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ПОРТРЕТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“ РУСКО СЕЛО

Почетком 19. века, када су широм Европе већ утемељене више школе и академије наука, културно
благо и научни резултати постепено долазе у свест тадашњих становника Руског Села.
Са ширењем културних видика становништво тражи да васпитни и образовни темељи за формирање
будућих генерација буде школа и да се она оснује у Руском Селу.
О раду школе као установе први подаци потичу из црквених записа „HISTORIE DOMUS“ ( Историја куће) – из
1815. године.

Domus Scholaris - Дом школе
Дом школе су подигли у години Господњој 1815 на терет месног властелина. Зидове од набоја је
подигло село и покрило трскама својине села. Оправке терете село.
( превод са латинског)

Живот и рад ове прве школе одвијао се у веома неповољним условима. Није постојао ни
одговарајући, стручни кадар, ни адекватна наставна средства, која би унапредила наставу. Настава је
одржавана у просторијама појединих домаћинстава. Почињала је у касну јесен, а заршавала у рано пролеће.
Ученици су често носили са собом огрев и столицу за седење. Због изолованости села, читанке нису имали,
већ су читали из „Народног календара“.
Обавезно школовање је било за мушку децу узраста од 6 – 12, односно 15 година.Ова обавеза је
била стриктно проверавана, а неиспуњавање кажњавано.
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Описмењавање житеља села од 1815. године одвијало се на мађарском и немачком језику. Касније
је уследило на румунском , а од 1922. године, доласком прве веће групе српских досељеника, почела је и на
српском језику.
Први званични учитељ у времену од 1824-1867. био је Андраш Гедеи, учитељ-кантор.
Школа је била под непосредним утицајем цркве, до 1867. године ,када се раздваја функција учитеља и
кантора.Учитељ је био задужен за наставу, а кантор за верске обреде.

Прва наменска зграда датира из 1904. године, а 1935. још је једна зграда подигнута у другом делу
села.
Од 1981. године ученици и просветни радници су коначно добили нову, савремену школску зграду.

Први званични дневник рада школе, који се и данас чува у Историјском архиву у Кикинди, потиче из
школске 1900/1901. године. По подацима из дневника у први разред је уписано 168 ученика. Године рођења
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1890, 1891, 1892, 1893, 1894. Од њих 68 је поноваца. Ђаци су учили на мађарском језику. Било је и ученика
других народа који су теже говорили мађарски (немачки и румунски ђаци). Оцене су биле описне. Наредне
године оцене се изражавају бројчано.
Од тада до данас поуздано се може пратити развој школе из које је изашао велики број успешних
генерација. Рускоселска школа није само средиште описмењавања својих мештана, већ је и вековни
носилац животних стремљења људи у средини где делује.
У времену између 1921. и 1936. године Краљевина је колонизирала 340 породица, добровољаца из I
светског рата. То су , углавном , били житељи из Босне, Лике, Далмације, Херцеговине и Црне Горе. 1922/23.
школске године је почела настава на српском језику, за децу колониста. Први учитељ који је предавао на
српком језику био је Боривоје Мојић.
Школске 1922/1923. године бројно стање ученика је следеће:
мађарско одељење – 315 ученика од I доVI разреда,
српско одељење – 34 ученика од I до IV разреда,
немачко одељење – 65 ученика од I до V разреда.
Почетак II светског рата рефлектује се и на живот школе, тако да се по подацима немачко одељење гаси
1941/42. године. Настава се даље одвија на српском и мађарском језику, како је остало до данас.

Данас у Руском Селу ради једна модерна и

савремена школа која се налази у центру
села.Школа је назив „Глигорије Попов“
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добила 1962. године. 15.мај се од тога дана слави као Дан школе.
У школи ради 31 предавач, од тога 8 учитеља, 23 наставника и педагог као стручни сарадник.
Због опште друштвене појаве, опадања наталитета, сваке школске године се број уписане деце смањује.
Настава се одвија на српском и мађарском језику.
Школа поседује дванаест специјализованих учионица, школску радионицу за техничко образовање,
медијатеку, салу за физичко васпитање,

трпезарију у којој ученици примају ужину, библиотеку са

читаоницом, зборницу, а школско двориште је подељено на део у коме се налази парк и део где су спортски
терени. Предметна настава се одвија у кабинетима.
Школска библиотека је богата разноврсним насловима, лектирама за основну и средњу школу,
стручним литературама, разним научним и другим издањима, укупно 9234 књиге. Један огранак библиотеке
оформила је Градска библиотека из Кикинде, а школском делу библиотеке пропада легат др Дудан Марин
– 1083 књиге, легат

проф. др Граховац Спасоја - 524 књиге и друга дела. Књиге из библиотеке су

доступне како ученицима основне и средње школе, тако и грађанима Руског Села.
У настави се користе савремена наставна средства која школа поседује, и уводе се иновације које ће
унапредити и оплеменити васпитно образовни рад са ученицима.
Кабинети – учионице су опремљени са 26 рачунара, 6 штампача, 3 скенера, 2 ТВ пријемника, 1 ТВ
плејером, 8 радиокасетофона, 4 музичка инструмента, од којих је један пијанино, 5 графоскопа, 3
дијапројектора, 1 епископом, 1 пројектором за филм,
2 мултимедијална пројектора, разгласом, озвучењем које се користи за разне манифестације ширег
карактера и др...
Ученици наше школе од школске 1972/73. године стално су присутни на општинским, зонским и републичким
такмичењима где постижу значајне успехе, а исто тако учествују и на разним ликовним и литерарним
конкурсима, где освајају награде.
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Активности које су обухваћене Развојним планом су разноврсне и могуће их је остварити сарадњом свих
актера наставе у школи.
Поводом тога оформљени су: Тим за развојно планирање, Тим за културу, Тим за медије, Тим за
пројекте, Тим за јавне часове, Тим за заштиту ученика од насиља и Тимови за сваку област
самовредновања.
1990. године учитељ Ференц Станич је издао књигу „Споменица основне школе у Руском Селу“
поводом 175 година школе.У поговору књиге проф др. Спасоје Граховац, који је био и ученик наше школе је
написао:

„ЗА ЈОШ ВИШЕ ПРОЗРАЧЈА“

„Рускоселска школа мирише на зоре из 1815. Од иња година јој сребрна боја фасада.
Поветарац историје њише јој заставу 175 година.На том платну слова избледела од зноја
и неправде, уздаха и чекања.
Сан сањиво скоро два века ницао у лепоту.
Будућност је човеку увек била богата стазама, али недостајало је светлости за
проналажење најчистијег пута.
Данас друкчије зоре свићу.Сунчане нити топлоту слободе круне.
Друкчије обасјана, школа са самосталношћу повезана, са разумом венчана.
До ове титраве светлости десетине хиљада прошле кроз себе и своје време. Најпре у
школи били надом омамљени, са очима изнад друштвених тескоба, са слухом што је говор
буктиња слутио. Били најежени од сенки које им, ипак, наде нису криле. Они, чујни, дишу у нама
својим заносом, они нам плам што нас за сутра греје.
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Полако дуго бесхлебице, дошао овај јубилеј. Иза њега нужност победе посољена знојем и
окађен тамјаном непролазности.
Кинези кажу „Наши преци радили су за нас, ми радимо за потомке своје“.Једни и други ево
„тако чврсто међу собом стоје“.
Преци нам увек били изнад уздаха и суза, замагљене стварности и еруптивних претњи.
Изнад свих рушевина духа и разграђених обећања.
Они увек били уједињени споља и унутра. У тој хармонији – идеја изњедрила бољи живот!
У незасвођеном бескрају сиромаштва Чарнојевићевог поднебља били им сталношћу
засвођени сви дани. И јединством и љубављу.
После првог рата школа је новим бљеском пратила сва ницања.
После другог – старе хумке биле прекривене новим травкама. Звездани ветрови личили на
све гује и олује, на све оркане и вулкане у природи.
Данас рефлектори славља пуне празнине очију Антала и Деткија, данас рузмарински и с
мирисом херојске прошлости делују венци на гробовима Опсеница и Попова, данас листање од
топлог поветарца прошлости, данас нестао размак између пупљења и рађања. Још данас! А
сутра: опет по законима природе. У истом колу Мађари и Срби.
Победи припадају из наших клупа хиљаде изашлих. Они из ружа избујнули да никад не
избукте. А румен им на образима и радост на уснама – од прегнућа и класалости која је својина
света и векова. Ум десетина имао очи које су виделе брже, и чуле разговетније од милиона. Себе
дали будућности којој одавно припадају. Себе подарили нашој верности и булеварима
захвалности. Њиховим блеском наши снови обасјани и пути рефлектовани.
Овом књигом аутор долину бесмртности обасјава. Ако његова светлост и није травно
сунчана, она ипак буди и нуди једно избраздано време, помешано топлом надом и измаглицом
стварности, и обележено усмереним кораком и сузама хиљада.
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Мртви у живима под рускоселским светлим поднебљем нису ране и укоровљене хумке. Они
су питоми део наше судбине, стопут већи од онога што они редови говоре и што други могу
рећи.
Корење рускоселске школске прошлости овде је додирнуто. У његове дубоке поноре тешко
се лако може, али треба увек тежити и ићи.
Тек, ово је један покушај!
проф др. Спасоје Граховац
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АНАЛИЗА СТАЊА

Оствареност претходног Развојног плана је табеларно приказан и дат у прилогу Развојног плана.

РЕСУРСИ ШКОЛЕ

Унутрашњи
•

У школи ради стручан наставни кадар

•

Нова школска зграда је почела са радом 1980. године. Квадратура школског простора је 2 142
квадратна метра, а школског дворишта и спортских терена је око 2,8 хектара.

•

Настава се одвија у 13 учионица.

•

Урађена је специјализована учионица за информатику са 20 умрежених рачунара и осталом
потребном опремом.

•

За наставу физичког васпитања користи се фискултурна сала са пропратним садржајима, спорски
терени и школско двориште.

•

Школска библиотека са читаоницом има укупно 9 234 књиге, од чега део књига припада Градској
библиотеци из Кикинде. У школској библиотеци су и легат др Дудан Марина (1 083 књиге) и проф. др
Спасоја Граховца (524 књиге)

•

Школа поседује кухињу са трпезаријом у којој деца ужинају.

•

Од важнијих уређаја у школи се могу навести: графоскопи, касетофони, видео рекордер,
телевизори,епископ, пројектор за филмове, разглас, видео бим у медијатеци, рачунари, штампачи,
фото-копир апарати, фотоапарат, синтисајзери, пијанино и друго.
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•

У току је доградња школе – 4 нове учионице.

•

У школи ради продуженог боравак

•

Школа је проширила своју делатност тако на школу за Функционално образовање одраслих

•

Уређене зелене површине у школском дворишту.

•

Финансијска средства се остварују од Министарства просвете и Скупштине општине Кикинда.

Спољашњи
•

Школа је на погодној локацији, у центру села.

•

Сви важни објекти у селу су близу; село има добру везу са Кикиндом која је удаљена 12 километара.

•

У општини Кикинда постоји:
-

15 основних школа

-

1 основна школа за ученике са посебним потребама

-

6 средњих школа

-

1 Висока школа за образовање васпитача

-

1 истурено одељење Високе машинске школе

-

1 истурено одељење Високе пословне школе

-

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

-

Историјски архив

-

Народно позориште

-

Градска библиотека

-

Дом културе Руско Село

-

Дом културе Кикинда

-

Галерија „Тера“

-

Народни музеј

-

Локални медији

-

Невладине организације

-

Учитељско друштво

-

Спортски клубови

-

Здравствене установе

-

Министарство унутрашњих послова
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-

Ватрогасно друштво

-

Ловачко друштво...

СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
Јаке стране
-

Снаге, у домену наставног кадра, налазе потпору у стручној оспособљености самих носиоца васпитнообразовног рада.

-

Обуку за школско развојно планирање завршило је 3 наставника, а школски Тим за развојно планирање
чини 10 наставника.

-

За рад по новим наставним програмима едуковани су сви наставници.

-

Већина наставника користи и примењује рачунар у припреми и реализацији наставног процеса.

-

Велики број наставника је похађао специјализоване семинаре за примену савремених метода рада у
настави.

-

Наставници су спремни да се и даље усавршавају.

-

Школа је спремна да сарађује са родитељима, локалном заједницом и установама у својој средини.

-

Школска библиотека је опремљена великим бројем књига и стручне литературе за потребе школе у
сарадњи са Градском библиотеком из Кикинде.

-

Школа располаже адекватним просторним могућностима за реализовање свих школских активности.

-

Остварени резултати у претходном периоду за области такмичења ученика које организује
Министарство просвете Републике Србије, као и пријемног испита и успех наших ученика у средњим
школама, указују на квалитет и континуитет знања ученика.

-

Нешто, што за школу представља особен 'фокус' јесте, подстицање на бригу о уређењу и одржавању
школског простора.

-

Самовредновање више кључних области – резултати вреднованих области показују ниво 3.

-

Акциони планови за превазилажење недостатака уочених самовредновањем су сачињени и одвија се
њихова реализација.
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-

Успешно организовање такмичења и семинара у школи.

-

Велика мотивисаност наставника за учешће у различитим пројектима.

Слабе стране
-

Слабост школе представља део кадра који је нестручно заступљен.

-

Рад ученичких организација није довољно организован и реализован.

-

Један број ученика и наставника треба да поради на уважавању у међусобним односима.

-

Један број родитеља не доживљава школу као место важних дешавања у животу њихове деце, па
изостаје добра сарадња.

-

Један део радника и ученика не показује довољно одговорности за резултате свога рада.

-

Често присутна демотивисаност услед недостатка финансијских средстава, као и непостојање
механизама награђивања и напредовања ангажованих и успешних.

-

Отежана набавка савремених наставних средстава.

-

Слабији проток информација између свих субјеката школског живота.

-

Смањен број ученика у одељењима, у односу на раније године.

МИСИЈА

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

ДЕФИНИЦИЈА ПРАВАЦА РАЗВОЈА
(ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ)

На основу остварености претходног Развојног плана и анализе стања у школи утврдили су се следећи
правци развоја:

Настава и учење
Професионални развој запослених у школи
Подршка ученицима - Ученичке организације
Побољшање комуникације и сарадње унутар колектива, са ученицима, родитељима и локалном
заједницом
14
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ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТА

На основу анализе стања и утврђених потреба издвојиле су се следеће области приоритета:

1. Настава и учење
2. Подршка ученицима - Ученичке организације
3. Комуникација и сарадња

15
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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата

ученика на завршном испиту

1.1.

Област: математика

Ци љ еви :


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

Задац и :


Обезбеђивање

уједначeног

критеријума

оцењивања

и

његове

јавне

доступности

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања

16
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Активност

Реализатор

Август

Анализа постигнућа ученика на предходном

Август

завршном тесту.
Припрема иницијалног теста

Август

Израда годишњег плана редовне наставе
математике поштујући закључке анализе успеха

Август

ученика на
завршном
испиту
Израда
годишњег
плана
додатне и допунске
наставе

Септембар

математике

поштујући

закључке

анализе успеха ученика на завршном испиту
Реализација иницијалног теста и анализа

Извор доказа

Чланови Актива

Записник са састанка

наставника математике
Чланови Актива

Актива
Иницијални тест
Годишњи план редовне

Чланови Актива

Чланови Актива

наставе
Годишњи план додатне и
допунске наставе
Извештај

постигнућа ученика на иницијалном у односу на
Септембар

Чланови Актива
завршниплана
тест припремне наставе за ученике Чланови Актива који су План припремне наставе
Израда
8.разреда

задужени за припремну

Септембар

Реализација интердисциплинарних часова

наставу
Чланови
Актива

Извештај

Септембар

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу

Чланови Актива

Записник

бољег савладавања знања из области на

математике и

– јун

којима су ученици показали низак ниво
постигнућа

Септембар
– јун

Септембар

Планирање и реализација оперативних планова
наставе математике и припрема за час уз
повећање обраде и увежбавања садржаја на
којима су ученици показали низак ниво
Израда плана припремне наставе за ученике
који раде по ИОП-у

Октобар –
јун

наука

Оперативни планови
Чланови Актива

Чланови Актива и ПП

рада наставника

План припреме

служба

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

Чланови Актива

Извештаји
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Октобар -

Реализација и анализа тестова по темама за
ученике 8.разреда у оквиру припремне наставе

јун

и појачавање рада на областима у којима су

Чланови Актива

Тестови, извештаји

Чланови Актива

Извештај

ученици показали
ниво
постигнућа
Упоредна
анализанизак
успеха
ученика
на пробним

Јун

завршним испитима и на самом завршном
Јун-август

испиту
Анализа усклађености закључених оцена из
математике и постигнутих резултата ученика

Јун – август

1.2.

осмог разред на завршном испиту
Евалуација постигнутих циљева

Педагог и
Чланови Актива

Извештај

Чланови Актива

Извештај

Област: српски језик

Циљ:


Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима
доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа

 унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту
 усвајање трајних и применљивих 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 разво
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Време

Активност

Реализатор

Август

Анализа постигнућа ученика на предходном Руководилац Актива

Записник

Август

завршном тесту
Припрема иницијалног теста

састанка Актива
Иницијални тест

Чланови

Извор доказа

Актива

са

српског језика
Израда годишњег плана редовне наставе Чланови Актива наставника Годишњи
Август

Август

Септембар

српског језика на основу анализе успеха матерњег језика

редовне наставе

ученика на завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и допунске Чланови Стручног

Годишњи

наставе матерњег језика на основу анализе

додатне и допунске

актива

наставника

план

успеха ученика на завршном испиту
наставе
Реализација иницијалног теста и анализа матерњег
Чланови језика
Стручног актива Извештај
постигнућа ученика на иницијалном у односу наставника матерњег језика
на завршни тест
Израда плана припремне наставе за ученике Чланови Стручног актива План

Септембар

план

припремне

8.разреда у складу са успехом на матурском наставника матерњег језика наставе
испиту

Септембар – Сарадња са осталим Стручним већима у Чланови Стручног актива
јун

циљу бољег савладавања знања из области наставника матерњег језика
на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа
Планирање

Септембар –
јун

и

реализација

оперативних Чланови

планова наставе матерњег језика и припрема актива

Стручног
наставника

за час уз повећање обраде и увежбавања матерњег језика
садржаја на којима су ученици показали
низак

ниво

постигнућа

на

Извештај

Оперативни планови
рада наставника

завршном–

иницијалном тесту
Израда плана припремне наставе за ученике Чланови Стручног актива и План припреме
Септембар

који раде по ИОП-у

ПП служба

Реализација и анализа пробних завршних Чланови
Октобар –јун

испита

у

организацији

Министарства актива

Просвете и спорта за ученике 8.разреда

Стручног
наставника

матерњег језика

Записник

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“ РУСКО СЕЛО
Реализација и анализа тестова по темама Чланови
Октобар - јун

заученике 8.разреда у оквиру припремне актива

Стручног
наставника

наставе и појачавање рада на областима у матерњег језика

Тестови, извештаји

којима су ученици показали низак ниво
постигнућа
Упоредна анализа успеха ученика на пробним Чланови
Јун

завршним испитима и на самом завршном актива
испиту

Стручног
наставника

матерњег језика

Анализа усклађености закључених оцена Руководилац
Јун-август

Јун – август

Стручног

изсрпског језика и постигнутих резултата актива

наставника

ученика осмог разред на завршном испиту

матерњег језика

Евалуација постигнутих циљева

Чланови
актива

Извештаји

Извештај

Стручног
наставника

матерњег
српског језика

језика

Извештај
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2. 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

Активност

Реализатор

Јун, август

Формирање школског Тима за ИО

Директор

Јун, август

Извор доказа

Записник о

Израда плана и програма рада школског Тима за Чланови Тим за ИО

формирању Тима
Годишњи план рада

ИО, за школску 2013 /2014. годину

Тима

Септембар- Идентификација ученика из осетљивих група

ППслужба,

октобар

и даровитих ученика

стареш, наставници

На

I Формирање мини тимова за ученике којима је Чланови Тима за ИО Записник

крају

разр.

Записници,
ученич. продукти
о

тромесечја
потребна додатна подршка
родитељи
формирању Тима
На крају I Израда плана рада за ученике из осетљивих Педагошки колегијум, Израђени
ИОП
тромесечја

група и за даровите ученике

документа

Тим за ИО

Укључивање ученика којима је потребна додатна
У току године

подршка

у

бесплатне

школске

ативности:

ваннаставне активности, тимове, школске акције и

Евиденција
Колектив

пројекте
Сарадња са Интерресорном комисијом, другим
У току године

У току године

школама, установама, удружењима и појединцима
у циљу унапређења квалитета пружања додатне

о

ангажовању
ученика,
фотографије, видео
Записници, решења

Чланови Тима за ИО

донета од стране
интерресорне

подршке ученицима
Иницирање побољшања приступа школи и у Директор,

комисије
локална Извештаји о раду

школској згради за ученике и родитеље са заједница

на објекту

У току године

физичким тешкоћама
Набавка асистативне технологије и дидактичких Директор,ПП служба Извештај о набавци

У току године

материјала
Набавка стручне литературе за рад са ученицима Библиотекар,ПП

Извешта о фонду

из осетљивих група

школске библиотеке

Квартално

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а

служба

Чланови Тима за ИО Ревизија ИОП - а
и Пед. колегијум

Јун

Вредновање имплементације ИОП-а у школи

Чланови Тима за ИО Извештај
самовредновање
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3.

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика,
повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за конструктиван и
ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећавањем сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика.

Време

Активност

Формирање
Септембар
Септембар

Реализатор

Тима

за

Извор доказа

заштиту, Чланови Тима

упознавање са новим члановима,
анализа Програма заштите
Формирање Ученичког парламента

за заштиту
Координатор

Записник, извештаји о
раду
Записник

Ученичког парламента
Октобар

Доношење правила понашања на
нивоу

школе,

редефинисање

постојећих правила

Октобар
Октобар

заштиту, одељенске

обавештења

Учешће ученика млађих разреда у

Актив наставника

Извештаји,

манифестацији Радост Европе и

разредне наставе

фотографије, видео

Дечијој недељи
и Укључивање

записи
Савета

родитеља у рад Тима за

школске

заштиту

мај

Записник, књига

старешине

током
године
Октобар

Чланови Тима за

Координатор Тима
за заштиту

раду

и Организација учешћа ученика у
спортским

Записник, извештаји о

турнирима

хуманиратним акцијама

и

Тим за заштиту у

Извештаји,

сарадњи са

фотографије, видео

предметним наст.

записи

Тим за
Током
школске
године

Праћење безбедносне ситуације

заштиту,учитељи,
одељенске старешине,
предметни
наставници, помоћно
особље

Извештаји, записници
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Током

Превенција насиља кроз наставне Учитељи, одељенске Извештаји, записници

школске

садржаје

старешине, предметни

године

наставници

Током
школске
године

Тим за заштиту у
Активности ученика у домаћим и
међународним пројектима у којима
учествује наша школа

сарадњи са Тимом за
школско развојно

Извештаји, записници

планирање, Тимом за
пројекте, предметни
наставници

Током

Сарадња

школске

заједницом

године

општине и града

Током
школске
године
Током
године

са

локалном
на

нивоу

Директор школе

Извештаји, записници

Педагог школе

Извештаји, записници

Тим за заштиту

Извештаји, записници

Предавања и трибине на тему
превенције насиља у оранизацији
полиције, дома здравља, спортских
организација
шк. Сарадња

са

Ученичким

парламентом и осталим тимовима
у школи

Током
шк.
године

Предметни наставници Извештаји, записници

Отворена врата

Током

Омогућавање

школске

да посете часове наставника

године

родитељима

Предметни наставници Извештаји, записници
и учитељи
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4. Мере превенције осипања ученика
С обзиром на то да смо једина школа у Руском Селу, мештани нису у могућности да бирају између
више школа у које би по пребивалишту могли да упишу дете, те немамо објективну потребу да у знатној
мери планирамо спречавање осипања броја ученика.

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ИЗВОР ДОКАЗА

Радич Игнац

Сајт школе

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током

целе Ажурирање сајта школе

године
Организација

добродошлице Наставничко веће и Извештаји,

Септембар

поводом пријема првака

техничка подршка

Октобар

Обележавање Дечије недеље

Учитељи

фотографије
и Извештаји,

наставници
Новембар

Обележавање Месеца сова

Ученици

фотографије
и Извештаји,

наставници
Децембар

Уређење паноа-„Баш смо успешни“

Ученици

фотографије
и Извештаји,

Уређење зграде школе поводом наставници

фотографије

Нове године
Јануар

Фебруар

Март

Приредба

поводом

прославе Наставници

школске славе Светог Саве

фотографије

Уређење зграде школе поводом Ученици, наставници

Извештаји,

обележавања Дана државности

фотографије

Приредба поводом Дана жена

Ученици

Уређење паноа
Април

Извештаји,

Обележавање Дана планете земље

Извештаји,
фотографије

Ученици, наставници

Извештаји,
фотографије

Мај

Јун

Приредба поводом прославе Дана Ученици, наставици

Извештаји,

школе

фотографије

Уређење паноа-„Баш смо успешни“

Ученици

Извештаји,
фотографије
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5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржаје појединих наставних предмета

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, моралне и етичке вредности и
добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу.

Ци љ :


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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Активност

Приредба

Време

Носиоци

Извор доказа

поводом

дочека првака

септембар

Тим за културу, актив Извештај, фотографије
разредне наставе

Дечја недеља – разне

октобар

активности

Тим за културу, актив Извештај, фотографије
разредне наставе

Дружење са старима

октобар/новембар

Тим

за

културу, Извештај, фотографије

одељенске старешине
Представе

поводом

децембар

Божића у Етно кући
Приредба

поводом

за

културу, Извештај, фотографије

одељенске старешине
децембар

Божића и Нове годоне
Приредба

Тим

Тим

за

културу, Извештај, фотографије

одељенске старешине

поводом

школске славе „Свети

јануар

Тим за културу

Извештај, фотографије

март

Тим за културу

Извештај, фотографије

Сава“
Литерарно вече
Дан школе – приредба и
разне активности

мај

Тим

за

културу, Извештај, фотографије

одељенске старешине
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6. План припреме за завршни испит
6.1.

Област: математика

Време

Активност

Реализатор

Израда годишњег плана редовне наставе
Август

математике поштујући закључке анализе
успеха ученика на завршном испиту
Израда

Август

годишњег

плана

додатне

Октобар

Пробни

–

8.разреда у организацији Министарства

Април

завршни

испит

за

завршни

испит

за

Записник

ученике

просвете и спорта -реализација и анализа
Пробни

Актива

из Чланови Стручног актива

математике

р

Годишњи план, записник

закључке анализе успеха ученика на
теста

Актива

Чланови Стручног актива

и Чланови Стручног актива

р

новемба

Годишњи план, записник

допунске наставе математике поштујући

завршном испиту
Септемба Реализација иницијалног

Извор доказа

Чланови Стручног актива

Записник

Чланови Стручног актива

Записник

ученике

8.разреда у организацији Министарства
просвете и спорта – реализација и
Октобар –

анализа
Часови припремне наставе за ученике Чланови Стручног актива Евиденција о одржаним

мај

8.разреда (1час недељно)

Јун

Припремна настава за ученике 8.разреда Чланови Стручног актива Евиденција о одржаним

који

часовима

(10 часова у блок настави по 2 часа који предају у 8.разреду
дневно)
Пробни завшни тест за ученике 8.разреда Сви
Мај – јун

чланови

Стручног

у организацији школе –реализација и актива

Ј

анализа
Завршни тест из математике за ученикеод Чланови Стручног актива

у

5. до 7.разреда

н
Јун-август
Евалуација постигнутих циљева

часовима

Записник
Записник, извештаји

који
Чланови Стручних актива

Записник, извештаји
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6.2.
Време

Област: матерњи језик
Активност

Реализатор

Извор доказа

Израда годишњег плана редовне наставе
Август

матерњег

поштујући

закључке

анализе успеха ученика на завршном
испиту
Израда

Август

језика

годишњег

плана

допунске

наставе

поштујући

закључке

додатне

Чланови Стручног актива Годишњи план, записник
Актива

и

матерњег

језика

анализе

успеха

Чланови Стручног актива Годишњи план, записник

ученика на завршном испиту
Септемб. Реализација иницијалног теста матерњег Чланови Стручног актива

Актива
Записник

језика за све разреде
Октобар

Пробни

завршни

испит

за

ученике

–

8.разреда у организацији Министарства
просвете и спорта -реализација и анализа

новемба
Април Пробни

завршни

испит

за

Чланови Стручног актива Записник

ученике

8.разреда у организацији Министарства
просвете и спорта – реализација и

Чланови Стручног актива Записник

Октобар –

анализа
Часови припремне наставе за ученике Чланови Стручног актива Евиденција о одржаним

мај

8.разреда (1час недељно)

Јун

Припремна настава за ученике 8.разреда Чланови Стручног актива Евиденција о одржаним

који

часовима

(10 часова у блок настави по 2 часа који
дневно)
Пробни завшни тест за ученике 8.разреда Сви
Мај – јун

часовима
чланови

Стручног

Записник

у организацији школе –реализација и актива

Ј

анализа
Завршни тест из матерњег језика за Чланови Стручног актива Записник, извештаји

у

ученике од 5. до 7.разреда

н
Јун-август Евалуација постигнутих циљева

који
предају
тим разредима
ЧлановиуСтручних
актива Записник, извештаји
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6.3.

Област: науке

Време

Активност

Реализатор

Израда годишњег плана редовне наставе
Август

наука поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
Израда

Август

годишњег

допунске

наставе

плана

додатне

наука

Годишњи план, записник
Чланови Стручних актива

поштујући

Чланови Стручних актива Годишњи план, записник

завршном испиту
Септемба Реализација иницијалног теста наука за Чланови Стручних актива
р

све разреде

Октобар

Пробни

–

8.разреда у организацији Министарства

испит

за

завршни

испит

за

Актива
Записник

ученике

просвете и спорта -реализација и анализа

новемба
Април Пробни

Актива

и

закључке анализе успеха ученика на

завршни

Извор доказа

Чланови Стручних актива Записник

ученике

8.разреда у организацији Министарства
просвете и спорта – реализација и

Чланови Стручних актива Записник

Октобар –

анализа
Часови припремне наставе за ученике Чланови Стручних актива Евиденција о одржаним

мај

8.разреда (1час недељно)

Јун

Припремна настава за ученике 8.разреда Чланови Стручних актива Евиденција о одржаним

који

(10 часова у блок настави по 2 часа који

часовима

часовима

дневно)
Пробни завшни тест за ученике 8.разреда
Мај – јун

у организацији школе –реализација и

Ј

Сви чланови Стручног Записник
анализа
Завршни тест из наука за ученике од 5. до актива
Чланови Стручног актива Записник, извештаји

у

7.разреда

н
Јун-август Евалуација постигнутих циљева

који
предају
тим разредима
ЧлановиуСтручних
актива Записник, извештаји
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7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте

О укључивању школе у националне и међународне пројекте брине Тим за пројекте, именован од
стране директора. Тим се труди да прати трендове и редовно прослеђује важне информације свим
члановима Наставничког већа, које одлучује о пројектима у које ће се школа укључити. О свом раду Тим
води записник. У протеклом периоду, школа је била део веома важних националних пројеката: ДИЛС и
Друга шанса, а прикључивала се и низу локалних пројеката у организацији локалне самоуправе. Активности
Тима у наредном периоду су:

30
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Активности

Израда
Тима

Реализатор

Време

Извор доказа

плана рада
за

наредну Тим за пројекте

Август месец сваке Извештаји, записник

школ.год.

школске године
Тим

Снимање

за Почетак

потреба самовредновање

школе

сваке

и школске године

Извештаји, записник

Тим за пројекте

Тим
Праћење конкурса

за

пројекте, Током школске године

Адресе сајтова

директор и стручна
служба

Тим
Апликације

за пројекте,директор

пројекат

за
и Током школске године

стручна служба

Документација
(фотографије

,

извештаји )

Делегирање чланова Тим за пројекте

Током школске године

Извештаји, записник

носиоца пројеката у
које

се

школа

укључује

Писање
полугодишњих

На
и Тим за пројекте

годишњих извештаја

крају

полугодишта

првог Извештаји, записник
и

на

крају сваке школске
године

Евалуација рада Тима

Тим за пројекте

На

крају

сваке Извештаји, записник

школске године
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8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
8.1. Стручно усавршавање ван установе

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника,
васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и
ученика и нивоа постигнућа ученика.
Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање
нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовноваспитног, васпитног, стручног рада и неге деце.
Наставник и стручни сарадник обезбеђује структуру од 120 бодова стручног усавршавања за период од
пет година тако што:
1) остварује најмање по 16 бодова похађањем облика стручног усавршавања који развија компетенције
за:
(1) уже стручну област,
(2) поучавање и учење,
(3) подршку развоју личности детета и ученика,
(4) комуникацију и сарадњу.

2) остварује најмање 30 бодова похађањем облика стручног усавршавања који се односе на
приоритетне области:
1) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода
наставе и управљања одељењем;
2) учење да се учи и развијање мотивације за учење;
3) здравствено образовање и развијање здравих стилова живота;
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4) комуникацијске вештине;
5) одрживи развој и заштита животне средине;
6) превенција насиља, злостављања и занемаривања;
7) превенција дискриминације;
8) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група;
9) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима;
10) информационо-комуникационе технологије

3) преостали број бодова до 120 у току пет година распоређује на основу приоритета установе и
сопственог плана професионалног развоја.
Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује најмање 100 бодова из одобрених програма и до 20
бодова за учествовање наодобреним стручним скуповима, летњим и зимским школама и стручним и
студијским путовањима.

8.2 стручно усавршавање у установи

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика
стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених
програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих
развојних активности, и то:
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1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и
анализом

Број

Активност

сати

Опис активности

Докази:

Писана припрема за час
Организација простора и времена
Припрема наст.материјала
Извођење угледног
часа

8

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

Иновативна средства
Реализација часа
Сређивање

података

са

евалуационих листова
Самоевалуација
Помоћ у припреми часа
Асистент

–

помоћник

Асистенција током извођења часа
6

Попуњавање евалуационих листа

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

Учешће у дискусији
Присуствовање
Евидентирање уочених квалитета
Присуствовање
дискусија
угледном часу

и
на 2

часа
Попуњавање евал. листа

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

Учешће у дискусији
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2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом (сати се
рачунају по одржаном састаку стручног органа)

Активност

Број
сати

Опис активности

Докази:

Писана припрема за излагање;

Извештаји,

евиденционе листе

Организација излагања
Излагач

3

записници,

Припрема материјала за присутне
Реализација
Анализа
Присуство

Слушалац

1

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

Учешће у дискусији
Анализа могућности за примену у
сопственој пракси

3.

Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из
области образовања и васпитања

Активност

Број
сати

Опис активности

Писана
Излагач

8

припрема

Докази:

приказа Извештаји,

Организација активности

записници,

евиденционе листе

Презентација приказа
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Присуство
Слушалац

1

Извештаји,
евиденционе листе

Учешће у дискусији
Анализа

могућности

записници,

за

примену у сопственој пракси

3. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја

Активност

Излагач

Број
сати

8

Опис активности

Докази:

Припрема приказа

Извештаји,

Презентација мултимедијалних

записници,

евиденционе листе

садржаја
Присуство
Слушалац

1

Учешће у дискусији

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

Анализа могућности примене
у пракси

3. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја

Активност

Број
сати

Опис активности
Докази:
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Извештаји,

Припрема приказа
Излагач

8

Презентација мултимедијалних

записници,

евиденционе листе

садржаја
Присуство
Слушалац

Извештаји,
евиденционе листе

Учешће у дискусији

1

записници,

Анализа могућности примене
у пракси
3. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и
афирмацији образовно васпитног процеса

Број

Активност

сати

Опис активности

Докази:

ауторског Извештаји,

Планирање

истраживања
Руководилац

Организација евиденционе листе

ауторског

ауторског

20

истраживања

записници,

истраживања

Руковођење

ауторским

истраживачким

пројектом

усмереним

повећање

на

квалитета рада школе
Учесник
истраживачком
пројекту

Извештаји,

у
10

записници,

Ангажовање у истраживачком евиденционе листе
пројекту
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Координатор
истраживања

10

Планирање

истраживања Извештаји,

Организација

истраживања евиденционе листе

записници,

Ангажовање у истраживачком

пројекту

Чланови тима

5

Планирање

истраживања Извештаји,

Организација

истраживања евиденционе листе

записници,

Ангажовање у истраживачком

пројекту
Публиковање

Објавивање/

истраживања
публиковање
ауторског

у

записници,

стручном евиденционе листе

часопису
10

Писана

припрема

истраживачког

презентовање

пројекта

пројекта

Слушалац

ауторског Извештаји,

1

за

истраживачког

Присуство, учешће, дискусија,

Извештаји,

записници,

евиденционе листе

анализа

3. Стручне посете и струдијска путовања дефинисана Развојним планом установе

Активност

Број
сати

Вођа-аутор
стручне посете/
6

Опис активности

Докази:

Планирање активности

Извештаји,

Организација посете Писање

студијског

извештаја

Презентовање

путовања

установи Анализа

записници,

евиденционе листе

у
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Присуство
Учесник

2

путовања

записници,

евиденционе листе

Учешће у стручној посети /

стручне

посете/студијског

Извештаји,

студијском путовању Учешће у
дискусији
Писана анализа

3. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи

Активност

Број
сати

Писање пројеката10

координатор

Опис активности

Израда

предлога

апликације

Докази:

записници,
-пројктне Извештаји,
евиденционе листе

Писање пројекатаЧлан

Извештаји,

пројектног 5

Учешће у писању/аплицирању

евиденционе листе

Планирање активности

Извештаји,

записници,

тима
Организатор
предавања,
књижевних
сусрета,

евиденционе листе

Организација активности

трибина, смотри,

записници,

Анализа активности
6

(нпр:

Фестивал

науке,

академија,

Изложба кућних љубимаца,

изложби радова у

Сеоска

школи итд...

Васкршња изложба, Квизови,
Приредбе,

отворена

школа,

Хуманитарне

и
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еколошке

акције,

школског

Сајам

издавштва,

Завичајни

писци

професора,

у

Школски

Франкофоније,

оку
лист,

Трибине,

Радионице.....)
Помоћ у планирању

Извештаји,
евиденционе листе

Помоћ у организацији
Координатор

записници,

4

Учешће у реализацији
Анализа активности
Учесник/
2

записници,
дискутује, Извештаји,
евиденционе листе

Учествује,

посетилац

анализира

Организовање

Планирање активности

одласка ученика у

Организовање

биоскоп,

(нпр.одлазак

позориште,
концерте,

на

спортске

и

3

Извештаји,

активности
у

концерте,

спортске

и

културне

манифестације,

писање

извештаја

манифестације

дискусија

и

анализа

на

и

Планирање активности
Координација
рада

Ученичког

парламента
Вршњачког тима

и

Извештаји,

Учешће

у

Сарадња

са

записници,

евиденционе листе

Организовање активности
5

евиденционе листе

биоскоп,

позориште,

културне

записници,

активностима
ученицима

и

наставницима
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3. Рад са студентима

Број

Активност

Рад

сати

са

студентима

Опис активности

Извођење

наставе

консултације

на

присутан

2

Докази:

или Извештаји,

којима

студент

записници,

је евиденционе листе
или

приправник са ментором и
заједничко

анализирање

наставе/консултација
Пружање
Рад

са

волонтерима

подршке, Извештаји,

подучавање,

2

записници,

консултације, евиденционе листе

разговори,

вођење

документације

3. Такмичења и смотре

Активност

Републичка
међународна
такмичења и смотре

Број сати

Опис активности

Припремање

и
10

за

Докази:

ученика Извештаји,

републичка

записници,

и евиденционе листе

међународна
такмичења и смотре
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План
Учествовање

задужења

Окружни 3

Организовање

у

организацији

расподеле Извештаји,

Општински 1

такмичења и смотри Републички 5
од општинског нивоа

записници,

евиденционе листе

такмичења
Учешће у реализацији
такмичења и смотри

3. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града /општине која
доприноси унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса

Активност

Број сати

Опис активности

Докази:

Планира активности

Извештаји,

Руководилац
/председник стручног

Организује и води састанке

актива,

Води документацију

удружења, 5

записници,

евиденционе листе

подружнице на нивоу
Представља

града /општине

удружење

у

јавности
Учествовање у раду
Учешће

у

Извештаји,

активностима

записници,

евиденционе листе

стручних актива, удружења,
Учесник

2

подружница на нивоу града
/општине (актив наставника
италијанског
Подружница
српски

језик,

језика,
друштва

за

Удружење
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стручних сарадника, Огранак
Вукове задужбине...)

4.

Маркетинг школе

Активност

Број сати

Администратор сајта

20

Помоћник
администратора сајта

5

Опис активности

Израда и ажурирање сајта Извештаји,
установе
Пружање

помоћи

око

ажурирања сајта

по Изјаве,
активности гостовања

записници,

евиденционе листе
Извештаји,

на

записници,

евиденционе листе

интервјуи, Извештаји,

3

ПР менаџмент / особа

Докази:

записници,

медијима, евиденционе листе

израда
и
(по изјави, саопштења,
задужена за односе
интервјуу, дитрибуција промотивног
са јавношћу
гостовању материјала итд.
на ТВ...)

Пружање помоћи и подршке Извештаји,
Члан тима

1

записници,

у активностима у односима евиденционе листе
са јавношћу
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3. Рад у радним телима и програмима

Активност

Број сати

Опис активности

Докази:

Учешће

у

реализацији Извештаји,

Координатор програма

програма

од

националног евиденционе листе

од

значаја

националног

значаја

(МПНТР,

(нпр: ПИСА истраживање,
20

ЗУОВ, ЗВКОВ, ГИЗ...)

записници,

Национално
ученика,

тестирање
Професионална

оријентација,

Праћење

колега једнаких по позицији и
образовању итд....)
Учешће

у

реализацији Извештаји,

програма

од

националног евиденционе листе

записници,

значаја
(нпр: ПИСА истраживање,
Члан тима

10

Национално
ученика,

тестирање
професионална

оријентација,

Праћење

колега једнаких по позицији и
образовању итд....)
Учешће
Програми/пројекти
локалној самоуправи

у

у

реализацији Извештаји,

записници,

програма/пројеката локалне евиденционе листе
10

самоуправе
Радна
пројкети,

тела,

(Стратегије,
Еколошки
Превенција
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наркоманије, Безбедност у
саобраћају,програми
СЦР,

МУП,

НСЗ,

Здравства,

Привредне коморе....)
Учешће
Члан тима

5

у

реализацији Извештаји,

записници,

програма/пројеката локалне евиденционе листе
самоуправе
У реализацији ШУ

Обука

за

завршни

испит и матура

*уколико
3

се

Извештаји,
акредитује

записници,

евиденционе листе

стручни скуп Обука завршног
испита,

сати

се

неће

рачунати
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План за похађање акредитованих семинара

Активност
Реализатори
Израда плана стручног Сви
наставници,

Време реализације
Извор доказа
На почетку сваке План
стручног

усавршавања у установи

школске године

директор и стручни

усавршавања
установи

сарадник
Израда плана стручног Сви

наставници,

На

усавршавања

и

школске године

ван директор

установе

плана

стручни сарадник
реализације Стручни

активи,

стручног

усавршавања

ван

установе

константно
педагог, Квартално у току сваке Записници са седница

стручног директор

усавршавања
Сарадња са Центром за Сви наставници,
стручно

сваке План

Стручних актива
портфолиа Сви наставници, директор и У току школске године, Портфолио наставника

наставника
Праћење

стручни

почетку

сарадник у оквиру својих

Ажурирање

у

школске године

директор и У току школске године, Извештаји

усавршавање стручни сарадник у оквиру константно

Кикинда

Одељенских већа

својих Стручних актива

о

похађаним
семинарима, стручним
скуповима, трибинама

Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са потребама
наставника

и

школе,

као

и

материјалним

могућностима.
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9. 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- комуникационих технологија.

Време

Активност

Август месец

Израда плана стручног усавршавања Сви

сваке школске

у установи и ван ње уз помоћ ИТ

године
Август
сваке

Реализатор

Извор доказа

наставници, Планови

стручног

директор и стручни усавршавања
срадник

месец Планирање

реализације

угледних

школске часова угледних часова у току

године
Почетком

Записници, фотографије,

школске године
сваке Анализа стања постојеће рачунарске Актив

школске године опреме и компоненти

евиденција у дневнику

Сви наставници

рада

наставника

информатике

и

рачунарстава
Анализа стања постојећих

Почетком

наставних средстава

Сви
попис

активи

праве

постојећих

сваке

школске

године
Током

школске Евиденција о коришћењу медијатеке наставних
Тим
засредстава
развој

године
Током

школског програма
школске Евиденција о употреби наставних Педгог, директор

године

Записници

функционалних

Записници
Записници
Записници
Записници

средстава у редовној настави
Израда електронске свеске лепих Предметни

Током
године

школске

предавања као примера добре праксе наставници
у коришћењу ИКТ у настави

учитељима

Електронска свеска
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Током школске

Постављање додатних софтвера на

године

сајт школе који се могу користити у

Током

настави
школске Унапређивање

године

школе

опремљености

Током

школске Организовање одласка ученика у

године

Друго
полугодиште

Током године

Током године

Директор

савременим

информационим средствима

биоскоп , позориште , на концерте
или спортске манифестације
Израда наставног средства и његово
приказивање стручном органу школе

Извештај о раду сајта

Тим за медије

школе,

Извештаји

локална

самоуправа разреднеИзвештаји, евиденције о
Учитељи,
старешине

посетама

Учитељи, предметни

Извештаји

наставници

Припреме ученика за општинска, Предметни

Евденција о одржаним

градска и републичка такмичења

часовима,

Подстицање

,

наставници

учествовање Учитељи

продукти

ученика
и
Извештаји

укључивање школе у међународне наставници, Тим за
пројекте
Чланови Тима медије

образовне пројекте

Јун сваке године Евалуација
извештаја

рада,

подношење

у

сарадњи

са

предметним
наставницима

и

Извештаји
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10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да стекне звање:
педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник
Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник,

васпитач и стручни сарадник

подношењем захтева установи. Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености
услова за стицање звања прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовноваспитних

циљева на основу услова за стицање звања утврђених овим

одлучивања о захтеву директор установе прибавља

правилником.

У поступку

мишљење са проценом степена остварености

образовно- васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за:
- наставника - од стручног већа за област предмета и од
просветног саветника;
- за васпитача - од стручног актива и просветног саветника;
- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника;
- за стручног сарадника у дечјем вртићу и дому ученика - од стручног актива и просветног саветника.
Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор доставља на
мишљење

наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету родитеља, са

прибављеним позитивним мишљењима и проценом Након прибављених позитивних мишљења
наставничког, васпитно-образовног, односно педагошког већа и савета родитеља директор доноси решење о
стицању одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника.
Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког саветника
директор прибавља и мишљење Завода. По прибављеном позитивном мишљењу Завода директор доноси
решење о стицању звања.
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11.

АКТИВНОСТ

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе

ВРЕМЕ

Избор за Савет родитеља

НОСИОЦИ

Почетак школске Одељенске старешине

ИЗВОР ДОКАЗА

Извештаји

године
Дружење у оквиру Дечје Прва недеља у Учитељице

Извештаји и фотографије

недеље

октобру

Месец старих

Октобар

Учитељице

Израда ИОП-а

Током године

Тим за ИОП,одељенске План и ревизија

Извештаји и фотографије

старешине
Новогодишње дружење

Децембар

Учитељице

Извештаји
фотографије,продукти рада

Светосавска слава

27.јануар

Родитељски састанци са Током
педагогом
Обележавање

године
Дана Мај

Тим за културу

Извештаји и фотографије

школске Одењенске старешине Записници,евиденција
и педагог
Тим за културу

Извештаји и фотографије

школе
Дан отворених врата

Током
године

школске Одељенске старешине

Извештаји и евиденција

и
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12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама
УСТАНОВА

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

ИЗВОР ДОКАЗА

Ватрогасно друштво

Током

Смотре и такмичења, припрема наших Фотографије,

године

ученика за такмичења

сертификати,
извештаји

КУД Братсвојединство

Током

Заједничко учешће у прославама

године

Фотографије,
сертификати,
извештаји

ФК Црвена Звезда Руско Током

Коришћење школске сале за тренинге, Фотографије,

Село

тренирање

године

ученика

наше

школе, сертификати,

заједничке акције од значаја за развој извештаји
локалне заједнице
Стонотенисерски

клуб Током

„Чарнојевић“

године

Коришћење школске сале за тренинге, Фотографије,
тренирање

ученика

наше

школе, сертификати,

заједничке акције од значаја за развој извештаји
локалне заједнице
Актив жена Руског Села

Током

Сарадња

приликом

године

значајниих датума

обележевања Фотографије,
сертификати,
извештаји

„Торонтал“ – друштво за Током

Заједничко учествовање у пројектима Фотографије,

негу обичаја Мађара

од значаја за очување традиције и сертификати,

године

културе
Амбуланта у Руском Селу

Ветеринарска амбуланта

извештаји

Током

Систематски

године

предавања о темама везаним за сертификати,

Током
године

прегледи

ученика, Фотографије,

здравствено васпитање

извештаји

Предавања на теме: Беснило

Фотографије,
сертификати,
извештаји
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Ловачко друштво „Зец“

Током

Заједничке

акције

хватања

и Фотографије,

године

збрињавања дивљачи, помоћ при сертификати,
организовању прослава, предавања

МЗ Руско Село

извештаји

Током

Сарадња при реализацији пројеката и Фотографије,

године

акција на територији месне заједнице

сертификати,
извештаји

Културни центар Кикинда

Током

Учествовање ученика на конкурсима Фотографије,

године

које расписује ова институција

сертификати,
извештаји

Библиотека

„Јован Током

Поповић“ Кикинда

године

Учествовање ученика на конкурсима Фотографије,
које

расписује

ова

институција, сертификати,

књижевне вечери, трибине
Национална служба за Током

Реализација

запошљавање

полазнике ФОО

године

ПО,

извештаји

подршка

за Фотографије,
сертификати,
извештаји

Центар за социјални рад Током

Подршка приликом рада са ученицима Фотографије,

Кикинда

из социјално депривираних средина, сертификати,

године

подршка за полазнике ФОО
Црвени крст Кикинда

извештаји

Током
године

Фотографије,
сертификати,

Заједничке акције

заједничких

извештаји

Основне и средње школе Током

Реализација

на територији општине године

посете средњим школама у оквиру ПО

Кикинда
Друге јавне институције

акција, Фотографије,
сертификати,
извештаји

Током
године

Реализација заједничких акција

Фотографије,
сертификати,
извештаји
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13. МЕРЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Активност

Прављење

Реализатори

Време реализације

Акционог

Извор доказа

Почетком сваке школске Акциони план доступан

плана за сваку школску Тим
за
годину,
на
основу планирање

Развојно године

свим запосленима

евалуације реализованог
дела Развојног плана
Реализација задатака из
Акционог плана

Током школске године
Тим

за

Развојно

Извештаји

о

реализацији: квартални,
полугодишњи и годишњи

планирање

извештаји
Евалуација

акционог Тим

за

Развојно На крају школске године

Годишњи извештај

плана за сваку школску планирање
годину
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1. ЦИЉ: Стицање употребљивих знања, способности и вештина високог квалитета
ЗАДАЦИ

1.1.Материјалнотехничко
осавремењавање
наставног процеса

1.2.Перманентно
усавршавање
наставника,
стручних
сарадника и
ученика

1.3.Повећање
степена

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА

ИНСТРУМЕНТИ
МЕРЕЊА
1.1.1.Извршен преглед и попис наставних 1.1.1.Списак постојећих
средстава
наставних средстава
1.1.2.Сваком наставнику обезбеђена
1.1.2.Распоред часова
доступност медијатеке
одржаних у медијатеци
1.1.3.Постављена мапа – план школе у
1.1.3.Истакнута мапа
приземљу
1.1.4.У ходницима, на зидовима
1.1.4.Преглед школе,
постављене су површине за излагање
фотографије
ученичких радова, материјала
едукативног и информативног садржаја
1.1.5.Сваке године се набављају нова
1.1.5.Рачуни и набављена
наставна средства према потребама
средства
наставника
1.1.6.Прибављена документација
1.1.6.Увид у
потребна за учешће на конкурсима за
документацију
пројекте

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
1.1.1.Директор, секретар и тим за РП
1.1.2.Медијатекар

1.2.1.Обезбеђена су средства за 20 сати
акредитованих семинара по наставнику
на годишњем нивоу
1.2.2.Примена савремених метода рада и
коришћења наставних средстава
повећана за 20% у односу на претходни
период
1.2.3.Реализовано пет огледних часова
годишње (два у првом, три у другом
полугодишту)

1.2.1.Сертификати

1.3.1.Одржане „Игре без граница“
1.3.2.Одржана спортско рекреативна

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД
Јун 2011.

РЕАЛИЗАЦИЈА
Реализовано
Реализовано

1.1.3.Тим за РП

На крају сваке
школске године
Октобар 2010.

1.1.4.Тим за медије

Октобар 2010.

Реализовано

1.1.5.Представници
стручних већа

Континуирано

Делимично
реализовано

1.1.6.Тим за
пројекте

Континуирано
током ШРП

Реализовано

1.2.1.Педагог

Током сваке
школске године

Реализовано

1.2.2.Белешке педагога,
1.2.2.Педагог
разговор са наставницима

До јуна 2014.

Реализовано

1.2.3.Белешке педагога,
дневници рада

1.2.3.Педагог

Током сваке
школске године

Реализовано

1.3.1.Извештај,
фотографије
1.3.2.Извештај,

1.3.1.Тим за ШРП

Октобра сваке
школске године
Октобар сваке

Реализовано

1.3.2.Тим за ШРП

Није реализовано

Реализовано

55

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“ РУСКО СЕЛО
мотивисаности и
одговорности
ученика за
сопствено
напредовање

такмичења
1.3.3.Одржана активност „Отворена
врата“, где ученици мењају улогу са
наставницима
1.3.4.Одржана по једна радионица током
сваког полугодишта, сваке године, на
тему „Толеранција“

фотографије
1.3.3.Извештај,
похвалнице ученицима
1.3.4.Извештај,
фотографије, продукти
рада ученика

1.3.4.Тим за
заштиту ученика

На крају сваког
полугодишта
ШРП

Реализовано

1.3.5.Бар једном годишње одржано
представљање књижевних дела и друге
литературе
1.3.6.Изложени ликовни радови

1.3.5.Евиденција рада
библиотеке

1.3.5.Тим за јавне
часове

На крају сваке
школске године

Није реализовано
Реализовано

1.3.6.Тим за културу

После
активности

1.3.6.Ликовни радови,
фотографије, извештај

1.3.3.Тим за јавне
часове

школске године
Новембар сваке
године ШРП

Реализовано
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2.ЦИЉ: Развијање и јачање васпитне улоге школе
ЗАДАЦИ
2.1.Афирмисање
друштвено
пожељног система
вредности код
ученика и
родитеља

2.2. Подстицање
позитивног
социјалноемоционалног
развоја ученика

2.3. Организовање
активног учешћа
родитеља у раду

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА

2.1.1.Документација

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
2.1.1.ШО

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД
Децембар 2011.

Није реализовано

2.1.2.Записници НВ, ШО

2.1.2.ШО

Јануар 2012.

Није реализовано

2.1.3.Огласна табла, сајт
школе, књига обавештења

2.1.3.Информатичка и
новинарска секција

Периодично

Делимично
реализовано

2.1.4.Извештај,
фотографије

2.1.4.Ученички
парламент

Периодично
током ШРП

Делимично
реализовано

2.1.5.Извештај,
фотографије, материјал са
предавања

2.1.5.Тим за јавне
часове

Марта, сваке
године ШРП

Делимично
реализовано

2.2.1.Одржане презентације о
2.2.1.Извештај, материјал
стратегијама конструктивног
решавања неспоразума и сукоба
за најмање 50% ученика
2.2.2.Најмање 50% ученика је
2.2.2.Извештаји,
учествовало у радионицама
материјал, анкете
„Технике учења“

2.2.1.Тим за јавне
часове, тим за заштиту
ученика

На крају сваког
полугодишта
ШРП

Реализовано

На крају првог
полугодишта
сваке године
ШРП

Реализовано

2.3.1.Израђен План посета

2.3.1.Наставничко веће

Септембар,
сваке године
ШРП

Реализовано

2.1.1.Припремљен Правилник о
награђивању и похваљивању
ученика за дискусију
2.1.2.Усвојен Правилник о
награђивању и похваљивању
2.1.3.Имена успешних ученика
објављују се редовно на
огласној табли, сајту школе и
књигом обавештења
2.1.4.Организовано заједничко
дружење родитеља, ученика и
наставника; најмање једном
годишње
2.1.5.Одржано предавање
родитеља на тему „Моје
занимање“;најмање једном
годишње

ИНСТРУМЕНТИ МЕРЕЊА

2.3.1.План истакнут на
огласној табли за
родитеље

2.2.2.Стручна већа

РЕАЛИЗАЦИЈА
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школе

2.3.2.На бар 2 родитељска
2.3.2.Записници са
састанка, сваки Одељењски
родитељских састанака,
старешина, организује и
анкете
реализује дискусију са
родитељима о темама значајним
за одељење и школу

2.3.2.Педагог

Континуирано

Реализовано
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3.ЦИЉ: Стварање услова и атмосфере да ученици радо проводе време у школи
ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА

3.1.Унапређивање
рада ученичких
организација

3.1.1.Формиран Ученички
парламент
3.1.2.Ученички парламент
учествује у бар 50% активности
у школи
3.1.3.Бар 20% ученика иницира
активности помоћу Кутије за
ђачке иницијативе
3.1.4.Дечји савез, Црвени крст и
Млади еколози организују бар
по две активности годишње

3.2.Развијање и
подстицање
ваннаставних и
слободних
активности

3.3.Подстицање
организације и
реализације
хуманитарних и
добротворних акција
и еколошких
активности

3.2.1.Бар 40% ученика
афирмише рад секција
3.2.2.Организовани излети и
екскурзије за ученике, једном
годишње

3.3.1.Урађен пројекат, бар један
годишње
3.3.2.Уређен школски простор,
једном квартално
3.3.3.Бар једном годишње
прикупљене секундарне
сировине
3.3.4.Организована
хуманитарна акција
3.3.5.Организоване бар две

ИНСТРУМЕНТИ МЕРЕЊА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
3.1.1.Записници, Програм рада 3.1.1.НВ, ШО
УП
3.1.2.Записници, извештаји,
3.1.2.Тим за ШРП
фотографије

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД
Септембар 2010.

РЕАЛИЗАЦИЈА
Реализовано

Континуирани
током ШРП

Делимично
реализовано

3.1.3.Писмени предлози

3.1.3.УП,НВ

На крају сваког
квартала

Делимично
реализовано

3.1.4.Извештаји, презентације,
фотографије, продукти рада...

3.1.4.Тим за ШРП

На крају сваког
квартала

Делимично
реализовано

3.2.1.Извештаји: приредбе,
такмичења, конкурси,
изложбе...
3.2.2.Извештаји, фотографије

3.2.1.Тимови ШРП

Континуирано

Реализовано

Периодично
током ШРП

Реализовано

На крају године

Реализовано

На крају сваког
квартала
Периодично

Реализовано

Новембар, сваке
године

Делимично
реализовано

3.2.2.ШО, НВ

3.3.1.ШО, НВ
3.3.1.Документација пројекта у
архиви
3.3.2.Продукти рада, извештај,
фотографије
3.3.3.Документација о
дистрибуцији прикупљених
сировина, извештај,
фотографије...
3.3.4.Извештај, прикупљена
помоћ

3.3.2.Тим за ШРП
3.3.3.УП

3.3.4.Тим за
заштиту ученика
3.3.5.Тим за

Делимично
реализовано
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3.4. Обезбедити
доступност
расположивих
ресурса школе
ученицима, у
слободно време

акције у сарадњи са Црвеним
крстом
3.4.1.Бар 30 % ученика користи
школске спортске терене,
реквизите и опрему у слободно
време
3.4.2. Бар једном годишње
одржано представљање
књижевних дела и друге
литературе
3.4.3.Правовремено
постављање нових садржаја на
сајт школе
3.4.4.Обезбеђен простор и
опрема за игранке за ученике
3.4.5.Најмање два пута месечно
организоване игранке за
ученике

3.3.5.Извештај, документација

заштиту ученика

Континуирано

Делимично
реализовано

Перманентно

Реализовано

На крају сваке
школске године

Није реализовано

Континуирано

Делимично
реализовано

Почетак школске
године
Перманентно

Реализовано

3.4.1.УП
3.4.1.Анкете

3.4.2.Извештај

3.4.2.Тим за јавне
часове

3.4.3.Садржај сајт-а

3.4.3.Тим за
медије
3.4.4.УП

3.4.4.Простор и опрема
3.4.5.Директор
3.4.5.Списак и евиденција
дежурних наставника

Реализовано
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