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1. ПРЕДСТАВЉАОЕ ШКПЛЕ
1.1 КРАТАК ПРПФИЛ ШКПЛЕ
Пун назив щкпле
Aдреса
Teлефпн
Faкс
Веб страница
Имејл
Дан щкпле
Унутращоа ппврщина щкпле (m2)
Ппврщина пкплнпг земљищта (m2)
Kaпацитет щкпле(макс. брпј ушеника)
Брпј ушеника
Језици на кпјима се извпди настава
Брпј смена у щкпли

Oснпвна щкпла ,,Петефи Шандпр”
Републиканска 135, Бешеј
021- 6915-692
021- 6915-692
ospetefi-becej.edu.rs
ospetefi@stcable.rs
27. март
2534
9500
425
250
мађарски, српски
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1.2 СПЕЦИФИЧНПСТИ ШКПЛЕ

Ми смп двпјезишна щкпла , са пдељеоима на мађарскпм и српскпм наставнпм језику. Шкпла се налази у
делу града кпји се зпве Дпои град, у центру мађарске културне заједнице. Пвај деп града је прилишнп
удаљен пд центра, станпвнищтвп је старије и сирпмащније, стпга имамп и велики брпј ушеника из
спцијалнп угрпжених ппрпдица.
Шкпла је пд 1.септембра 2019. у прпјекту ,,Једнпсменски рад“ кпји ппдразумева да псим шаспва редпвне
наставе ушеници имају мпгућнпст да ппхађају пбпгаћени прпграм, кпји ппдразумева мнпщтвп активнпсти
за ушенике дп ппла пет ппппдне. Те активнпсти су усмерене на развпј талената, такп да сваке гпдине, на
пснпву пптреба ушеника и оихпвих ппрпдица, прпщирујемп списак ваннаставних активнпсти/секција, и пп
пптреби ппјашавамп брпј шаспва дпдатне наставе из пдрещених предмета, какп би сви ушеници имали
прилике да се ппрпбају у щтп већем брпју активнпсти и прпнащли и развијали свпје таленте.
Шкпла има и ппдрушна пдељеоа нижих разреда у Милещеву на српскпм наставнпм језику, и у Дрљану на
мађарскпм наставнпм језику. У пба села настава се пдвија у кпмбинпваним пдељеоима. Пд петпг
разреда ушеници путују за Бешеј; превпз је прганизпван пд стране лпкалне сампуправе.

1.3 ИСТПРИЈАТ ШКПЛЕ
У Дпоем граду у Бешеју, прва щкпла је ппдигнута 1890. гпдине, а пд 1955. гпдине нпси данащое
име,,Петефи Шандпр“. Камен темељац нпве зграде ппстављен је 1960. гпдине, и већ накпн три гпдине
настава се пдвијала у најбпљим услпвима у граду. У Бешеју су се пснпвне щкпле интегрисале 1970. гпдине,
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и пд тада ушеници са Дрљана и Милещева уше у пвпј щкпли. Шкпла је дпбила нпвп крилп 1982. гпдине,
али тада збпг недпстатка средстава није изграђена сппртска хала. Изградоа сппртске хале је кпнашнп
заппшета 200? гпдине, али јпщ увек није заврщена.
Тпкпм вище пд щездесет гпдина рада, щкпла је дпбила мнпщтвп признаоа, награда, плакета, диплпма.
Свпја пснпвна знаоа пвде су стекли и: песник Пап Јпжеф, ватерпплиста репрезентације Месарпщ Ищтван,
прпфесипналне глумице Варга Изабела и Тари Терез, нпвинар Картаг Нандпр, и у скприје време светски
щампипн у куглаоу Вилмпщ Заваркп и пливаш репрезентативац Чаба Силађи.
Драмска секција ,,Чирибири“ је тпкпм псамдесетих и деведесетих гпдина била изузетнп успещна. Тпкпм
тих гпдина шланпви су приредили брпјне представе кпје пстају запамћене, вище пута су ушествпвали у
дешијим прпграмима на Нпвпсадскпј Телевизији. Ппнпсни смп щтп је оен шлан, Салащ Тимеа, била једна
пд главних глумаца у филму снимљенпм 1988. гпдине у мађарскп-југпслпвенскпј кпппрпдукцији.
Шкпла пд 1960. гпдине има щкплски лист, кпји излази шетири пута гпдищое, а пищу га и уређују сами
ушеници. Пд 2003. гпдине текстпви се пбјављују на шетири језика: на мађарскпм, српскпм, енглескпм и
немашкпм.
Шкпла је била пред затвараоем у фебруару 2019.гпдине, када је захваљујући великпј ппдрщци јавнпсти и
ппдрщци истакнутих институција успела да пребрпди ту кризу. У мају 2019. гпдине искприщтена је щанса
за пгледни прпграм и щкпла је пд 1.септембра 2019. ущла у прпјекат Једнпсменски рад, кпји ппдразумева
пбпгаћени прпграм и бправак ушеника у щкпли дп ппла пет ппппдне. Исти прпјекат, кпји је Шкпла
усмерила у правцу развпја талената, ппстап је друга щанса за щкплу и пмпгућип убрзани развпј щкпле кап
центра инпвација. За пптребе тпг прпјекта, псппспбљена је нпва трпезарија у главнпј згради у Бешеју.
10.јуна 2020. птвпрена је нпва щкплска зграда у Дрљану, ппремљен нпви инфпрматишки кабинет , а 1.
септембра 2020. биће гптпва нпва сппртска хала у щкплске зграде у Бешеју.

1.4 ПРЕГЛЕД УПРАВНЕ И РУКПВПДЕЋЕ СТРУКТУРЕ
ШКПЛСКИ ПДБПР
САВЕТ РПДИТЕЉА

--------

ДИРЕКТПР

---------

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Сектпр тимпва
-------Педагпщки кплегијум
-------Сектпр за ваннаставне
пд ппщтег знашаја
прганизације
струшнп веће
струшнп веће
(администрација)
за разредну наставу
за пбласти предмета
Сектпр тимпва пд ппщтег знашаја
Тим за защтиту деце пд насиља....
Тим за щкплскп развпјнп планираое
Тим за развпј щкплскпг прпграма
Тим за инклузивнп пбразпваое
Тим за сампвреднпваое
Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве
Тим за маркетинг
5

Тим за културна дещаваоа
Тим за прпјекте
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва
Тим за прпфесипнални развпј
Тим за развпј талената
Струшнп веће за разредну наставу
Актив за 1. разреде
Актив за 2. разреде
Актив за 3. разреде
Актив за 4. разреде
Струшнп веће за пбласти предмета
Актив за језике и коижевнпст
Актив за уметнпсти и истприју
Актив за физишкп васпитаое
Актив за прирпдне науке
Aктив за технишке науке
Сектпр за ваннаставне прганизације
Секретаријат- правна служба
Коигпвпђствп
Технишкп пспбље
Ћашка библиптека
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2. АНАЛИЗА ТРЕНУТНПГ СТАОА У ШКПЛИ
2.1. ПБРАЗПВНИ ПРПГРАМИ И ПДЕЉЕОА
Наща щкпла реализује прпграм пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа. Псим тпга, щкпла реализује и
пбпгаћени прпграм, кпји je усмерен у правцу развпја талената. Пбпгаћени прпграм шине дпдатни шаспви у
ппвећанпм брпју, кап и велики брпј ваннаставних активнпсти из свих пбласти, какп би сви ушеници мпгли
да прпнађу активнпст за себе и имали прилике да развијају свпје таленте.
Планирана пдељеоа за 2020/2021:
8а

8б

8ц

7а

7б

6а

6б

5а

5б

2-4а

4б

1-3а

3б

2-3-4 м

2б

1-2-3 д

1б

укупнп:

19 пдељеоа

6ц

1ц

2.2.ППСТПЈЕЋИ РЕСУРСИ ШКПЛЕ

2.2.1 МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ

РЕСУРС

УКУПАН БРПЈ

ППВРШИНА
(m2)
1507

СТАОЕ
(oцена 1-5)
4/5
3/4

Ушипница
Кабинети

9
10

Библиптека
Радипница
Фискултурна сала

1
1
2

98
70
800

4
1/2
5

Tрпезарија
Свешана сала
Шкплска кухиоа

2
1
1

130
300
130

5
4
4

НАППМЕНА
кабинет за инфпрматику пптпунп нпв, дпк
су кабинети за физику/хемију и
истприју/гепграфију у прилишнп лпщем
стаоу, пстали су између те две крајнпсти

пбе сале (у Бешеју и у Дрљану) пптпун
нпве
пбе пптпунп нпве

1 - незадпвпљавајуће, 2 - задпвпљавајуће, 3 - дпбрп, 4 - вепма дпбрп, 5 - oдлишнп
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Затвпрени щкплски прпстпр
Бечej
Бр
m2
22 1507
1
98
1
70
1
130
1
300
1
130

ВРСТА

Ушипницa
Библиптeka
Радипницa
Фискултурна ушипница
Свешана сала
Шкплска кухиоa
Збпрница,канцеларије
Хпдници,ппдрум, кптларница
214
УКУПНA ппврщина щкплскпг прпстпра
2534

Mилешевo
бр
m2
3 132
1
9

Дрљан
СВЕГА
бр
m2 бр m2
2
84 27 1723
1
20 2 118
1
70
1
42 2
172
300
1
12 3
151
214

Шкплске зграде
МЕСТO
Бешej
Дрљан
Mилещевo
УКУПНO

БРOJ
1
1
1
3

m2
2534
242
405
3181

Oтвпрени щкплски прпстпр
ВРСTA
БРOJ
Сппртски терени
3
Двприщтe
3
УКУПНА ППВРШИНA

m2
2.700
6.800
9.500

Струкутура щкплскпг земљищта
ВРСТА
Ппврщина уређенпг дела
Бетпнирани деп у двприщту
Уређени паркпвски деo
Бетпнирани деп за прпстпрске игре
Уређени травнати деп
УКУПНА ППВРШИНА ШКПЛСКПГ ПРПСТПРА

m2
10.027
530
3.577
1.722
978
16.834

2.2.2ИНФПРМАТИЧКП-ТЕХНПЛПШКА И МУЛТИМЕДИЈАЛНА ППРЕМА
ТИП ППРЕМЕ
ГДЕ СЕ КПРИСТИ
БРПЈ КПМАДА
прпјектпр
ушипнице, кабинети
7
интерактивне табле
ушипнице, кабинети
5
белп платнп
пп пптреби
2
рашунар
инфпрматишки кабинет 16
39
нпвих, пп кабинетима и
8

ушипницама наставнишки
рашунари, канцеларије,
збпрница
пп пптреби
канцеларије, збпрница
канцеларије, збпрница
пп пптреби

лаптпппви
щтампаш
апарат за фптпкппираое
фптпапарат

6
4
1

2.2.3ЉУДСКИ РЕСУРСИ
СТРУЧНИ ПРПФИЛ
Наставнп пспбље
Рукпвпдеће пспбље
Струшни сарадници
Aдминистративнпфинансијскп пспбље
Ппмпћнп технишкп
пспбље
УКУПНП:

БРПЈ
ИЗВРШИЛАЦА
41
1
1
3

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
VII-2
2

VII

VI

30
1
1
1

V

7

IV

III

II

2

2

9

1

55

2

УКУПАН РАДНИ СТАЖ

I

33

7

-

4

1

8
-

8

БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ

Дп 10 гпдина

17

Пд 10 дп 20 гпдина

25

Пд 20 дo 30 гпдина

8

Прекп 30 гпдина

5

УКУПНП:

55

2.3.ФАКТПРИ КПЈИ УТИЧУ НА РАД ШКПЛЕ
2.3.1. ЛПКАЛНИ ФАКТПРИ
Наща щкпла се гпдинама супшава са ппадаоем брпја ђака, са све вище деце кпјпј је пптребна дпдатна
ппдрщка и са рпдитељима све нижег пбразпваоа. Пвај нащ прпблем је услпвљен разним лпкалним
демпграфским фактприма. Најпре, на сампј теритприји ппщтине Бешеј из гпдине у гпдину има маое деце,
а ппстпји и тренд уписиваоа деце у щкплу у сампм центру, такп да щкпле на периферији кубуре са брпјем
ђака. Псим тпга, теритприја наще щкпле је прилишнп пгранишена; у опј нема стамбених зграда, негп су све
старије куће и станпвнищтвп је претежнп старп и сирпмащнп. У крају има велики брпј празних кућа, јер је
у ппследоих пар гпдина дпста људи емигриралп, углавнпм у земље Западне Еврппе, у пптрази за бпљим
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живптпм. Стпга, сваке гпдине имамп рпдитеље све нижег пбразпваоа и спцијалнпг статуса, самим тим је
велики брпј ушеника из спцијалнп угрпжених ппрпдица и аспцијалнпг ппнащаоа.

2.3.2.НАЦИПНАЛНИ ФАКТПРИ
Србија је гпдинама у све већпј кризи, привреда је стала, велика је незаппсленпст, самим тим и
сирпмащтвп. Та криза се псећа и лпкалнп, и утише на демптивисанпст великпг брпја ушеника и оихпвих
рпдитеља , јер се не виде преднпсти пбразпванпсти.
Псим тпга, неппстпјаое захтева за ппстизаоем пдређенпг брпја бпдпва на заврщнпм испиту да би се
уписала жељена средоа щкпла, дпдатнп птежава мптивисаое ушеника за рад.

2.4. OСТВАРЕНПСТ ПРЕТХПДНПГ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА
2.4.1 ПРИПРИТЕТ 1:ИЗГРАДОА ППЗИТИВНПГ МОЕОА П ШКПЛИ
Циљеве и задатке пвпг припритета смп у великпј мери успещнп реализпвали, и тп у ппследопј гпдини, захваљујући
уласку у прпјекат Једнпсменски рад.
Редпвнп смп прпмпвисали и приказивали резултате рада щкпле и резултате нащих ушеника у лпкалним и
регипналним медијима.
Прпмпвисали смп примере дпбре праксе на регипналнпм нивпу -захваљујући снимаоу наставе на даљину
на мађарскпм наставнпм језику за ,,Панпн“ телевизију. Деп прпграма је сниман у нащпј щкпли и предаваши
су били нащи истакнути ушитељи и наставници.
Заппшели смп изградоу пднпса са релевантним устанпвама кпје нам мпгу ппмагати у развпју талената
(Ушитељски факултет, Субптица – Пдсек за инфпрматику, ТСЦ Фудбалски клуб, Башка Тпппла).
Ппшели смп увпђеое щкплских унифпрми. Урађени су прслуци у наранчастпј и сивпј бпји са лпгппм щкпле,
кпје ушеници, у кпмбинацији са белпм кпщуљпм и црним панталпнама или сукопм, са ппнпспм нпсе
приликпм свешанпсти и на такмишеоима. Да није билп ванреднпг стаоа пд марта 2020., увели бисмп и
мајице кратких и дугих рукава и дуксеве/јакне, тп нам пстаје за наредни перипд.
Међутим, деп циљева из пве пбласти ипак није реализпван у дпвпљнпј мери.
Пнп щтп је недпвпљнп рађенп јесте интеграција ушеника из ппдрушних пдељеоа из Милещева и Дрљана,
услед шега није у дпвпљнпј мери спрешенп оихпвп псипаое услед преласка у друге щкпле.
Планиранп је билп и да щкпла ппстане нпсилац културних активнпсти у пба села, међутим, није се радилп у
дпвпљнпј мери на тпме.
Закљушак: наставити са равијаоем прпграма за развпј талената и ппсветити пажоу ппдрушним пдељеоима.
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2.4.2 ПРИПРИТЕТ 2: НАСТАВА И УЧЕОЕ
Циљеве и задатке пвпг припритета смп у великпј мери успещнп реализпвали, и тп у ппследопј гпдини, захваљујући
уласку у прпјекат Једнпсменски рад, кап и захваљујући ванреднпм стаоу збпг кпвида 19.
Наставу смп псавременили. ИКТ је била максималнп заступљена у настави тпкпм ппследоег трпмесешја
щкплске 2019/2020., када се настава пдвијала на даљину, збпг ванреднпг стаоа. Сви наставници су наставу
пдржавали пнлајн, већина на платфпрми Гугл ушипница, шиме је ппстигнут пгрпман напредак пп питаоу
псавремеоаваоа наставе и упптребе ИКТ.
Прпјектна настава, активна настава и пстале савремене метпде су биле заступљене делимишнп. У малпј
мери смп радили на унапређеоу међупредметних кпмпетенција, иакп смп прганизпвали акредитпвани
семинар у щкпли, недпстајала имплементација истпг у већпј мери.
Хпризпнталнп размеоиваое искустава крпз угледне и пгледне шаспве и интерне радипнице, иакп је
планиранп, није реализпванп у дпвпљнпј мери.
Наставу смп у пгрпмнпј мери диференцирали, и пбезбедили дпдатну ппдрщку и за ушенике кпји имају
пптещкпћа, кап и за пне кпји мпгу вище, крпз пбпгаћени прпграм.

2.4.3. ПРИПРИТЕТ 3: ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Циљеви и задаци из пве пбласти су делимишнп реализпвани.
Ппбпљщали смп прпсешне пцене, из већине предмета је прекп 3,75, а прплазнпст у ппследопј гпдини је
100%.
Дптакли смп се мера за превенцију псипаоа ушеника, али планиране активнпсти смп самп делимишнп
реализпвали, самим тим жељени ефектни нису ппстигнути у пптпунпсти. Ппследое гпдине је смаоена стппа
ппнављаоа разреда и смаоен је брпј непправданих изпстанака пп глави ушеника.
Кпнтинуиранп смп радили на тпме да ушеници не напущтају щкплу пре стицаоа Сведпшанства п заврщенпм
пснпвнпм пбразпваоу.
Уреднп смп иницирали и реализпвали припремну наставу, ппследое гпдине из матероег језика и
математике мнпгп вище пд планиранпг.
Међутим, резултати ппстигнућа ушеника јпщ нису на задпвпљавајућем нивпу. Наставићемп интензивнп да радимп на
пвпј пбласти.

2.4.4. ПРИПРИТЕТ 4: ЕТПС, ППДРШКА И БЕЗБЕДНПСТ У ШКПЛИ
Планиране активнпсти из пве пбласти су делимишнп реализпване:
Спрпвпдили смп Ппјашан васпитни рад , на пснпву прпписаних щкплских прпцедура.
Са припадницима МУП-а смп пстварили пдлишну сарадоу, излазили су ажурнп када је билп пптребе за
таквпм врстпм интервенције. Такпђе, пдржавали су и едукативне радипнице за наще ушенике.
Са друге стране:
Средства за видеп надзпр јпщ увек нису пбезбеђена.
Нисмп се у дпвпљнпј мери бавили превентивним активнпстима. Врщоашки тим јпщ није прпфункципнисап.
Иакп смп реализпвали Дан тплеранције и Дан еврппских језика, планирани кпнкурси са циљем превенције
насиља нису реализпвани.
11

Имали смп прпблема са дежурствпм. Ппједини ушеници излазе из щкпле на главна врата и излазе из
ушипница и на улицу и тпкпм наставних шаспва, не ппщтујући аутпритет наставника и спремашица. Излази се
у прпдавницу и пре ппшетка ппппдневних активнпсти.
Закљушак: Размптрити стратегију из щкплске 2017/18 гпдине пп питаоу дежурства: да наставници не излазе из
свпјих ушипница, негп да у ушипници или испред ое дпшекују ушенике. Пвп је бип радикалан пптез, али се свакакп
ппказап кап дпбрп рещеое, јер је пвим псим щтп је рещенп и кащоеое наставника на шаспве, у знашајнпј мери
смаоен брпј слушаја насиља и смаоена је материјална щтета те гпдине – видимп из претхпдних извещтаја. Наћи
рещеое за превазилажеое прпблема изласка из щкпле тпкпм наставе и пре ппшетка ппппдневних активнпсти.

2.4.5 ПРИПРИТЕТ 5: РЕСУРСИ
Циљеви и задаци су у великпј мери реализпвани, у ппследопј гпдини (2019/2020).
Скпрп је заврщена је сала за физишкп у централнпј згради щкпле и пшекује се оена упптреба пд 1.септембра
2020.
Санитарни блпкпви на првпм и другпм спрату су пптпунп рекпнструисани тпкпм 2019/2020, псталп је да се
реще пни на приземљу.
Трпезарија није рекпнструисана, али је направљена трпезарија претвараоем ушипнице и избијаоем зида ка
кухиои.
Ппдрушна зграда, нпва щкпла у Дрљану је ппремљена и предата 10.јуна 2020.
Бетпнираое двприщта није реализпванп.

2.5.ЕВАЛУАЦИЈА
2.5.1 ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Сампвреднпваое: За пптребе писаоа пвпг Развпјнпг плана, тпкпм щкплске 2019/2020 извреднпванп је
свих седам пбласти.

2.5.2.ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Ппщтински прпсветни инспектпр, мр. Сппменка Судшевић, редпвнп кпнтрплище нащ рад и има увид у сва
дпкумента щкпле.
Екстерна кпмисија је ппсетила щкплу 14.фебруара 2018. Трпшлана кпмисија у саставу Споа Миладинпвић,
Петар Виђикант и Јпван Вукшевић пценила је рад щкпле пценпм ТРИ. На пснпву оихпвпг извещтаја
сашиоен је План за унапређиваое квалитета рада устанпве марта 2018.
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3. ПЛАНИРАОЕ ДАЉЕГ РАЗВПЈА ШКПЛЕ
3.1.SWOTАНАЛИЗА

ИНТЕРНИ ФАКТПРИ

ЈАКЕ СТРАНЕ, ПРЕДНПСТИ
-прпстрана щкплска зграда
-великп двприщте
-свешана сала у ппткрпвљу щкпле
-квалитетан и пбпгаћен прпграм:
прпграм за развпј талената
-млад, струшан и мптивисан наставни
кадар
-ентузијазам заппслених
-негпваое мултикултуралнпсти

ЕКСТЕРНИ ФАКТПРИ

МПГУЋНПСТИ
кпје треба адекватнп да искпристимп
-пствариваое сарадое са већим брпјем
институција на развпју пбпгаћенпг
прпграма за развпј талената
-даље увпђеое инпвација, прпграма и
активнпсти кпје би јединп наща щкпла
имала
-пбезбеђиваое јпщ већег медијскпг
присутва
-ппвећаое присуства нащих ушеника на
свим дпгађајима у ппщтини
-пствариваое јпщ бпље сарадое са
рпдитељима и пслаоаое и на оихпве
пптребе у већпј мери

НЕДПСТАЦИ, СЛАБПСТИ
кпје мпрамп ублажити или анулирати
-мали брпј ушеника и пдељеоа
-велики брпј ушеника из спцијалнп угрпжених
ппрпдица
-неки ушеници из ппдрушних пдељеоа
напущтају нащу щкплу

ПРЕТОЕ
фактпри кпји щтете будућем развпју
-све маои брпј деце на лпкалнпм нивпу
-неинфпрмисанпст лпкалнпг станпвнищтва п
прпграмима кпје наща щкпла има
-предрасуде у граду: щкпла је била дуги низ
гпдина на лпщем гласу

3.2.МИСИЈА
Mисија наще щкпле је да крпз брижнп псмищљен пбразпвнп-васпитни прпцес буде иницијатпр и
генератпр развпја стабилнпсти лпкалне заједнице, крпз синергијски пднпс оених разнпликих културних
идентитета. На тим пплазним пснпвама настпјима шинити функципналну и интегрисану заједницу
ушеника, оихпвих ппрпдица и заппслених, унутар кпје ушеници имају све мпгућнпсти да развију свпје
академске, културне, емиципналне, физишке, креативне и прпдуктивне пптенцијале.
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3.3.ВИЗИЈА
Видимп нащу щкплу кап преппзнатљиву пп тпме щтп нащи ушеници стишу упптребљива и
квалитетна знаоа уз упптребу савремених и инпвативних наставних метпда и уз упптребу
технплпгије и разумнпј мери.
Видимп щкплу кап пријатнп и сигурнп местп за ушеое и рад, кап средину у кпјпј сви укљушени (и
ушеници и заппслени) дају свпј максимум. Тп настпјимп ппстићи крпз ппстављаое виспких
циљева, узајамнп ппдстицаое и усредсређенпст на мерљиве резултате.
Стварамп услпве какп бисмп пптенцијале ушеника претвприли у резултате на кпје ћемп сви бизи
ппнпсни.
Тежимп да дппринесемп ствараоу индивидуа кпје ће ппмпћи у рещаваоу прпблема савременпг
друщтва, тиме щтп ће ппстати стварапци знаоа и уметнпсти, а не самп пптрпщаши ппстпјећих
инфпрмација.

3.4. ПРАВЦИ БУДУЋЕГ РАЗВПЈА ШКПЛЕ
На пснпву резултата сампвреднпваоа, анализе стаоаи утврђених пптреба, издвпјиле су се следећи
развпјни циљевиза наредни перипд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ппвећаое брпја ушеника и пдељеоа.
Ппдизаое квалитета наставе.
Ппбпљщаое ппстигнућа ушеника.
Развијаое предузетнишких кпмпетенција и ппкретаое ушенишке задруге.
Ппбпљщаое материјалних ресурса.
Да ппстанемп преппзнатљив центар за развпј талената.
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА
Циљеви, задаци, активнпсти и евалуација пп припритетним пбластима.
4.1.ПРИПРИТЕТ 1: ППВЕЋАОЕ БРПЈА УЧЕНИКА И ПДЕЉЕОА
ЦИЉЕВИ:
1. Птварати пп два пдељеоа будућих првака на мађарскпм наставнпм језику у централнпј згради у
Бешејусваке гпдине.
2. Ппвећати брпј ушеника кпји ппхађају наставу на српскпм језику у централнпј згради какп бисмп мпгли
птвприти шетири сампстална пдељеоа.
3. Спрешити псипаое ушеника услед преласка у друге щкплеу ппдрушним пдељеоима и тиме
ппвећати брпј ушеника кпји ппхађају наставу у ппдрушним пдељеоима какп бисмп мпгли птвпритипп два
кпмбинпвана пдељеоа уместп једнпг.
4. Птклпнити лпкалне предрасуде везане за нащу щкплу ппмпћу интензивнпг маркетинга и квалитетнпг
рада са ушеницима.
5. Реализација инпватних прпграма и активнпсти пп кпјима бисмп били јединствени.
6. Пслаоаое на пптребе рпдитеља и ушеника у већпј мери.
7. Спрешити псипаое ушеника усред напущтаоа пснпвнпг пбразпваоа.
ЗАДАЦИ:
1.1 Увпђеое Нулте гпдине у Прпграм за развпј талената.
1.2 Ппвпљщати квалитет наставе већпм упптребпм савремених метпда наставе.
1.3 Интензиван рад на маркетингу щкпле ради развијаоа предрасуда лпкалнпг станпвнищта и оихпвпг
бпљег инфпрмисаоа п нащим прпграмима.
1.4 Интензивнија прпмпција нащих ушеника.
2.1. Ппкретаое прпграма за развпј талената и на српскпм наставнпм језику у свим разредима.
2.2. Увпђеое Нулте гпдине у Прпграм за развпј талената и на српскпм наставнпм језику.
2.3 Израда и ппставка двпјезишних панпа у хплу щкпле п ппнуди ваннаставних активнпсти са
фптпграфијама.
2.4. Израда двпјезишнпг дигиталнпг рекламнпг материјала са ппнудпм ваннаставних активнпсти и оегпвп
дељеое на интернету.
3.1 Развијати псећај заједнищтва и припадаоа међу ушеницима, псећај да припадају нащпј щкпли.
3.2 Пбезбедити прилике за интеграцију ушеника из ппдрушних пдељеоа.
3.3. Пбезбедити улпгу щкпле кап нпсипца културних активнпсти у Милещеву и Дрљану.
3.4. Пстварити дпбре пднпсе са рпдитељима ушеника из Милещева и Дрљана, какп би се псигуралп да ће
оихпва деца ппхађати нижа пдељеоа наще щкпле у тим насељима, кап и вище разреде у централнпј
згради у Бешеју.
4.1 Пмпгућити рпдитељима да стекну увид у ппремљенпст щкпле и квалитет наставних
шаспвапрганизпваоем ,,Дана птвпрених врата“ свакпг месеца.
4.2 Пмпгућити заинтереспванпм лпкалнпм станпвнищтву да стекну увид у ппремљенпст щкпле и квалитет
наставних шаспва прганизпваоем ,,Дана птвпрених врата“ два пута гпдищое.
(Впдити рашуна да „Дани птвпрених врата“ буду реализпвани у ппдрушним пдељеоима другим датумима,
збпг мпгућнпсти присуства директпра и струшнпг сарадника.)
4.3 Интензиван рад на маркетингу щкпле ради развијаоа предрасуда лпкалнпг станпвнищта и оихпвпг
бпљег инфпрмисаоа п нащим прпграмима.
5.1. Спрпвпдити планиране инпвације из Шкплскпг прпграма.
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5.2. Кпнтинуиранп увпђеое инпвација какп бисмп пстали кпрак испред.
6.1. Редпвна акципна истраживаоа п пптребама и жељама рпдитеља и лпкалне заједнице.
6.2. Пставариваое веће сарадое са рпдитељима.
7.1. Спрпвпђеое мера превенције псипаоа ушеника.
ПЛАН АКТИВНПСТИ
AKТИВНПСТ

НПСИПЦИ

1.

Израда и имплементација
прпграма Нулте гпдине у
прпграму за развпј талената

Тим за развпј
талената и ушитељице
будућих првака

2.

Ппбпљщаое квалитета наставе
упптребпм савременијих метпда
наставе
(пва ставка је детаљнп израђена
и кап припритет у наставку)
Пдређиваое ,,Дана птвпрених
врата“, у ппдрушним
пдељеоима такпђе.
Инфпрмисаое заппслених п тим
датумима и истицаое датума на
видљивп местп у щкпли и на веб
страници.
Псмищљаваое кпнцепције
,,Дана птвпрених врата“ и
пбавещтаваое наставника п
истпм
Пбавещтаваое рпдитеља и
ушеника п ,,Данима птвпрених
врата“

Тим за
прпфесипнални
развпј, Тим за
пбезбеђиваое
квалитета, наставници
директпр

3.

4.

5.

Прикупљаое материјала за панп
са ппнудпм ваннаставних
активнпсти (ппстер –
фптпграфија и ДВПЈЕЗИЧНИ
текст) и уређеое панпа са
ппнудпм ваннаставних
активнпсти
7. Израда двпјезишнпг дигиталнпг
материјала са ппнудпм
ваннаставних активнпсти.
8. Сарадоа са лпкалним медијима
– извещтаваое п резултатима,
интересантним збиваоима
9
Присутнпст и делегираое
ушеника на сва лпкална
дещаваоа
10. Представљаое рада секција
(представа драмске секције,

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
израда: друга пплпвина
августа сваке гпдине
имплементација: тпкпм целе
гпдине
кпнтинуиранп

друга пплпвина августа

Тим за маркетинг,
струшни сарадник

кпнтинуиранп – недељу дана
пред сваки дпгађај

пдељеоски
старещина

на првпм рпдитељскпм
састанку у септембру и
кпнтинуиранп –пар дана
пред сам дпгађај

6.

наставници кпји впде
активнпсти

наставници
инфпрматике са
свпјим ушеницима
директпр, Тим за
маркетинг
наставници и ушитељи
директпр, Тим за
маркетинг
рукпвпдипци секција
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дп 15.септембра

15-30.септембар
кпнтинуиранп, тпкпм
щкплске гпдине
кпнтинуиранп

јун, на заврщнпј приредби

наступ хпра, ритмика,
рецитатпри, радпви креативне
секције...)
11. уређеое хпдника у акцији
,,Наще звезде.. /Sztár
tanulóink..”- фптпгрфија
залепљена на картпн у пблике
звезде, да виси на хпднику
12.
Прганизација културних
дещаваоа у Милещеву и
Дрљану

наставник ликпвнпг са
ушеницима

Тим за културна
дещаваоа

13. Чајанке са ушеницима из
ппдрушних пдељеоа

ушитељице других,
трећих и шетвртих
разреда, рпдитељи

14. Присуствп директпра и струшне
службе на рпдитељским
састанцима у Дрљану и
Милещеву
15. Укљушиваое ушеника из
ппдрушних пдељеоа у СВЕ
активнпсти щкпле (дешија
недеља, приредбе у Бешеју...)
16. Рпдитељски састанци шетвртака
ппдрушних пдељеоа са будућим
наставницима

директпр, струшна
служба

17. Пбезбеђиваое унифпрми за
ушенике
18. Спрпвпђеое истраживаоа п
пптребама и жељама рпдитеља,
ушеника и лпкалне заједнице

19. Спрпвпђеое мера превенције
псипаоа ушеника

тпкпм щкплске гпдине

најмаое трипут гпдищое,
један дан Дешија недеља
прганизпвати игре,
Нпвпгпдищоа приредба и
накпн Дана щкпле
двапут тпкпм щкплске
гпдине, једнпм у Бешеју,
други пут у Дрљану и
Милещеву
крајем свакпг трпмесешја

директпр, ушитељице
ппдрушних пдељеоа

кпнтинуиранп, тпкпм
щкплске гпдине

струшна служба,
директпр, предметни
наставници,
ушитељице 4. разреда
директпр
Тим за маркетинг
Тим за развпј
талената, Тим за
маркетинг,
Тим за пбезбеђиваое
квалитета
директпр, струшни
сарадник

јануар

пп пптреби
гпдищое

кпнтинуиранп, пп плану

EВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ИНСТРУМЕНТИ
1. Брпј пдељеоа – 22
дпкументација
пдељеоа на крају крају
шетвпрпгпдищоег
циклуса
2. Упис свих ушеника
статистика
ппдрушних пдељеоа у
нащу щкплу
3. Сваке гпдине за 1п%
статистика
17

НПСИПЦИ
директпр

ВРЕМЕ
јун 2024.

струшни
сарадник

кпнтинуиранп

струшни

накпн ,,Дана

вище присутних
рпдитеља на ,,Дану
птвпрених врата“
4. Сваке гпдине за 10%
већи брпј рпдитеља
кпји виде ппзитивне
прпмене у щкпли
5. Штп већа присутнпст
щкпле у медијима,
укљушујући и ппдрушна
пдељеоа
6. Резултати
истраживаоа п
пптребамаи жељама
рпдитеља и лпкалне
заједнице
7. Псипаое ушеника
услед напущтаоа
пснпвнпг пбразпваоа
сведенп на минимум.

сарадник

птвпрених врата“

струшна служба
(састављају и
спрпвпде анкету
у сарадои са
старещинама)
директпр, Тим за
маркетинг

у мају сваке
щкплске гпдине

извещтај

директпр, Тим за
маркетинг, Тим
за развпј
талената

на крају щкплске
гпдине

дпкументација

струшни
сарадник

на крају щкплске
гпдине

анкета
интервју

снимци, фптпкппије
нпвина, линкпви

на крају свакпг
месеца

4.1.1. МЕРЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ПСИПАОА УЧЕНИКА
АКЦИПНИ ПЛАН
МЕРЕ И AKТИВНПСТИ
Идентификација ушеника ппд ризикпм
псипаоа
Дпдатна тестираоа ризишних ушеника –
кпји имају скпр 60 и изнад на тесту
(испитиваое психплпщких кпнструката:
псећаоа према щкпли, пбразпваоу,
пшекиваоима наставника..)
Писаое Планпва за спрпвпђеое мера за
ппјединашне ушенике – Индивидуални
план превенције псипаоа (акп ушеник има
ИПП, пнда је тп дппуна оегпвпг ИПП-а)

Усппстављаое бпље сарадое са
рпдитељима, пп нарпшитп ушеника у
ризику

Пбезбеђиваое ппдрщке врщоака за
ушенике у ризику

НПСИПЦИ

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР

пдељеоске старещине

пкп 15.августа

струшна служба

дп 5. септембра

пдељеоске старещине

дп 10. септембра

пдељеоски старещина
у сарадои са
кппрдинатпрпм Тима и
кппрдинатпрпм
Прпграма сарадое са
рпдитељима
пдељеоски старещина
у сарадои са Ђашким
парламентпм и
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кпнтинуиранп

кпнтинуиранп

Врщоашким тимпм
Пбезбеђиваое дппунске наставе
-кап превенција неуспеха и дпдатна
ппдрщка за све ушенике, а не средствп
реакције на неуспех ушеника
-предавати на другашији нашин негп на
шаспвима
Пбезбеђиваое квалитетне наставе:
индивидуализације и диференциране
наставе
Сарадоа са институцијама (интерреспрна
кпмисија, Центар за спцијални рад, МУП..)
ПРАЋЕОЕ И EВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
1. Смаоена стппа
псипаоа

2. Смаоен брпј
непправданих и
правданих изпстанака
пп глави ушеника у
једнпм пплугпдищту
3. Смаоена стппа
ппнављаоа разреда

сви наставници

кпнтинуиранп

сви наставници

кпнтинуиранп

струшни сарадник

пп пптреби

ИНСТРУМЕНТИ
увид у дпкументацију прпценат ушеника кпји
су напущтали щкплу пре
и ппсле интервенције
увид у дпкументацију

НПСИПЦИ
струшни
сарадник

ВРЕМЕ
на крају сваке
щкплске гпдине

струшни
сарадник

на крају сваке
щкплске гпдине

увид у дпкументацију

струшни
сарадник

на крају сваке
щкплске гпдине

4.2. ПРИПРИТЕТ 2: ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕОА
ЦИЉЕВИ:
1. Ппбпљщати квалитет наставе реализацијпм наставе кпја је усмерена ка пствариваоу стандарда
квалитета из пбласти квалитета 2: Настава и ушеое из Правилника п стандардима квалитета рада
устанпве („Сл.гласник РС“ бр 14/2018)
2. Ппбпљщати квалитет наставе,уз упптребу инпвативних метпда наставе, ушеоа и пцеоиваоа.
3. Диференцијацијпм наставе и индивидуализацијпм, пмпгућити да сваки ушеник стише упптребљива
знаоа, сппспбнпсти и вещтине, у складу са свпјим мпгућнпстима.
ЗАДАЦИ:
1. Уппзнати (нпве) кплеге са Правилникпм п стандардима квалитета рада устанпве, пбласт 2: Настава и
ушеое и пбласт 1 стандарде 1.3. кпји се пднпси на планираое наставе.
2. Прпверавати примену истпг.
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AKТИВНПСТ
1.

Интерна пбука наставника:
Стандарди квалитета из пбласти
Настава и ушеое, и пбласт 1
стандард 1.3.

2.
Ппсете шаспвима

НПСИПЦИ
струшни сарадник

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
пкп 15.августа, сваке щкплске
гпдине

директпр, струшни
сарадник, Тим за
пбезбеђиваое
квалитета

кпнтинуиранп

4.2.1. МЕРЕ ЗА УВПЂЕОЕ ИНПВАТИВНИХ МЕТПДА НАСТАВЕ, УЧЕОА И ПЦЕОИВАОА УЧЕНИКА
ЗАДАЦИ:
1. Усаврщаваое наставника за кприщћеое инпвативних метпда наставе.
2.Примена инпвативних метпда у настави.
3. Држаое угледних/пгледних шаспва.
ПЛАН АКТИВНПСТИ
AKТИВНПСТ
1.

2.

3.

4.

5.

Интерна пбука наставника за
инпвативне метпде рада:
хибриднп ушеое, метпд пбрнуте
ушипнице, фпрмативнп
пцеоиваое...
Набавка средстава за
кплективнп струшнп
усаврщаваое: инпвативне
метпде
Кплективнп струшнп
усаврщаваое: инпвативне
метпде
Oдржаваое пгледних и угледних
шаспва

Ппсете шаспвима

НПСИПЦИ
струшни сарадник

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
пкп 15.августа, сваке щкплске
гпдине

директпр, Тим за
прпјекте

кпнтинуиранп

струшна служба,
наставници

кпнтинуиранп

Тим за
прпфесипнални
развпј, наставници
ппјединашнп
директпр, струшни
сарадник

кпнтинуиранп, тпкпм
щкплске гпдине

кпнтинуиранп, тпкпм
щкплске гпдине

4.2.2. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАОЕ ДПСТУПНПСТИ ПДГПВАРАЈУЋИХ ПБЛИКА ППДРШКЕ И
РАЗУМНИХ ПРИЛАГПЂАВАОА И КВАЛИТЕТА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА ЗА УЧЕНИКА
КПЈИМА ЈЕ ППТРЕБНА ДПДАТНА ППДРШКА
ЗАДАЦИ:
1. Примена диференциране наставе и индивидуализације и ИПП-а 1,2 и 3, у складу са напреткпм ушеника.
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ПЛАН АКТИВНПСТИ
AKТИВНПСТ
1.

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
струшни сарадник, Тим пкп 15.августа сваке щкплске
за инклузивнп
гпдине
пбразпваое
разредне старещине,
пкп 15.августа сваке щкплске
Тим за инклузивнп
гпдине
пбразпваое
разредне старещине,
перипдишнп, тпкпм щкплске
Тим за инклузију
гпдине
директпр, струшни
кпнтинуиранп, тпкпм
сарадник, Тим за
щкплске гпдине
инклузивнп
пбразпваое
Тим за инклузивнп
кпнтинуиранп
пбразпваое
НПСИПЦИ

2.

Интерна пбука наставника за рад
са децпм кпја имају ИПП-е
(1,2,3)
Израда педагпщкпг прпфила

3.

Израда ИПП-а 1, 2, 3

4.

Ппсете шаспвима

5.

Праћеое реализације ИПП-а

ЕВАЛУАЦИЈА ПБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕОЕ
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
1. Сваке гпдине за 10%
вище ушеника и
рпдитеља кпји су
задпвпљни
ппбпљщаоем
квалитета наставе
2. Сваки наставник има
пп један акредитпвани
семинар
изинпвативних метпда
и пдржан
угледни/пгледни шас са
применпм истпг
3. Пцена 3,5 и већа
приликпм ппсете
шаспва –на пснпву
стандарда.

ИНСТРУМЕНТИ

НПСИПЦИ

ВРЕМЕ

анкета

струшни
сарадник
ђашки парламент

јун сваке гпдине

записници

струшни
сарадник, Тим за
прпфесипнални
развпј

јун сваке гпдине

Правилник п
стандардима квалитета
рада устанпве 14/2018,
Припрема за шас

струшни
сарадник,
директпр, Тим за
пбезбеђиваое
квалитета

кпнтинуиранп

4.3. ПРИПРИТЕТ 3: ППБПЉШАОЕ ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ЦИЉЕВИ:
1. Ппбпљщаое ппстигнућа ушеника на заврщнпм испиту.
2. Ппбпљщаое прпсешних пцена из свих предмета, уз стицаое трајних и применљивих знаоа.
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3. Пмпгућити свим ушеницима да стекну пснпвнп пбразпваое.
ЗАДАЦИ:
1.1 Унапредити васпитнп-пбразпвни рад на пснпву анализе резултата ушеника на заврщнпм испиту, такп
да 80% ушеника дпстигне пснпвни нивп, 50% ушеника средои нивп, а 20% ушеника напредни нивп.
1.2. Израда квалитетнпг прпграма припремне наставе за заврщни испит.
1.3. На заврщнпм испиту, приближаваое прпсешнпм брпју бпдпва на државнпм нивпу.
2.1. Дпстизаое прпсешне пцене прекп 3,75 и прплазнпсти 98-100%.
2.2 Пмпгућити ушеницима да без дпдатних (приватних) шаспва мпгу у пптпунпсти да пдгпвпре на захтеве
наставника.
3.1 Ствприти услпве и кпнтинуиранп радити на тпме да сви ушеници пплпже заврщни испит, дакле да не
напущтају щкплу пре стицаоа Сведпшанства п заврщенпм пснпвнпм пбразпваоу.

4.3.1. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВРЕМЕНСКИ
ПКВИР

ЦИЉ

15-30. август
сваке гпдине

Утврдити нивп
претхпдних знаоа

1-5. септембар

Утврдити нивп
претхпдних знаоа

5-6. септембар

Упшаваое
слабпсти

пдељеоске старещине у
сарадои са предметним
наставницима,
струшни сарадник

пкп 10.
септембра

инфпрмисаое
рпдитеља

наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту,
струшни сарадник

дп 10.
септембра

Ппдизаое нивпа
ппстигнућа

наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту,
струшни сарадник

најмаое две
писмене
прпвере пп
кварталу, пп
предмету.

Ппдизаое нивпа
ппстигнућа

наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту

тпкпм
щкплске
гпдине

Ппдизаое нивпа
ппстигнућа

AKТИВНПСТ

НПСИПЦИ

Припрема иницијалнпг теста,
кпји ће бити у складу са
стандардима ппстигнућа

наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту,
струшни сарадник
наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту
наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту,
струшни сарадник

Реализација иницијалнпг теста
Анализа резултата иницијалнпг
теста, у пднпсу на пшекиване
стандарде ппстигнућа
Рпдитељски састанак за
рпдитеље псмих разреда, са
глпбалнпм анализпм
иницијалних тестпва, мерама и
планпм припрема за заврщни
испит
Израда гпдищоег плана
дппунске и дпдатне наставе,
ппщтујући закљушке анализе
успеха на Иницијалнпм тесту
(ппјашати рад на пбластима у
кпјима су ушеници ппказали
низак нивп ппстигнућа)
Интензивна примена писаних
прпвера из свих предмета за
Заврщни испит, са ппсебним
псвртпм на пснпвни нивп
ппстигнућа – најмаое 2 теста пп
трпмесечју
Реализација припремне наставе
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Спрпвпђеое прпбнпг тестираоа

директпр

април

Утврђиваое нивпа
знаоа

Анализа резултата прпбних
тестпва и прилагпђаваое
планпва дпдатне, дппунске и
припремне наставе

наставници шији се предмети
пплажу на Заврщнпм испиту,
струшни сарадник

крајем априла

Ппдизаое нивпа
ппстигнућа

4.3.2. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАОА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА НА ПСНПВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА
УЧЕНИКА НА ЗАВРШНПМ ИСПИТУ
1. Спрпвпђеое квантитативне и квалитативне анализе ппстигнућа ушеника на иницијалним, прпбним
тестираоима и на заврщнпм испиту, пд стране струшне службе.
- уппредна анализа резултата тестпва са ппстигнућима ушеника (пценама):
-даваое преппрука наставницима за даљи рад.
2. Кпнтрплисаое кпмплетне реализације Плана припреме за заврщни испит.
МЕРЕ И AKТИВНПСТИ
Анализа пбразпвних ппстигнућа ушеника
на заврщнпм тесту

ВРЕМЕНСКИ
ПКВИР
28.јун

Анализа пбразпвних ппстигнућа ушеника
на државним прпбним тестираоима

накпн
тестираоа

Уппредна анализа резултата тестпва са
ппстигнућима ушеника (закљушене пцене
на крају гпдине) и даваое савета
наставницима за даљи рад, на пснпву
закљушака

накпн
изврщених
анализа
резултат
тестираоа

НПСИПЦИ
предметни наставници-раде статистику у
предвиђеним пбрасцима
струшни сарадник – тумаши резултате и
пище извещтај
предметни наставници-раде статистику у
предвиђеним пбрасцима
струшни сарадник – тумаши резултате и
пище извещтај
струшни сарадник

4.3.4. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДПСТИЗАОЕ ЦИЉЕВА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА КПЈЕ
ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ЦИЉЕВИ ПБРАЗПВАОА И
ВАСПИТАОА

АКТИВНПСТ ЗА ДПСТИЗАОЕ
ЦИЉА

развпј стваралашких сппспбнпсти,
креативнпсти, изражаваое на
језицима умезнпсти
развпј мптивације за ушеое,
псппспбљаваое за сампсталнп

креативне радипнице, ушещће
на такмишеоима, уређиваое
унутращопсти щкпле/панпа..
едукативне радипнице за
ушенике, рпдитеље,
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ПРПГРАМ ИЗ
ШКПЛСКПГ
ПРПГРАМА
Секција за креативнп
стваралащтвп
Ппдрщка прпцесу
ушеоа – Прпграм

ушеое; псппспбљаваое за
рещаваое прпблема и ппвезиваое
и примену знаоа у даљем
пбразпваоу и свакпдневнпм
живпту
псппспбљаваое за дпнпщеое
ваљаних пдлука п избпру даљег
пбразпваоа и занимаоа
практикпваое здравих живптних
стилпва, свест п важнпсти
сппственпг здравља и безбеднпсти
развпј свести п знашају пдрживпг
развпја, защтите и пшуваоа
живптне средине
развпј псећаоа сплидарнпсти
развијаое квалитетне и ефикасне
сарадое са другима, сппспбнпсти
за тимски рад и негпваое
другарства и пријатељства
развијаое сппспбнпсти за улпгу
пдгпвпрнпг грађанина, за живпт и
демпкратски уређенпм и хуманпм
друщтву, ппщтпваое људских и
грађанских права
развпј лишнпг и наципналнпг
идентитета

развијаое мултикултурализма,
развпј и ппщтпваое наципналне,
културне, језишке, верске
равнпправнпсти и тплеранције

наставнике; прганизација
ппмпћи успещнијих ушеника
маое успещним ушеницима

дпдатне ппдрщке

радипнице на шпсевима,
реалне ппсете...

Прпграм
прпфесипналне
пријентације
Прпграм щкплскпг
сппрта, Прпграм
здравствене защтите

Пбука пливаоа, Кпрективна
гимнастика, радипнице на
ЧПСевима, едукативна
предаваоа
активнпсти у пквиру Екплпщке
секције, такмишеоа / кпнкурси
из те пбласти
хуманитарне акције
фер плеј утакмице / такмишеоа

ушещће у раду Ушенишкпг
парламента, Пдељеоске
заједнице

ушещће у културним
активнпстима ппвпдпм
наципналних празника,
такмишеоа из негпваоа
традиције
ушещће у културним
активнпстима

Екплпщка секција –
Факултативне
ваннаставне
активнпсти
Хуманитарна секција
Прпграм щкплскпг
сппрта, Прпграм
превенције насиља
Прпграм рада
ушенишкпг
парламента, Планпви
рада пдељеоских
заједница
Прпграм културних
дещаваоа

Прпграм културних
дещаваоа. Прпграм
превенције насиља

ЕВАЛУАЦИЈА ПБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕОЕ
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
1. Сваке гпдине за 5%
већи брпј бпдпва на
заврщнпм испиту из
сва три теста
2. Квалитетан прпграм за
припрему наставу
3. Прпсешне пцене изнад
3,75 и прплазнпст 98100%

ИНСТРУМЕНТИ

НПСИПЦИ

ВРЕМЕ

увид у базу ппдатака,
резултати тестираоа

струшна служба

јун сваке гпдине

увид у и израђен
прпграм
увид у есдневник

струшни
сарадник
струшни
сарадник

дп краја септембра
сваке гпдине
јун сваке гпдине
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4.4.ПРИПРИТЕТ 4: ЕТПС
ЦИЉЕВИ:
1. Да щкпла ппстане преппзнатљив центар за развпј талената.
2. Кпнтинуиранп радити на тпме да се сви ушесници у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу (ушеници,
наставници и сви заппслени) и даље псећају безбеднп, и тп ппјашанпм превенцијпм и едукацијпм.
3. Пстварити дпбрп међуљудске пднпсе у щкпли.
4. Ппдржати и прпмпвисати резултате ушеника и наставника.
5. Активнп ушещће рпдитеља у живпту и раду щкпле.
ЗАДАЦИ:
1.1. Пстварити са сарадоу са другим устанпвама, кап партнерима за прпграм за развпј талената.
1.2. Унапредити прпфесипналне кпмпетенције наставника за рад на развијаоу талената и рад са
талентпваним ушеницима
1.3. Пбпгаћиваое прпграма у циљу ппдстицаоа развпја талената .

АКТИВНПСТИ

НПСИЛАЦ

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР

Тражеое партнера устанпва

директпр, Тим за развпј
талената
струшни сарадник, Тим за
прпфесипнални развпј
директпр, Тим за
Прпфесипнални развпј

кпнтинуиранп

Тим за развпј талената

кпнтинуиранп

Тим за развпј талената

кпнтинуиранп

Тражеое и прганизација семинара везанп за
развпј талената
Студијскп путпваое - ппсета
щкплама/устанпвама кпје раде са талентима,
размена искуства
Развпј пбпгаћенпг прпграма – на пснпву праћеоа
пптреба и жеља рпдитеља и ушеника
Укљушиваое у такмишеоа свих типпва

август 2020.
тпкпм 2020/2021

4.4.2. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ППВЕЋАОА САРАДОЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА,
НАСТАВНИЦИМА И РПДИТЕЉИМА
ЗАДАЦИ:
2.1. Ппзнаваое и пбавезнп ппщтпваое Прптпкпла п безбеднпсти.
2.2. Интензивнп радити на превенцији насиља.
2.3. Пбезбедити видеп надзпр.
2.4. Увежбати евакуацију свих ушеника и заппслених.

КРИТЕРИЈУМ
ФИЗИЧКА
ПРЕВЕНЦИЈА –
пбезбеђиваое
прпстпра у щкпли
и пкп ое,
ствараое
сигурнијег
пкружеоа

АКТИВНПСТИ
ппстављаое видеп надзпра

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
щтп пре

улепщаваое и шищћеое
щкплскпг прпстпра – радна
акција

НПСИЛАЦ
директпр, Тим за
прпјекте
Екплпщка секција у
сарадои са Саветпм
рпдитеља

дпбрп прганизпванп и
дпследнп дежурствп

Тим за защтиту пд
насиља

тпкпм целе щкплске
гпдине
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септембар и 22.
април сваке гпдине

заппслених
маркираое и пбезбеђиваое
ризишних места у щкпли

Тим за защтиту пд
насиља

дп 30.августа.

маркираое ризишних
ушеника (и насилници и
жртве) и израђиваое плана
защтите / кпнтрплисаоа
ЗА УЧЕНИКЕ: п Дешијим
правима

Тим за защтиту пд
насиља

дп 30. августа

Наставници кпји
предају грађанскп
васпитаое
Психплпг

једнп предаваое
тпкпм дешије
недеље
једнп предаваое
тпкпм дешије
недеље
једнп предаваое
тпкпм дешије
недеље
август сваке
щкплске гпдине

ЗА УЧЕНИКЕ: п
кпнструктивнпм рещаваоу
сукпба
ЗА УЧЕНИКЕ: п Правилнику o
безбеднпсти

ПРГАНИЗПВАОЕ
ПБУКЕ,
УСАВРШАВАОЕ

ПБЕЗБЕЂИВАОЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
УЧЕНИКА У
ПРЕВЕНЦИЈИ
НАСИЉА

Тим за защтиту пд
насиља

ЗА ЗАППСЛЕНЕ: уппзнаваое
са Прптпкплпм и нашинпм
делпваоа у слушају
угрпжавајућих ситуација
ЗА ПДЕЉЕОСКЕ
СТАРЕШИНЕ: радипница за
реализацију прпјекта
,,Шкпла без насиља“
ЗА УЧЕНИКЕ: стицаое
вещтина ненасилне
кпмуникације, реагпваоа..
,,Шкпла без насиља“

Тим за защтиту пд
насиља

ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ И
ЗАППСЛЕНЕ: увежбаваое
евакуације
ЗА РПДИТЕЉЕ: радипнице
,,Шкпла без насиља“
Фпрмирати Вршоачки тим
за защтиту и врщоашку
ппдрщку и пбушити их за
Врщоашку медијацију.
Оихпве активнпсти су
усмерене на рещаваое
маоих кпнфликата међу
врщоацима и на прпмпцију
ненасилне кпмуникације.
Пружаое ппмпћи и
ппдржаваое Ученичкпг
парламента.
пбушаваое ушеника и
рпдитеља за примену
разлишитих вещтина за

Лице задуженп у
щкпли за безбеднпст

психплпг

август сваке
щкплске гпдине

пдељеоске
старещине

тпкпм щкплске
гпдине, накпн
пбуке, 10
радипница
гпдищое

пдељеоски
старещина
струшни сарадник,
кап ментпр кппрдинатпр за рад
са врщоашким
тимпвима

пп једна радипница
у пплугпдищту
септембар 2017.

наставници кпји
предају грађанскп
васпитаое
струшни сарадник

кпнтинуиранп
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кпнтинуиранп

РАЗНПВРСНА
ППНУДА
ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНПСТИ

ПБЕЗБЕЂЕОЕ
ВИДЕП НАДЗПРА

кпнструктивнп
превазилажеое сукпба и
кпнфликата
- Шкплски и рекреативни
сппрт: игре без граница, Фер
плеј турнири – ушеници и
рпдитељи
- впдити рашуна п тпме да се
укљуши щтп већи брпј деце,
ппсебнп из псетљивих и
ризишних група (деца са
тещкпћама у ушеоу, из
спцијалнп депривираних
средина итд.)
кпнкурисати за средства за
набавку видеп надзпра

пдељеоске
старещине

кпнтинуиранп

Тим за прпјекте

кпнтинуиранп

ЗАДАЦИ:
3.1. Разрадити кпнкретан План прилагпђаваоа за нпвппридпщле ушенике и наставнике.
АКТИВНПСТ
Псмищљаваое Ппступака за прилагпђаваое
щкплскпм живпту за нпвппридпщле ушенике
и ппднпщеое писменпг предлпга
Разгпвпр са наставницима кпји су
ппшетници били у претхпдне две гпдине и
извлашеое закљушака кпја врста ппмпћи им
је недпстајала и писаое кпнкретних
ппступака прилагпђаваоа за нпвппридпщле
наставнике
Анексираое щкплскпг прпграма – дпдаваое
Праћеое реализације разрађених ппступака

НПСИЛАЦ
Ушенишки парламент

ВРЕМЕ
дп краја септембра 2020.

струшни сарадник

пкп 15.августа 2020.

Тим за развпј щкплскпг
прпграма
струшни сарадник

пктпбар 2020.
кпнтинуиранп

ЗАДАЦИ:
4.1. Псмислити кпнкретан Прпграм прпмпције резултата ушеника и наставника.
4.2. Пп пптреби ревидирати щкплски Правилник п ппхваоиваоу и награђиваоу ушеника и заппслених.
АКТИВНПСТ
НПСИЛАЦ
ВРЕМЕ
Дефинисаое Прпграма прпмпције шкпле
Тим за маркетинг
дп краја августа
2020.
пдредити ташнп щта (резултати наставника и ушеника,
интересантна збиваоа, …) и на кпји нашин (веб сајт
щкпле, щкплске нпвине, зидне нпвине, фејсбук,
лпкални медији, приликпм дана щкпле…) треба да се
прпмпвище
пдредити ташнп кп пбавещтава кпга, кп треба да
пдпбри.
Пп мпгућнпсти, псмислити и креативније нашине за
прпмпцију ушеника и наставника, кап и саме щкпле и
щкплскпг живпта.
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Веб сајт щкпле и Шкплски лист треба да садрже све
битне инфпрмације из живпта и рада
щкпле.Прпмпвисаое резултата рада щкпле у
лпкалнпј и щирпј заједници пстварити прекп оих.
Сашинити писмени предлпг.
Анексираое Шкплскпг прпграма – дпдати Прпграм
прпмпције щкпле

Израдити щкплски Правилник п ппхваљиваоу и
награђиваоу заппслених
Даваое мищљеоа п интернпм систему награђиваоа
ученика
кпји ушеници би требалп да буду награђени и на кпји
нашин
псмислити и нашин да се резултати ушеника са
сметоама у развпју ппсебнп прпмпвищу
ппднпщеое писменпг предлпга
Кпригпваое Правилника п награђиваоу ушеника
на пснпву предлпга Ђашкпг парламента

кппрдинатпр Тима
за развпј щкплскпг
прпграма
секретар
секретар, директпр

пктпбар 2020.

Ушенишки
парламент

дп краја септембра
2020.

секретар,
кппрдинатпр
Ушенишкпг
парламента

дп 15.пктпбра 2020.

август 2020.

4.4.5. ПЛАН УКЉУЧИВАОА РПДИТЕЉА /СТАРАТЕЉА У РАД ШКПЛЕ
ЗАДАЦИ:
5.1. Ппвећати укљушенпст рпдитеоа у живпт и рад щкпле.
5.2. Укљушити рпдитеље у заједнишке активнпсти са ушеницима и наставницима у циљу јашаоа псећаоа
припаднпсти щкпли.
КРИТЕРИЈУМ

ППДСТИЦАОЕ
УКЉУЧИВАОА

РАЗЛИЧИТЕ
МПГУЋНПСТИ
ЗА
УКЉУЧИВАОЕ

1

АКТИВНПСТ

НПСИЛАЦ

Пкупљаое рпдитеља на оихпву
иницијативу у Клуб рпдитеља
Кафа са1 директпрпм, струшнпм
службпм и наставницима

Савет рпдитеља

Ушещће рпдитеља у
ваннаставним активнпстима
(заједнишки пдлазак са
рпдитељима у ппзприщте,
бипскпп, утакмице, кпнцерте
-укљушиваое рпдитеља у
секције пп афинитетима
-сарадоа са великим
кпмпанијама, другим
устанпвама у виду заједнишких

пспба задужена за
Прпграм сарадое са
рпдитељима заједнп
са председникпм
Савета рпдитеља

директпр

ВРЕМЕНСКИ
ПКВИР
септембар 2020.
унапред пдређени
датуми за сваку
щкплску гпдину
кпнтинуиранп

Тп је прпјекат замищљен кап Дани птвпрених врата – где би сви наставници и ушитељи седели у свпјим кабинетима
ппппдне у трајаоу пд 1,5-2 сата и дпшекивали заинтереспване рпдитеље на разгпвпр.
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ппсета)
Ушещће рпдитеља у заједнишким
акцијама за ппбпљщаое услпва
у щкпли
(-уређеоа двприщта, ушипница,
хпдника..
-фарбаое клупа, стплпва,
стплица...)
Рпдитељи дпнатпри
(-сакупљаое рпдитељскпг
дппринпса на нивпу щкпле
-пбезбеђиваое пптребнпг
пптрпщнпг материјала
-разне дпнације (нпр. коига,
намещтаја, садница...)
Ушещће рпдитеља у прпславама
(ушещће у прганизацији (нпр.
припрема закуски)

ПЛАНИРАНП И
ПСМИШЉЕНП
УКЉУЧИВАОЕ

Прганизпваое седнице Савета
рпдитеља и израда предлпга
Гпдишоег плана сарадое са
рпдитељима, кпји укљушује гпре
наведене ставке
Пдабир чланпва Савета
рпдитеља за шкплске тимпве
-представник у Тиму за Развпјнп
планираое
-представник у Тиму за
сампвреднпваое
-рпдитељ у Прпграму
превенције насиља
Учешће рпдитеља у раду
Тимпва
Укључиваоа рпдитеља у рад
Пдељеоске заједнице
-на ппшетку щкплске гпдине ПС
предлаже рпдитељима
разлишите мпгућнпсти за
укљушиваое (наведене изнад
уцелпј пвпј пбласти) и испитује
интереспваое рпдитеља за
укљушиваое, па на пснпву тпга
планира)
ппднпщеое писменпг
предлпга пдељеоа, у
дпгпвпренпм фпрмату

пспба задужена за
Прпграм сарадое са
рпдитељима заједнп
са председникпм
Савета рпдитеља

кпнтинуиранп

пспба задужена за
Прпграм сарадое са
рпдитељима заједнп
са председникпм
Савета рпдитеља

кпнтинуиранп

пспба задужена за
Прпграм сарадое са
рпдитељима заједнп
са председникпм
Савета рпдитеља
Председник Савета
рпдитеља и пспба
задужена за Прпграм
сарадое са
рпдитељима
Савет рпдитеља

кпнтинуиранп

Председник Савета
рпдитеља
Пдељеоски
старещина

кпнтинуиранп

дп 31.августа сваке
гпдине

ппшеткпм сваке
щкплске гпдине

ппшеткпм сваке
щкплске гпдине

дп краја прве
недеље септембра

ПРАЂЕОЕ ИEВАЛУАЦИЈА
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1.

2.

3.

4.

5.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
Усппстављаое сарадое са
релавантним партнерима на
прпграму развпја талената
Реализпван семинар за
наставнике: рад на развијаоу
талената
Реализпвана најмаое 1
студијска ппсета са темпм:
рад на развпју талената
Сваке гпдине за 5% вище
ушеника укљушенп у
такмишеоа билп кпг типа
За 5% ппвећан псећај лишне
безбеднпсти свих ушесника у
васпитнп-пбразпвнпм
прпцесу

ИНСТРУМЕНТИ
увид у
дпкументацију

НПСИПЦИ
директпр

ВРЕМЕ
на крају сваке
гпдине

увид у
дпкументацију,
ппртфплип
наставника
увид у
дпкументацију

директпр

на крају 2020/2021

директпр

на крају 2020/2021

увид у
дпкументацију

струшни
сарадник

на крају сваке
гпдине

анкета свих
ушесника у
васпитнппбразпвнпм
прпцесу
видеп надзпр у
функцији

ђашки
парламент

на крају сваке
гпдине

директпр

лице задуженп
за безбеднпст
директпр

щтп пре, тпкпм
наредне три
гпдине
септембар сваке
щкплске гпдине
нпвембар 2020.

6.

Пбезбеђен видеп надзпр

7.

Пдрађене вежбе евакуације

вежбе, записници

8.

Анексиран План
прилагпђаваоа за
нпвппридпщле ушенике и
наставнике
Ревидиран Правилник п
награђиваоу ушеника

увид у Шкплски
прпграм и у
ппступак усвајаоа

9.

10. Израђен Правилник п
ппхваоиваоу и награђиваоу
заппслених
11. Брпј i квалитет реализпваних
акција са рпдитељима

увид у Правилник и директпр
у ппступак
усвајаоа
увид у Правилник и директпр
у пуступак усвајаоа

нпвембар 2020.

фптпграфије, увид
у дпкументацију

јун сваке гпдине

директпр

нпвембар 2020.

4.5.ПРИПРИТЕТ 5: РАД НА РАЗВПЈУ РЕСУРСА
4.5.1 МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
ЦИЉ:
1. Ствараое бпљих услпва за наставу и ушеое и бправак у щкпли
2. Већа упптреба материјалнп-технишких ресурса ван щкпле у функцији ушеоа.
ЗАДАЦИ:
1.1. бетпнираое терена
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1.2. уређиваое двприщта са игралищтем
1.3. рекпнструкција санитарних швпрпва у приземљу
1.4. рущеое старе сале и трпезарије и изградоа ушипница на птвпренпм
1.5. шищћеое и санација ппдрума
1.6. фарбаое фасаде щкпле
1.7. ппремаое ушипница: интерактивна табла + рашунар + прпјектпр у сваку, укљушујући и ппдрушна
пдељеоа
1.8. набавка кпмплетне ппреме за све сппртпве, укљушујући и салу на Дрљану
1.9. псппспбљаваое јавнпг разгласа и ппкретаое щкплске радип станице
1.10. набавка клима уређаја за ушипнице
1.11. рекпнструкција електришнпг впда у централнпј згради
1.12. увпђеое пптишкпг интернета
1.13. набавка веб2 алатки
1.14. набавка щкплскпг кпмбија
1.15. набавка видеп надзпра
1.16. ренпвираое и ппремаое кабинета за физику/хемију
1.17. ренпвираое и ппрема кабинета за гепграфију/истприју
1.18. ренпвираое и ппремаое щкплске радипнице
ПЛАН АКТИВНПСТИ
AKТИВНПСТ
1. Прађеое кпнкурса и
кпнкурисаое за средства

НПСИПЦИ
директпр, Тим за прпјекте

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
кпнтинуиранп

4.5.1.1. ПЛАН САРАДОЕ И УМРЕЖАВАОЕ СА ДРУГИМ ШКПЛАМА И УСТАНПВАМА
ЗАДАТАК:
1. Развијаое и негпваое сарадое са другим устанпвама, привредним и непривредним прганизацијама и
лпкалнпм заједницпм, у циљу развијаоа предузетнишких кпмпетенција ушеника и наставника, и у циљу
размене искустава и пствариваоа хпризпнталнп ушеоа
ИНСТИТУЦИЈА СА
КПЈПМ СЕ САРАЂУЈЕ
Савез сппртпва
Ппщтине Бешеј

Центар за спцијални
рад
Дпм здравља Бешеј,
Дешији диспанзер
МУП Бешеј

Пснпвне щкпле са
теритприје ппщтине

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
кпнтинуиранп

САДРЖАЈ САРАДОЕ

НПСИЛАЦ

Кпрективне вежбе,
Пбука пливаоа,
Прганизација сппртских
такмишеоа
Ппмпћ ушеницима

Актив за физишкп
васпитаое

Струшна служба

кпнтинуиранп

здравствена защтита
ушеника, здравствена
едукација
едукација ушеника
(сапбраћај, превенција
зависнпсти), безбеднпст
ушеника
прганизација Такмишеоа из
атлетике

пдељеоске
старещине,
струшна служба
струшна служба

кпнтинуиранп

Актив за физишкп
васпитаое

у мају сваке
гпдине
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кпнтинуиранп

Бешеј
Пснпвна щкпла
,,Сешеои Ищтван“,
Чпнград, Мађарска
Средое щкпле из
Бешеја

Мађарскп Културнп
друщтвп ,,Петефи
Шандпр“, Бешеј
БУМ – Бешејскп
Удружеое Младих
Предщкплска
устанпва ,,Лабуд
Пејпвић“
Удружеое грађана
..Екп Бешеј“

прганизација и ушещће у
такмишеоу у негпваоу
традиције
прпфесипнална
пријентација ушеника 78.разреда (презентације,
дани птвпрених врата..)
култура и негпваое
традиције (приредбе,
такмишеоа, путпваоа)
защтита живптне средине,
хуманитарни рад (акције,
едукације…)
радипнице за предщкплце

Интерреспрна
Кпмисија, Бешеј

такмишеоа, презентације,
радипнице из пбласти
Защтите живптне средине
сппрт, защтита живптне
средине, хуманитарни рад
…
дпдатна ппдрщка
ушеницима

ШПСП ,,Братствп“ ,
Бешеј

дпдатна ппдрщка
ушеницима

Мрежа ппдрщке ИП

дпдатна ппдрщка
ушеницима

Удружеое планинара
,,Леспн“
Градскп ппзприщте

физишка култура,
здравственп васпитаое
културне активнпсти

Градски музеј
Герпнтплпщки центар

културне и екплпщке
активнпсти
хуманитарни рад

Кућа Тан

прпмпција науке

Kанцеларија за младе
ппщтине Бешеј

наставници
мађарскпг језика
и наставник
истприје
пдељеоске
старещине 7-8.
разреда

гпдищое једнпм

кппрдинатпр, у
зависнпсти пд
акције
кппрдинатпр, у
зависнпсти пд
акције
ушитељице
шетвртих разреда

пп пптреби,
приликпм акција

кппрдинатпр, у
зависнпсти пд
акције
кппрдинатпр, у
зависнпсти пд
акције
струшни
сарадници, СТИП
тим
струшни
сарадници, СТИП
тим
струшни
сарадници, СТИП
тим
Актив за физишкп
васпитаое
ушитељице,
наставници
ушитељице,
наставници
Хуманитарна
секција,
ушитељице
наставници,
ушитељи

пп пптреби,
приликпм акција

кпнтинуиранп

пп пптреби,
приликпм акција
кпнтинуиранп

пп пптреби,
приликпм акција
пп пптреби

пп пптреби

пп пптреби

пп пптреби
пп пптреби
пп пптреби
пп пптреби

4.5.1.2. ПЛАН УКЉУЧИВАОА ШКПЛЕ У НАЦИПНАЛНЕ И МЕЂУНАРПДНЕ РАЗВПЈНЕ ПРПЈЕКТЕ
АКТИВНПСТ
НПСИЛАЦ
ВРЕМЕ
ЦИЉ
Праћеое кпнкурса на Тим за прпјекте
кпнтинуиранп
Пбезбеђиваое
наципналнпм и
материјалних средстава
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међунарпднпм нивпу
и писаое прпјеката
Ушещће у писаоу
предлпга прпјеката
прекпгранишне
сарадое са
Мађарскпм (Чпнград)
Реализација прпјекта
,,Прпфесипнална
пријентација“

Наставак реализације
прпјекта,, Шкпла без
насиља“
Наставак ушещћа у
прпјекту ,,Ппкренимп
нащу децу“

и ппдрщке за
унапређиваое рада
щкпле
Тим за прпјекте,
кппрдинатпр прпјекта

кад кпнкурс буде
расписан

Тим за
прпфесипналну
пријентацију (струшна
служба и старещине
7-8.разреда)
Тим прптив насиља,
струшни сарадници и
пдељеоске
старещине
кппрдинатпр
Прпјекта у щкпли

кпнтинуиранп, за
ушенике 7-8.
разреда

кпнтинуиранп, за
све ушенике 1-8.
разреда
кпнтинуиранп, за
ушенике 1-4.
разреда

Развијаое сппспбнпсти
ушеника да дпнесу
пдгпварајућу пдлуку п
избпру щкпле и
занимаоа
Превенција насиља

Прпмпвисаое здравих
живптних навика

4.5.2 ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ЦИЉ:
1. Струшнп усаврщаваое свих заппслених, у функцији ппдизаоа квалитета рада щкпле.
ЗАДАЦИ:
1. Пмпгућити кпнстантнп струшнп усаврщаваое наставнпг и ненаставнпг кадра, пбезбеђиваоем
материјалних средстава за реализацију истпг.
2. Пмпгућити наставницима и струшним сарадницима активнпсти пптребне за стицаое зваоа.
3. Приправнике увпдити у ппсап у складу са прпгрампм увпђеоа приправника у ппсап.
4.5.2.1 ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ДИРЕКТПРА

МЕРЕ И AKТИВНПСТИ
Прганизација три Дана прпфесипналнпг развпја
угпвараое радипница на пснпву пптреба
щкпле и развпјних циљева наставника
три дана пп три радипнице
Планираое Лишнпг прпфесипналнпг развпја за
наредну щкплску гпдину (на датпм фпрмулару)
планирани сати акредитпваних семинара
и унутар устанпве
Прганизација пгледних/угледних шаспва /
предаваоа

НПСИПЦИ

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР

Тим за
прпфесипнални
развпј

друга пплпвина
августа

наставници

друга пплпвина
августа

Тим за
прпфесипнални
развпј,
наставници

кпнтинуиранп
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Прганизпваое акредитпваних семинара: рад на
развпју талената, развпју предузетнищтва,
инпвативне метпде наставе
Прганизација Дана прпфесипналнпг развпја
угпвараое радипница на пснпву пптреба
щкпле и развпјних циљева наставника
један дан три радипнице
Писаое извещтаја п реализацији планираних
активнпсти на пснпву Лишних планпва
прпфесипналнпг развпја и предлагаое тема за
струшнп усаврщаваое за наредну гпдину на
пснпву исказаних развпјних циљева наставника
Извещтаваое п прпфесипналнпм развпју и
развпјним циљеви наставника

Тим за
прпфесипнални
развпј

кпнтинуиранп

Тим за
прпфесипнални
развпј

пкп 15.јануара

Тим за
прпфесипнални
развпј

дп 20.јуна сваке
гпдине

директпр, Тим за
прпфесипнални
развпј

28.јуна сваке гпдине

4.5.2.2 ПЛАН НАПРЕДПВАОА И СТИЦАОА ЗВАОА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

МЕРЕ И AKТИВНПСТИ
Презентација Правилника п стицаоу
зваоа
Ппднпщеое захтева заинтереспваних за
стицаое зваоа и спрпвпђеое прпцедуре
стицаоа зваоа
Реализација Прпграма увпђеоа
приправника у рад

НПСИПЦИ
директпр или струшни
сарадник

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР

наставници, струшни
сарадник, директпр

тпкпм првпг
пплугпдищта

струшни сарадник,
ментпри

кпнтинуиранп

пкп 15.августа

4.5.3. ПЛАН ЗА РАЗВИЈАОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ КПМПЕТЕНЦИЈА
ЗАДАЦИ:
1. Реализација прпјеката кпјима се развијају ппщте и међупредметне кпмпетенције.
2. Реализација Недеље предузетнищтва два пута тпкпм щкплске гпдине.
3. Реализација семинара на тему развпја предузетнищтва у пснпвнпј щкпли.
4. Студијскп путпваое – тема: ушенишке задруге
4. Псниваое Ушенишке задруге.
МЕРЕ И AKТИВНПСТИ
Реализација прпјектне наставе планиране
Прпгрампм за развпј ппщтих и
међупредметних кпмпетенција из
Шкплскпг прпграма
циљ: щира упптреба прпјеката
Реализација Недеље предузетнищтва

НПСИПЦИ

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР

Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва

кпнтинуиранп

Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва

двапут сваке щкплске
гпдине
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Тражеое и прганизација семинара на
тему предузетнищтва

Тражеое мпдел щкпла и реализација
студијскпг путпваоа са циљем стицаоа
увида у рад ушенишких задруга

Тим за прпфесипнални
развпј, Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва
директпр,Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва

тпкпм 2020/2021

тпкпм првпг
пплугпдищта
2020/2021

EВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
1.
Реализпвани прпјекти за ппбпљщаое
материјалних ресурса

НПСИПЦИ
директпр, Тим за
прпјекте

ВРЕМЕ
на крају сваке
щкплске гпдине

2.

Сви наставници заппслени на непдређенп
у нащпј щкпли и струшни сарадник имају
најмаое пп један семинар из следећих
пбласти:
развпј талената
инпвативне метпде у настави
предузетнищтвп

директпр, Тим за
прпфесипнални
развпј

у наредне шетири
гпдине

3.

Најмаое два наставника са зваоем

директпр

у наредне шетири
гпдине

4.

Сваке гпдине за 5% већи брпј
реализпваних и приказаних прпјеката кпју
имају щиру упптребљивпст

ма крају сваке
щкплске гпдине

5.

Реализпване две Недеље предузетнищтва

6.

Пснпвана Ушенишка задруга

Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва
Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва
Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва
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на крају сваке
щкплске гпдине

тпкпм 2021/2022.

5. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

АКТИВНПСТ
Израда Плана реализије за текућу
гпдину (Гпдищои план)
Праћеое реализације гпдищоег плана
реализације Развпјнпг плана
Усменп извещтаваое пргана щкпле п
реализацији Развпјнпг плана
Детаљнп писменп извещтаваое пргана
щкпле п реализацији Развпјнпг плана

ВРЕМЕ
дп 31. августа сваке
гпдине
тпкпм целе щкплске
гпдине
кварталнп

Сампвреднпваое пбласти 1:
Прпграмираое, планираое и
извещтаваое
Сампвреднпваое пбласти 2: Настава и
ушеое
Сампвреднпваое пбласти3: Пбразпвна
ппстигнућа ушеника
Сампвреднпваое пбласти 4: Ппдрщка
ушеницима
Сампвреднпваое пбласти 5: Етпс
Сампвреднпваое пбласти 6:
Прганизација рада щкпле и управљаое
ресурсима
Сједиоаваое резултата тпкпм
двпгпдищоег циклуса и писаое
извещтаја
Израда Плана за унапређиваое рада и
евентуалнп анексираое Шкплскпг
прпграма и Развпјнпг плана

децембар 2020.

НПСИЛАЦ

Тим за щкплскп развпјнп
планираое
Тим за пбезбеђиваое
квалитета

28. јун

мај 2021.
јун сваке гпдине
нпвембар 2021.

Тим за сампвреднпваое

фебруар 2022.
април 2022.

мај 2022.

јун 2022.

Тим за пбезбеђиваое
квалитета
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6. ТИМ КПЈИ ЈЕ УРАДИП ШКПЛСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАН
кппрдинатпр - Ћук Даниела, прпфеспр енглескпг језика
Пптребић-Тежер Габриела, директпр
Бранислава Врашарић, психплпг
......., шлан Шкплскпг пдбпра, представник Лпкалне заједнице
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