђивање односа међусобног поверења и разумевања.
Задатак 1 - Усавршавање и оспособљавање наставника за изграђивање односа међусобног поверења и разумевања.
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УЧЕСНИЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕЗУЛТАТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

1. Организовање
наставници,
педагог,
информисани и
семинара и других
план стручног
одељењске
директор,
2014/2018.г.
обучени
облика стручног
усавршавања
старешине,
библиотекар
наставници
усавршавања наставника
педагог
2. Организовање
Унапређени
сајт школе,
ваннаставних
наставници,
односи поверења
наставници,
фотографије, панои
активности и
ученици,
и разумевања
директор,
неформалних
директор,
континуирано
родитељи
активности на локалном
родитељи
нивоу.
Задатак 2- Усавршавање и оспособљавање ученика за изграђивање односа поверења и разумевања.
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
УЧЕСНИЦИ
РЕЗУЛТАТИ
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
наставници,
презентације
Унапређени
1. ЧОС, Грађанско
одељењски
ученика, слике,
ученици
током године
међусобни односи
васпитање
старешина,
продукти, ученички
у одељењу
педагог
досије...
2. Континуирано
одељењски
ученици,
током године
Изграђено
анкете,
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испитивање и праћење
интересовања и ставова
ученика

Развојни план школе

старешина,тим за наставници,
самовредновање педагог

3. Организовање
забавних и рекреативних
активности кроз
сви актери
сви актери
тематске недеље ( Дан
школског
школског живота
заљубљених, Дечија
живота
недеља, недеља
екологије... )
4. Укључивање ученика
у програм Црвеног крста
Промоција хуманих
вредности.

наставници,
волонтери
Црвеног крста и
средњошколци

ученици

поверење кроз
уважавање
интересовања и
ставова ученика

фотографије,
ликовни радови,

током године

Унапређена
психосоцијална
клима

извештај о раду
школе, школски сајт

током године

Унапређене
позитивне
вредности и
приступ у
решавању
проблема

Продукти са
радионице, анкете,
број изречених
васпитнодисциплинских
мера.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1:

Унапређивање међусобних односа на нивоу наставник- ученик, ученик- ученик
(изграђивање односа поверења и разумевања )
Циљ је успешно остварен ако се реализује 75 % планираних задатака, односно, ако се наставници и стручни сарадници
стално стручно оспособљавају и сензибилишу за унапређење психосоцијалне климе у школи, кроз организовање и
реализацију разних ваннаставних активности, формалних и неформалних.
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ЦИЉ 2 Побољшање комуникације свих школских актера.
Задатак 1. Подстицање толеранције, емпатије и осећаја одговорности
Задатак 2. Развијање самосвести и самокритичности
Задатак 1 - Подстицање толеранције, емпатије и осећаја одговорности
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Друштво
Наставници и
2014- 2015.
учитеља,
1. Трибина за родитеље
родитељи
наставици
Ученички
Ученички
парламент,
2. Повећање активности
парламент,
континуирано
наставници,
Ученичког парламента
наставници
директор

РЕЗУЛТАТИ
Унапређена
сарадња са
родитељима
Активнија улога
Ученичког
парламента у раду
школе

ПОКАЗАТЕЉИ
Извештаји у
медијима, продукти,
сајт школе
Записници са
састанака,
фотографије, сајт
школе

Задатак 2 – Развијање самосвести и самокритичности
АКТИВНОСТИ
1. Форум театар

НОСИОЦИ
Наставници
и ученици

УЧЕСНИЦИ
наставници,
ученици

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
континуирано

РЕЗУЛТАТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

уважавање
Продукти различитих
сопствених потреба
заједничких
као и уважавање
активности
потреба других
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КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2 :

Побољшање комуникације свих школских актера
Циљ је успешно остварен ако се реализује 75 % планираних задатака и активности, односно, ако се континуирано буде
радило на унапређивању сарадње са родитељима, ако се ученици више укључе у рад школе путем интензивирања активности
Ученичког парламента и рада Форум театра.
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ЦИЉ 3 Повећање компетенција наставника и ученика за подстицање мотивације
ученика са проблемима у учењу и понашању.
Задатак 1 - Промовисање позитивних ставова и вредности
Задатак 2 - Укључивање ученика у активности према личним афинитетима и способностима
Задатак 3 - Прилагођавање метода, облика и средстава у циљу приближавања наставних садржаја
Задатак 1- Промовисање позитивних ставова и вредности
АКТИВНОСТИ
1. Похваљивање
ученика, награђивање
ученика

НОСИОЦИ
Наставици,
директор,
педагог,
Ученички
парламент

УЧЕСНИЦИ
Наставници,
ученици

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
континуирано

РЕЗУЛТАТИ
Боља
мотивација
ученика

ПОКАЗАТЕЉИ
Књига обавештења, сајт
школе, медији

2. Промовисање
позитивних вредности
Усвајање
Наставници,
Наставници,
Наствни садржаји, пример из
на примерима из
континуирано
позитивних
библиотекар
ученици
живота, сајт школе, медији
живота, из
вредности
литературе...
Задатак 2 - Укључивање ученика у активности према личним афинитетима и способностима
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ
РЕЗУЛТАТИ
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Наставици,
1. Активније
директор,
Унапређене
укључивање ученика у педагог,
Наставници,
способности и
рад секција и осталих
Друштво
континуирано
Продукти, сајт школе, медији
ученици
већа активност
ваннаставних
математичара,
ученика
активности
остали
стручњаци
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Задатак 3- Прилагођавање метода, облика и средстава рада у циљу приближавања наставних садржаја
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ
РЕЗУЛТАТИ
ПОКАЗАТЕЉИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Увођење
наставици,
Боља
разноврсних
Наставници,
Бољи успех,
директор,
континуирано
мотивисаност
наставних средстава
ученици
продукти
педагог
ученика за рад
метода и облика рада.
Већа
2. Подизање квалитета
наставници,
заинтересованост Бољи успех,
наставе - коришћењем наставници
континуирано
ученици
ученика за
продукти
нових технологија
садржаје и рад

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3 :

Повећање компетенција наставника и ученика за подстицање мотивације ученика са
проблемима у учењу и понашању
Циљ је успешно остварен ако се реализује 75 % планираних задатака и активности и ученици мотивишу да користе различите
изворе знања, исто тако, ако се коришћењем разних метода награђивања и похваљивања ученика постигне већа мотивација, а
промовисањем позитивних вредности на разним примерима из живота и литературе утиче на стварање подстицајне и
позитивне атмосфере у школи.
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ЗАКЉУЧАК

Из снимљеног стања истраживањем које је спровео Тим за самовредновање рада школе и препознатих приоритетних потреба
наше школе, настао је план развоја школе за наредне четири године. Овај развојни план формулисао је Стручни актив за
развојно планирање ОШ "Јован Јовановић Змај", уз помоћ свих чланова Наставничког већа, свих наших ученика, Савета
родитеља и Школског одбора.
Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
1. Весна Јотић – директор
2. Лучија Трифуновић – педагог
3. Мирјана Милошевић – библиотекар
4. Душанка Наранчић – наставник физике и хемије
5. Божидар Анђелков – наставник разредне наставе
6. Данијела Новокмет – наставник разредне наставе
7. Бранка Клисура – наставник историје
8. Маја Петровић – наставник разредне наставе
9. Јасмина Давидовић – наставник разредне наставе
10. Дејан Крецуљ – наставник техничког образовања
11. Славко Бранковић – наставник енглеског језика
12. Јелена Милановић – наставник српског језика
Данијела Гулан, представник Савета родитеља
Лајевец Исидора – представник Ученичког парламента
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Осим наведених активности за област квалитета ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, коју смо издвојили као приоритетну у
остваривању образовно – васпитног рада у наредном периоду, у састав Школског развојног плана улази и:


Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима (саставни део
Програма заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања – Годишњи план рада школе)



Мере превенције осипања ученика (Програм културне и јавне делатности школе и План спортских, културних
и рекреативних активности – саставни део Годишњег плана рада школе)



План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора (саставни део Годишњег плана рада
школе) ;



Програм сарадње са породицом (саставни део Годишњег плана рада школе);



План сарадње и умрежавања са другим школама и установама; (саставни део Годишњег плана рада школе)



План рада ученичког парламента (саставни део Годишњег плана рада школе).



План припреме за завршни испит



Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту



Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета
образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка



Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих
наставних предмета



План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте



Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика



План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника

13

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин

Развојни план школе

На основу члана 57. став 1. тачка 2., а у вези члана 49. Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 26. Закона о основном образовању и васпитању («Сл.гласник
РС.бр.55/13), Школски одбор Основне школе "Јован Јовановић Змај" у Ковину, на предлог стручног актива за развојно
планирање, на седници одржаној дана 28.01.2014. једногласно је донео следећу
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ Развојни план школе за период од 4 године (2014-2018.).

Председник Школског одбора
ОШ“Јован Јовановић Змај“Ковин
___________________________
Јелица Петковић
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Развојни план школе

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И
РОДИТЕЉИМА

ОПШТИ ЦИЉ:
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције,
ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ Програма у превенцији су следећи:
 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних места
у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља
 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања
 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља,
лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља
 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално
насилно понашање
 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе
 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање
насиља
 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и
понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина
 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора
 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи
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Развојни план школе

Садржај /активности

Време реализације

Усвајање плана рада

септембар

Упознавање чланова Тима за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања са задацима и
обавезама Тима за школску 2013/2014. годину

септембар

Носиоци активности

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривањa
септембар

Усвајање плана превентивних активности за ученике за
које постоји потреба

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Утврђивање начина евидентирања насилног понашања
међу децом и над децом у школи

септембар

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Утврђивање корелација са програмским садржајима
обавезних и изборних предмета и ваннаставних
активности у циљу превенције насиља

септембар

чланови Наставничког већа, руководиоци Стручних већа

Упознавање ученика са правилима понашања и
последицама непоштовања правила, васпитним И
васпитно – дисциплинским мерама

септембар и током
године

Упознавање родитеља са правилима понашања у школи,
са васпитним и васпитно – дисциплинским мерама

одељењске старешине
септембар и током
године

одељењске старешине и родитељи ученика

полицијски службеници Полицијске управе у Ковину у сарадњи са
Минисарством просвете
Предавање за ученике првог разреда у оквиру пројекта
Безбедно детињство

септембар/октобар

Предавање за ученике петог разреда Безбедно учешће
деце у саобраћају,превенција насиља,превенција

октобар/новембар

полицијски службеници Полицијске управе у Ковину у сарадњи са
Минисарством просвете
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Развојни план школе

коришћења психоактивних супстанци
Развијање и неговање богатства различитости и културе
понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних
активности (слободне и спортске активности, часови ГВ
и ВН, активности у оквиру Дечје недеље, обележавање
Дана толеранције...)

током године,
континуирано на свим
часовима и поводом
обележавања
значајних датума

Упознавање ученика са техникама ненасилног решавања
конфликата (Учионица добре воље И сл.)

У току другог
полугодишта, 10
часова одељењског
старешине

сви актери школског живота: ученици, наставници, родитељи

ученици и учитељи четвртог разреда

Стручни активи за самовредновање рада школе, чланови Тима за заштиту
деце од насиља, злостављања и занемаривања
Анализа безбедносне ситуације у школи

Хуманитарне активности
Промовисање успешних ученика (Завршна
приредба,подела награда најуспешнијима, панои, књига
обавештења, Одељењска и Наставничко веће…)

Извештај о раду тима

током године

током године

сви актери школског живота

током године и на
крају школске године

Одељењске старешине и директор школе

јун

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања
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Развојни план школе

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
У току школске године школа активно учествује у великом броју различитих културних и спортских манифестација које се организују на
локалном нивоу а кроз активније учешће ученика из маргинализованих група смањује се осипање ученика.

САДРЖАЈ

Промоција спортова на Шљункари у сарадњи са Спортским
савезом

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ
ПОСЛОВА
Наставник физичког васпитања

септембар

„Заборављене игре“сарадња са МЗ Плочица и
ОШ“Ђ.Филиповић“Плочица
Заједнички излет са родитељима на Чардаку
„Трка за срећније детињство“у сарадњи са Ц.крстом у оквиру
Дечије недеље

Директор и сви чланови Наставничког већа

октобар

Јесењи крос
Удружење жена“Велико срце“ из М.Баваништа – етно
манифестација

Спортски сусрети са другим школама у граду-Дан школе
„Ђ.Јакшић“Ковин

Директор
новембар

Наставници разредне наставе

Наставник физ.васп.
март

Од.стареш.

Представа за наше ученике
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Развојни план школе

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан наше
школе школе
Представа за грађанство

Сви чланови наставничког већа

април

Представа за ученике других школа у Ковину
Другање ученика наше и школе „Ђ.Јакшић“ из Ковина у
организацији Удружења жена Ковин
Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан школе
„Д.Максимовић“Ковин

Наставник физ. васп.
мај

Наставници разредне наставе

Пролећни крос
„Игре без граница“у организацији ОШ“Ђ.Филиповић Плочица
Удружење спортских риболоваца-„Удицом против дроге“
Турнир у малом фудбалу“Мали за велике“
Манифестација „Стари лала“-заборављене игре

Наставник физ. васп.
Наставници разредне наставе
јун

Захваљујући ДИЛС пројекту који је школа реализовала претходних година, „Учионица за будућност све деце“ – боравак и настављеној
реализацији истог, значајно ћемо и даље утицати на смањење осипања деце из социјално нестимулативних средина.
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Развојни план школе

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Школа ће као и до сада подржавати стручно усавршавање свих наставника из области предмета , као и осталих обавезних и
изборних семинара обухваћених Каталогом програма стручног усавршавања запослених за школску 2013/2014. годину, Завода за
унапређење образовања и васпитања, у складу са финансијским могућностима школе.У те сврхе је планирано више семинара, а
реализација ће зависити од могућности и од одлуке Наставничков већа
Приликом планирања стручног усавршавања запослених приоритети су били из следећих области:
- Комуникацијске вештине
- превениција насиља
- Инклузија.

Област

Комуникацијске
вештине

Превенција насиља

Назив семинара

Време реализацоје

Носиоци активности

Вештине комуникације у васпитнообразовним установама

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Управљање емоцијама у раду са
ученицима.

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Дијагностика,превенција и отклањање
узрока неуспеха у школском учењу
ученика

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Дефицит пажње и хиперактивност
деце

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Сигурна школа-живимо без насиља.

Током године

Сви чланови Наставничког већа
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Инклузија

Развојни план школе

Агресивност деце и адолесценција

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Планирање и реализација додатне
образовне подршке деци/ученицима
са сметњама у развоју

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Школа за све-инклузивно образовање

Током године

Сви чланови Наставничког већа

Облик стручног
усавршавања

Планирани број часова

Време реализације

Носиоци активности

Извођење угледног
часа/активности (са
дискусијом и анализом)

30

Током школске године

Наставници разредне и предметне наставе

Угледни часови ће се изводити по посебном распореду,који ће бити истакнут на огласној табли у зборници.
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Развојни план школе

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе.

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Родитељски састанци

НОСИОЦИ ПОСЛА

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Савет родитеља
Индивидуални разговори са родитељима

септембар

Дан отворених врата (последњи понедељак у септембру)
Излет на Чардак родитеља,ученика и колектива

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Дечија недеља-заједничке активностт
Индивидуални разговори са родитељима
Дан отворених врата (последњи уторак у октобру)

октобар

Савет родитеља- екскурзије(отв.понуда)
Родитељски састанци

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина)
Индивидуални разговори са родитељима
Дан отворених врата (последња среда у новембру)
Родитељски састанци

новембар
Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Индивидуални разговори са родитељима
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Дан отворених врата (последњи четвртак у децембру)

Развојни план школе
децембар

Анкетирање родитеља – партнерски односи са школом
Савет родитеља-полугодиште(успех и дисциплина)
Индивидуални разговори са родитељима
Дан отворених врата (последњи петак у јануару)

Директор школе и сви чланови Наставничког већа
јануар

Обележавање школске славе-заједничке активности
Индивидуални разговори са родитељима

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Дан отворених врата (последњи понедељак у фебруару)
фебруар
Родитељски састанци

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина)
Индивидуални разговори са родитељима

март

Дан отворених врата (последњи уторак у марту)
Укључивање родитеља у припреме око обележавање Дана школе
Индивидуални разговори са родитељима

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Дан отворених врата (последња среда у априлу)
Родитељски састанак – екскурзија 8. разреда

април

Обележавање Дана школе-заједничке активности
Индивидуални разговори са родитељима

Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Дан отворених врата (последњи четвртак у мају)
Организација матурске вечери 8. разреда-подела задужења

мај
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Развојни план школе

Матурско вече – заједничке активности
Индивидуални разговори са родитељима
Дан отворених врата (предпоследњи петак у јуну)
Директор школе и сви чланови Наставничког већа

Завршна приредба – заједничке активности око реализације
приредбе
јун
Родитељски састанци
Анкетирање родитеља
Савет родитеља
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Развојни план школе

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА

Школа у оквиру своје делатности сарађује са свим институцијама у месту ради обезбеђивања потребних материјалних услова рада и
успешне реализације програма рада школе.

Школа у оквиру своје делатности сарађује са свим институцијама у месту ради обезбеђивања потребних материјалних услова рада и
успешне реализације програма рада школе.

Носилац активности у школи
Установа

СО Ковин

Активност

Активности у оквиру Дечије недеље

Време
реализације
Прва недеља
октобра

Ђачки парламент

СО Ковин
Општински одбор за
превенцију болести
зависности

Родитељски састанак на тему превенције
болести зависности

март

Одељ.старешине 6.разреда

Општински одбор за
превенцију болести
зависности

Радионице са ученицима 6. разреда тему
превенције болести зависности

Током другог

Ружа Љубоја

полугод.

Јасмина Давидовић

Током
школске
године

Директор,

Центар за социјални рад

Сарадња и праћење ученика из
маргинализованих група

педагог
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Центар за социјални рад

Обезбеђивање средстава за бесплатну ужину
и бесплатног школског прибора на почетку
школске године за ученике из
маргинализованих група

Развојни план школе

Током
школске
године

Општинска организација
Црвеног крста

Општинска организација
Црвеног крста

библиотекар
Наставник физ.васп.

Трка за срећније детињство

Општинска организација
Црвеног крста

Педагог,

Вршњачка едукација-Програм превенције
трговине људима
Вршњачка едукација-Превенција ХИВ/АИДС

Прва недеља
октобра

Наставници разред.наст.

март

Одељењске

април

старешине

децембар

Одељењске
старешине

Дом здравља

Систематски прегледи код педијатра и
стоматолога,редовна вакцинација и
флорисање зуба ученика свих разреда школе

Током
школске
године

Посете позоришним,луткарским представама
и биоскопским пројекцијама

Током
школске
године

Сви чланови Наставничког већа

Изложбе,промоције

Током
школске
године

Наставници српског јез.

Одељењскње старешине

Ковин

Дом културе

Дом културе

ОШ»Ђ.Јакшић»Ковин
ОШ»Д.Максимовић»
Ковин

Активности у време обележавања Дана
школе-квизови,спортски сусрети,представе и
сл.
Игре без граница

Током
школске
године

музичке и ликовне културе

Сви чланови Наставничког већа
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ОШ»Ђ.Филиповић»

Развојни план школе

Заборављене игре

Плочица

Градска библиотека

Пријем првака и уручење чланских
карата;посета библиотеци

Прва недеља
октобра

Наставници разредне наставе

септембар

Наставници српског језика
Наставници разр.наставе

Градска библиотека

Дани писмености

Градска библиотека

Књижевне вечери,промоције књига,пројекције
документарних филмова и сл.

Полицијска станица
Ковин

Предавање о саобраћају ученицима првог
разреда
Предавање ученицима петог разреда на тему:

Полицијска станица
Ковин

Током
школске
године

Наставници српског језика

саптембар

Наставници разредне наставе

фебруар

Одељењске старешине птог разреда

Библиотекар

-безбедност у саобраћају
-превенција насиља
-превенција болести зависности
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Развојни план школе

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
САДРЖАЈ
- Избор руководстваЂП
- Усвајање плана и програма за нову школску годину
- Давање мишљења и предлога стручним органима,Школском одбору,Савету родитеља и
директору о Годишњем прлану и ШРП

септембар

-Избор чланова ЂП за седнице ШО и СР
- Упознавање са правилником о понашању ученика у школи и давање предлога о изменама;
-Деја права у оквиру Дечје недеље
- Активности ЂП и организовање Дечје недеље (посета председнику општине)

октобар

- Сарадња са тимим за борбу против насиља
- Актуелни проблеми –успех и дисциплина у школи

новембар

- Побољшање успеха на крају 1. полугодишта
-Предлози за обележавање Нове године и краја 1. полугодишта

децембар

- Учешће чланова ЂП у организовању школске славе Светог Саве
- Информисање у школи – ђачки часопис

јануар

- Обележавање Дана заљубљених
- Сарадња са Црвеним крстом- учешће у хуманитарним акцијама

фебруар

- Промоција школе у медијима
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Развојни план школе

- Организовање предавања и радионица о здрављу у сарадњи са Домом здравља
-Успех на трећем кварталу-предлози за побољшање
- Дисциплина у школи

март

- Учешће на такмичењима -резултати
- У сусрет Дану школе- активности ЂП
-Уређење школе и околине – идеје и предлози

април

- Акција – урадимо нешто да нам у школи буде лепше,укључимо родитеље
- Побољшање успеха при крају школске године
- Екскурзије- реализација,извештаји

мај

-Шта смо урадили ове године,а шта желимо следеће?
-Извештај о раду

јун

-План за следећу школску годину
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Развојни план школе

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршног испита организује се за ученике VIII разреда у току школске године,
а након завршене наставне године у јуну биће организовано још 30 часова припремне наставе која ће обухватити предмете: српски језик,
математика, историја, географија, биологија, физика и хемија.
План припремне наставе у току школске године- српски језик
1. Променљиве врсте речи
2. Непроменљиве врсте речи
3. Падежи
4. Глаголски облици
5. Именичке заменице (личне и неличне)
6. Стилска изражајна средства
7. Подела гласова и
8. Гласовне промене
9. Придевске заменице
10. Акценат
11.Синтакса
12. Синтакса
13. Конгруенција
14. Независне реченице
15. Синтагма
16. Синтагма
17. Зависне реченице
18. Зависне реченице
19. Правопис
20. Историја српског језика
21. Штокавско наречје и дијалекти
22. Теорија књижевности
23. Књижевни родови и врсте
24. Књижевнонаучне врсте
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Развојни план школе

План припремне наставе у јуну- српски језик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Променљиве и непроменљиве врсте речи
Подела гласова
Гласовне промене
Синтагме
Падежи и значење падежа
Конгруенција
Историја језика
Штокавско наречје и дијалекти
Књижевност – теоријски појмови
Стилска изражајна срества

Наставници српског језика:
Тамара Вијатов
Јелена Милановић

План припремне наставе у току школске године- математика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Бројеви и операције
Алгебра и функције
Цели бројеви
Рационални бројеви
Троугао
Паралелограм
Површине геометријских слика
Ирационални бројеви
Питагорина теорема
Примена Питагорине теореме
Степен
Многоугао
Пропорционалне величине
Сличност
Тачка,права,раван
Призма
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17.
18.
19.
20.

Развојни план школе

Једначине
Ваљак
Купа
Систем једначина

План припремне наставе у јуну- математика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рационални бројеви
Цели бројеви
Троугао
Ирационални бројеви
Степен
Паралелограми
Сличност
Пропорционалне величине
Једначине
Геометријска тела
Наставници математике:
Љубиша Ђорђевић
Васиљ Добрић

План припремне наставе у току школске године- биологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Особине живих бића
Биљни органи
Бактерије,вируси,гљиве
Процеси у биљкама
Алге,маховине,папратнице,голосеменице
Дикотиледоне и монокотиледоне биљке
Праживотиње
Двослојне животиње(црви)
Мекушци,бодљокошци,зглавкари
Хордата
Еволуција живог света
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Развојни план школе

Порекло човека
Нивои биолошких система(ћелија,деобе ћелија
Системи:кожни,скелетни,мишићни
Нервни систем,чула,системи за дисање
Системи за за циркулацију ,излучивање
Репродукција
Еколошки појмови
Водени и копнени еко системи
Загађивање животне средине

План припремне наставе у јуну – биологија
1. Најважнији процеси у биљци и биљним органима
2. Праживотиње,хордата
3. Ћелија,деобе ћелија
4. Системи органа човека
5. Еколошки појмови
Наставник билогије
Ружа Љубоја

План припремне наставе у току школске године – историја
1. Историја као наука,историјски извори
2. Рачунање времена
3. Стари исток
4. Стара Грчка,Хеленизам
5. Стари Рим
6. Велика сеоба народа;варварске државе
7. Феудално друштво и привреда
8. Средњовековна култура
9. Немањићи
10. Продор Турака на Балканско полуострво
11. Географска открића и последице
12. Грађанске револуције
13. Француска револуција

33

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин
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14. Први и Други српски устанак
15. Стицање независности
16. Свет и Европа у Првом светском рату
17. Обреновићи (Милан и Александар)
18. Међуратни период у свету и Југославији
19. Други светски рат
20. Послератни свет

План припремне наставе у јуну- историја
1.
2.
3.
4.
5.

Свет и Европа у Првом светском рату
Обреновићи (Милан и Александар)
Међуратни период у свету и Југославији
Други светски рат
Послератни свет
Наставник историје
Бранка Клисура

План припремне наставе у току школске године- физика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мерење
Равномерно праволинијско кретање
Узајамно деловање два тела
Инертност и инерција
Маса и тежина као различити појмови
Густина тела
Притисак
Променљиво кретање
II Њутнов закон
Слободан пад,хитац навише и наниже
Полуга
Рад и снага
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Развојни план школе

Осцилаторно кретање
Звук,карактеристике звука
Закон одбијања и преламања светлости
Кулонов закон
Електрична отпорност
Рад и снага електричне струје
Структура атома
Омов закон,Џулов закон

План припремне наставе у јуну- физика
1.
2.
3.
4.
5.

Равномерно праволинијско кретање
Мерење
II Њутнов закон
Електрична струја (јачина,рад и снага)
Структура атома

План припремне наставе у току школске године- хемија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Материја и супстанција
Физичка и хемијска својства супстанције
Физичке и хемијске промене супстанци
Смеше
Атом-структура атома
Хемијски симболи
Јонска и ковалентна веза
Валенца
Раствори
Анализа и синтеза
Хемијске једначине
Количина супстанце,моларна маса
Физичка својства метала и неметала
Угљеник-својства и примена
Оксиди,базе,киселине,соли
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16.
17.
18.
19.
20.

Развојни план школе

Засићени угљоводоници
Незасићени угљоводоници
Угљени хидрати
Витамини
Протеини

План припремне наставе у јуну- хемија
1.
2.
3.
4.
5.

Физичке и хемијске промене
Раствори
Оксиди,базе,киселине,соли
угљоводоници (заићени и незасићени)
Угљени хидрати
Наставник физике и хемије
Наранчић Душанка

План рада припремне наставе за завршни испит- Географија
1.Васиона и Земља
2.Географска карта
3.Кретање Земље
4.Литосфера
5.Атмосфера
6.Хидросфера
7.Биосфера
8.Становништво и насеља на Земљи
9.Регионална географија Европе
10.Азија
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Јун
1.
2.
3.
4.
5.

Регионална географија Африке
Регионална географија Северне Америке
Регионална географија Јужне Америке
Регионална географија Аустралије и Океаније
Поларне области

Наставник географије
Бранка Спирковић
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО‐ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Циљеви:
• Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и
свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа
• унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
• усвајање трајних и применњивих знања
Задаци:
• Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, родитељима и наставницима
кроз упознавање са стандардима образовања
• Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током
године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика
• Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
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Развојни план школе

Активност

Време реализације

Реализатор

Август

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту у јуну2014. за презентацију на
Наставничком већу, као и сумирање општих постигнућа

Руководиoци Стручних већа

Август

Припрема иницијалног теста

Чланови Стручних већа

Август

Израда годишњег плана редовне наставе српског језика на основу анализе успеха
ученика на завршном испиту

Чланови Стручних већа

Август

Израда годишњег плана додатне и допунске наставе српског језика на основу анализе
успеха ученика на завршном испиту

Чланови Стручних већа

Септембар

Израда плана припремне наставе за ученике 8.разреда у складу са успехом на
завршном испиту

Чланови Стручних већа

Током школске
године

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу бољег савладавања знања из области
на којима су ученици показали низак ниво постигнућа

Чланови Стручних већа

Током школске
године

Планирање и реализација оперативних планова наставе и припрема за час уз
повећање обраде и увежбавања садржаја на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа на завршном – иницијалном тесту

Чланови Стручних већа

Септембар

Израда плана припремне наставе за ученике који раде по ИОП-у

Чланови Стручних већа

Током школске
године

Реализација и анализа пробних завршних испита у организацији Министарства
Просвете за ученике 8.разреда

Чланови Стручних већа

Током школске
године

Реализација и анализа тестова по темама за ученике 8.разреда у оквиру припремне
наставе и појачавање рада на областима у којима су ученици показали низак ниво
постигнућа

Чланови Стручних већа

Јун - август

Упоредна анализа успеха ученика на пробним завршним испитима и на самом
завршном испиту

Чланови Стручних већа

Јун-август

Анализа усклађености закључених оцена из предмета и постигнутих резултата
ученика осмог разред на завршном испиту

Чланови Стручних већа

Јун – август

Евалуација постигнутих циљева

Чланови Стручних већа
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Развојни план школе

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ
ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

Време реализације

Активност

Реализатор

Јун, август

Формирање школског Тима за ИО

Директор

Јун, август

Израда плана и програма рада школског Тима за
ИО, за школску 2014 /2015. годину
Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка

Чланови Тим за ИО

На крају I квартала

Формирање мини тимова за ученике којима је потребна додатна подршка

На крају I квартала

Израда плана рада за ученике којима је потребна додатна подршка

У току године

Укључивање ученика којима је потребна додатна материјална подршка:
ваннаставне активности, тимове, школске акције и пројекти

Чланови Тима за ИО
родитељи
Педагошки колегијум
Тим за ИО
Колектив

У току године

Сарадња са Итерресорном комисијом, другим школама, установама,
удружењима и појединцима у циљу унапређења квалитета пружања
додатне подршке ученицима
Иницирање побољшања приступа школи и у школској згради за ученике
и родитеље са
физичким тешкоћама
Набавка асистативне технологије и дидактичких материјала

Септембароктобарновембар

У току године

У току године
У току године
На крају
класификационих
периода
јун

педагог, разредне старешине, наставници разредне наставе

Чланови Тима за ИО

Директор, локална заједница

Директор, ПП служба

Набавка стручне литературе за рад са ученицима којима је потребна
додатна подршка
Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а

Библиотекар, ПП служба

Вредновање имплементације ИОП-а у школи

Чланови Тима за самовредновање

Чланови Тима за ИО Педагошки колегијум
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Развојни план школе

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ
САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

1) Подстицање културног и моралног развоја деце

Комисија 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. Циљ:
•
•
•
•
•
•
•

успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања на
васпитање и културни развој деце и омладине,
предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе повезивања школе и друштвене средине,
омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција- позоришта, библиотеке, галерије и др.) на
остваривање програма образовно-васпитног рада;
стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно упознавање културних
манифестација;
обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу средине; развије позитиван
однос према културним вредностима и развије основне појмове о културном окружењу;
подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја;
оствари школско партнерство кроз сарадњу са школама у земљи и иностранству
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Развојни план школе

Активности

Време реализације

Носиоци активности

Пријем првака

септембар

Учитељи четвртог разреда

Дечија недеља

октобар

Наставници српског језика

Приредба за забавиштанце

октобар

Учитељи четвртог разреда

Сајам књига

октобар

Наставници српског језика и библиотекар

Посета позоришној представи, биоскопу, концерту, изложби

током године

Учитељи, наставници музичке и ликовне
културе и наставници српског језика

октобар

Наставник ликовне културе

Завршетак првог полугодишта – активности по избору ученика,
наставника и ученика

децембар

Учитељи и наставници

Дружење са забавиштанцима

децембар

Учитељи четвртих разреда

Октобарски ликовни салон

Дан Светог Саве (славу преузимају ученици седмог разреда са
одељенским старешинама)

јануар

Одељенске старешине осмих разреда и
вероучитељи

„Ја имам таленат“ поводом Дана заљубљених

фебруар

Наставници музичког, ликовног и српског
језика и сл.

Сусрет са песником (промоција књиге)

март

Библиотекар, наставници српског језика

Приредба поводом Дана школе

април

Наставници српског језика, ликовне и музичке
културе

Изложба радова „Да се представимо“ поводом Дана школе

април

Учитељи и наставници

Промоција књижевног стваралаштва наших ученика

мај

Библиотекар и наставници српског језика

Приредба за крај школске године

јуни

Учитељи
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2) Остваривање циљева еколошког васпитања
Редни
број
акт.

Активност/ Садржај

Носиоци посла

1.

Уређивање учионица, уклањање оштећених паноа и постављање
нових, организација тематских изложби у холу школе

Сви ученици и
запослени школе

2.

Оснивање еко патроле

3.

4.

5.

Дежурни ученици (тога дана када дежурају) имају задатак да буду
промотери у одржавању чисте животне средине, регулисању
одлагања отпада и заштити зеленила школе и околине.

Наставник биологије и
грађанског васпитања

Еко акција сакупљања ПВЦ амбалаже и развијање свести о
рециклажи и важности очувања животне средине

Наставник грађанског
васпитања,одељењске
старешине

Акција прикупљања електронског отпада, папира и ПЕТ амбалаже

Наставник грађанског
васпитања и
биологије,одељењске
старешине

Међународни дан озонског омотача

(16. септембар)

Израда плаката и читање реферата, приступ Интернету

6.

7.

Сви ученици и запослени
школе
Дежурни ученици, остали
ученици, родитељи и
запослени у школи

Време реализације

Од септембра до јуна

Од септембра до јуна

Чувари природе

Наставник грађанског
васпитања и
географије, чланови
УП,наставник ликовне
културе

Светски дан заштите животиња (4. октобар)
Постављање зидних новина са еколошком тематиком

Наставник грађанског
васпитања и биологије

Светски дан здраве хране (16. октобар)

Наставник
грађанског
васпитања и биологије

Уређивање школског паноа, разговор и квиз

Учесници у раду

Сви ученици школе,
родитељи и запослени

Од октобра до јуна

Сви ученици школе,
родитељи и запослени
Од септембра до јуна

Сви заинтересовани ученици

Сви заинтересовани
ученици,Чувари
природе,Млади биолози

Почетком септембра

Почетком октобра

Сви заинтересовани ученици,
Чувари природе
Почетком октобра
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Еко радионица
Израда предмета од еко амбалаже (беџева, подметача,
новчаника...)

Сви заинтересовани ученици
и родитељи
Наставник грађанског
васпитања и ликовне
културе

Новембар

и организовање продајне изложбе у школи.
9.

Светски дан вода
(22. март)
Постављање зидних новина, дискусија, приступ Интернету

10.

Светски дан здравља и Дан планете Земље
(7. и 22. април)
Квиз, разговор и извођење закључака

11.

Наставник грађанског
васпитања и
географије
Наставник грађанског
васпитања, биологије
и географије, чланови
УП

Одлазак у локални екосистем- брига о биљкама и животињама у
окружењу

Сви ученици,Чувари природе

Март

Сви ученици

Април

Ученици, наставник
биологије
Наставник
биологије

12.

Радионица за родитеље и децу
Израда цветних аранжмана

13.

Сви заинтересовани ученици
и родитељи
Крајем маја
Крајем маја, почетком
јуна

Светски дан животне средине
(5. јун)
Уређивање школског дворишта, сађење цвећа и дрвећа, израда
плаката

14.

Наставник грађанског
васпитања и ликовне
културе

Мај

Наставник грађанског
васпитања, чланови
УП

Сви заинтересовани
ученици,Чувари
природе,Млади биолози

Наставник грађанског
васпитања, ликовне
културе и биологије

Сви заинтересвани ученици и
родитељи

Изложба еко фотографија

У холу школе се организује изложба на тему екологије и заштите
животне средине.

Почетком јуна
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3 ) Промоција спортских и рекреативних активности

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Промоција спортова на Шљункари у сарадњи са Спортским савезом
„Заборављене игре“сарадња са МЗ Плочица и ОШ“Ђ.Филиповић“Плочица

Наставник физичког васпитања
септембар

Заједнички излет са родитељима на Чардаку
„Трка за срећније детињство“у сарадњи са Ц.крстом у оквиру Дечије недеље

НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

октобар

Директор и сви чланови Наставничког
већа

Јесењи крос
Удружење жена“Велико срце“ из М.Баваништа – етно манифестација

Директор
новембар

Спортски сусрети са другим школама у граду-Дан школе „Ђ.Јакшић“Ковин
Представа за наше ученике

Наставник физ.васп.
март

Од.стареш.
Сви чланови наставничког већа

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан наше школе школе
Представа за грађанство
Представа за ученике других школа у Ковину

Наставници разредне наставе

април

Другање ученика наше и школе „Ђ.Јакшић“ из Ковина у организацији
Удружења жена Ковин
Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан школе
„Д.Максимовић“Ковин

Наставник физ. васп.
мај

Наставници разредне наставе

Пролећни крос
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„Игре без граница“у организацији ОШ“Ђ.Филиповић Плочица

Наставник физ. васп.

Удружење спортских риболоваца-„Удицом против дроге“

Наставници разредне наставе

Турнир у малом фудбалу“Мали за велике“

јун

Манифестација „Стари лала“-заборављене игре

4) Подстицање хуманих вредности и толеранције
- Сакупљање одеће, уџбеника и школског прибора за ученике из цоцијално угрожених категорија
- Активно учешће у свим акцијама које организује Црвени крст Србије
- Сарадња са Удружењем дистрофичара Србије
- Укључивање ученика и њихових родитеља у хуманитарну акцију Новогодишњи пакетић за друга
- Укључивање у акције по указаној потреби
- Дан девојчица
- Дан толеранције
- Форум театар

5) Развијање свести о бројним могућностима коришћења различитих извора информација
- Коришћење библиотеке и библиотечког фонда
- Правилно коришћење интернета
- Књижевни сусрети ....

Дакле, сви запослени у школи својим ангажовањем доприносе достизању циљева образовања и васпитања, уз максимално
стављање на располагање свих својих потенцијала, знања и компетенција.
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

Школа се традиционално укључује у ОДС пројекат (Open Discovery Space). То је међународни пројекат у који је наша школа
уључена. Његов крајњи циљ је креирање друштвено-подржане, вишејезичне отворене инфраструктуре која подстиче
прихватање електронског учења. ОДС пројекат има за циљ да подстакне дељење, прихватање, коришћење и пренамену
постојећих база образовних садржаја.
Школа је отворена за укључивање и учествовање у свим доступним пројектима који буду понуђени, а за које испуњава
тражене услове, са циљем унапређења услова и квалитета рада установе.
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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 информационокомуникационих технологија.
У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно од приоритетних места заузима формирање тима,
програм и план рада тима за примену ИКТ у настави и организацији рада школе.
Тим за примену ИКТ у настави и организацији рада школе у школској 2013/2014 чине:
1.
2.
3.
4.
5.

Весна Јотић, директор школе
Лучија Трифуновић, педагог
Мирјана Милошевић, библиотекар
Дејан Крецуљ, наставник техничког и информатичког образовања
Саша Петровић, наставник информатике

ЦиљТима за ИКТ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном заједницом
обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и организацију рада школе.
ТИМ:
1. информише ученике,
запослене
и
родитеље
о
планираним активностима и могућностима
тражења подршке и помоћи
2. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља потребних за увођење ИКТ у наставу
3. прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ
4. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија
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Време
реализације

Септембар

Развојни план школе

Активност

Реализатор

Израда програма и његово повезивање са развојним планом школе,
самовредновањем рада школе; усклађивање циљева

Чланови Тима

Чланови Тима
Септембар

Представљање рада Тима за ИКТ на Наставничком већу, упознавање наставног
особља са препорученим семинарима за примену ИКТ у настави

Септембар

Анализа постојеће рачунарске опреме и компоненти

Дејан Крецуљ и Саша Петровић

Септембар

Израда анкете, анкета и анализа коришћења ИКТ у учењу, настави и
организацији рада школе

Чланови Тима

Октобар

Обука учитеља и наставника за коришћење ИТ у настави

Дејан Крецуљ и Саша Петровић
Чланови Тима

Новембар

Обука учитеља и наставника за
коришћење ИКТ у изради плана личног професионалног развоја (портфолио)

Септембар Јун

Имплементирање Интернет конекције у учионице

Дејан Крецуљ и Саша Петровић

Дејан Крецуљ и Саша Петровић

Септембар Јун

Обука наставника за коришћење ИТ у настави и оцењивању (Microsoft Office)

Септембар Јун

Израда електронске свеске лепих предавања као примера добре праксе у
коришћењу ИКТ у настави

Чланови Тима
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Април

Обележавање Дана девојчица у области ИКТ

Март

Израда и унапређење блога са темом “Сигурност на Интернету“

Септембар Јун

Постављање додатних софтвера на сајт школе који се могу користити у настави

Саша Петровић

Септембар Јун

Унапређење рада школске телевизије

Дејан Крецуљ

Анкета и анализа коришћења ИКТ у настави и организацији рада школе,
упоређивање са добијеним резултатима на почетку школске године

Чланови Тима

Мај

Септембар

Формирање Тима за ИКТ, израда Програма рада тима

Чланови Тима
Саша Петровић и Дејан Крецуљ

Чланови Тима

Чланови Тима
Септембар –

Обука за рад наставног особља са ИТ

Јун
Чланови Тима
Септембар –

Унапређивање опремљености школе савременим информационим средствима

Јун
Чланови Тима
Септембар –
Јун

Јун

Увођење електронског учења и тестирања, наставе путем Интернета

Евалуација рада, подношење извештаја

Чланови Тима
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ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Време реализације

Активност

Реализатор

август

Израда плана активности у вези са
напредовањем и стицањем звања
Учествовање у изради школског програма
Креирање програма стручног усавршавања у школи

Тим за Развојни план

септембар

Припрема огледних часова
Организовање рада ученичких организација и подстицање учешћа ученика у њима
Креирање програма стручног усавршавања у школи

Наставници
Координатори Ђачког парламента
Педагог

октобар

Подизање информатичке културе у
школи са циљем размене информација

Наставници информатике

октобар-јун

Извођење и анализа огледних часова

Наставници,стручни сарадници

Наставници
Педагог, директор

Присуство на семинарима, зимским школама, стручним скуповима
Новембар,децембар

Организовање одласка ученика у биоскоп , позориште , на концерте или спортске
манифестације

Учитељи, разредне старешине

јануар,фебруар

Извођење наставе на којој је присутан студент или приправник и заједничко анализирање
наставе

Учитељи

март

Израда наставног средства и његово
приказивање стручном органу школе

Учитељи

април

Припреме ученика за општинска, градска и републичка такмичења

Предметни наставници

мај

Подстицање , учествовање укључивање школе у међународне образовне пројекте

Учитељи и наставници

јун

Евалуација остварености планираних активности

Тим за развојно планирање
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