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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Кратак историјат
Школа „Светозар Марковић“ налази се у најлепшем делу Врачара - Неимару,
једној зеланој оази између Светосавског храма, Чубуре и Јужног булевара. Школско
двориште наслоњено је на неимарски парк. У близини школе налазе се Храм Светог Саве,
зграда општине Врачар, Народни универзитет «Божидар Аџија», Народна библиотека и
друге значајне установе.
Школа је почела са радом октобра 1950. године као Десета осмољетка и то под
кровом данашње школе „Краљ Петар Други Карађорђевић“. Годину дана касније, школа
добија име по социјалистичком трибуну Светозару Марковићу. Тада школа није имала
своју зграду па су грађевински неимари овом крају, који се по њима и зоне Неимар, 1954.
године подарили нову зграду у којој и данас радимо. Нова зграда отворена је за ђаке 20.
октобра и управо се тај дан слави као Дан школе..
Поред главне зграде школа поседује и посебну зграду у којој се налазе просторије
за продужени боравак и школска библиотека.
Током 2015. и 2016. године, наша дотрајала зграда је надограђена кроз пројекат
Минисатрства Просвете и Европске инвестиционе банке са учешћем локалне самоуправе.
За време трајања дела радова, током целе школске 2015/16. године, радили смо у другим
школама.
За ових 6 и по деценија постојања, наша школа је образовала и васпитавала више од
6000 ученика.
У последњих двадесет година наша школа бележи константан пораст броја ученика
и одељења. У претходној деценији –од 2006. до 2016. године, број ученика се увећао
готово за трећину.
Почетак школске 2016/17. године школа ће дочекати са око 750 ученика који ће бити
распоређени у 29 одељења. Просечан број ученика по одељењу је око 30.

Услови за извођење наставе
Школа је у протеклој деценији много напредовала у сваком погледу.
Много тога је урађено на побољшању инфраструктуре. Школа је прикључена на
даљински систем грејања, постављен је видео надзор, учионице опремљене новим
намештајем. Уз помоћ ГО Врачар добили смо вишенаменски простор за извођење
школских прослава, наставу изборних предмета и ваннаставне активности. Поред овог
простора опремљен је и кабинет за наставу природних наука. Реновирана је зграда
школског боравка и простор школске библиотеке и читаонице. Библиотека је опремљена
новим намештајем а у плану је и опремање рачунарима. У наредном периоду планирамо
да библиотека прерасте у медијатеку и центар учења.
Након пионирског подухвата увођења информатике у све разреде, створени су још
бољи услови за примену информационе технологије у настави и другим активностима:
школа има рачунарски кабинет опремљен савременим рачунарима повезаним на интернет,
у већини учионица инсталирани су рачунари, неколико генерације ученика добило је
мале лаптоп рачунаре за наставу, наставници едуковани за коришћење рачунара.
Потребно је да након радова обновимо опрему у рачунарсом кабинету и инсталирамо
опрему коју је школа добила пројектом Развионица.
О социо-културном окружењу школе сведоче подаци о образовној структури родитеља и
културни садржаји у непосредној близини школе.
Подаци о образовној структури родитеља показују да је приближно 50 % родитеља са
високом стручном спремом , а када томе додамо и број родитеља са вишом спремом, то

приближно износи 70 % спрам нешто мање од 30 % родитеља са средњом стручном
спремом. Проценат родитеља са завршеном основном школом или без основне школе је
мањи од 4 %. И социјална структура је веома добра,будући да приликом самопроцене
услова живота више од 70% родитеља оцењује услове као задовољавајуће или веома
добре. Наведени подаци указују на изузетно повољно окружење за образовање и
васпитање деце.
Када томе додамо чињеницу да се школа налази у самом центру културних и
економских збивања, јасно је да су бројне могућности да своје окружење искористи за
остваривање наставних и ваннаставнихциљева.Поред тога,побољшању услова рада школе,
значајно доприноси и помоћ родитеља, како стручна тако и материјална.
За остваривање појединих програмских садржаја школа користи ресурсе на
територији општине Врачар –НУ Божидар Аџија, Народну библиотеку, Храм Светог Саве,

СРЦ Врачар, ГО Врачар,као ишто већи број културних одредишта и објеката натериторији
града –Ботаничку башту, Планетаријум, Педагошки музеј, Музеј Николе Тесле,
Калемегдан, Зоолошки врт.
Школа се одликује добрим условима и у погледу безбедности.
Све наведено доприноси да из године у годину школа бележи пораст броја уписаних
ученика.

Програми и развојни пројекти
Програм Школа без насиља
Програм школа без насиља реализован је у периоду од септембра 2012 до децембра
2014. године. Програм је допринео побољшању безбедности школског окружења и
компетенција наставника за реаговање у ситуацијама насиља.
Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Једна смо од 13 школа у Србији које су прве примениле овај програм и учествовале у
његовом прилагођавању за примену у нашим школама. Овај програм реализујемо сваке
године у четвртом разреду.
Надоградња школске зграде
Пројектом надоградње школске зграде, у оквиру пројекта Европске инвестиционе банке,
школа је добила пет нових учионица, реновирану фискултурну салу, још једну
вишенаменску салу, кабинете за припрему наставника, додатни ходнички простор, лифт
за оне којима је потребан.
Пројекат Развионица
Овај пројекат је школи донео статус огледне школе и то кроз опремање кабинета
савременим училима, обуке за наставнике за примену приступа усмереног на учење, обуке
за менторски рад, пионирски рад на развијању новог школског програма. Школа је кроз
овај пројекат и званично постала вежбаоница факултета који школују будуће наставнике и
стручне сараднике (Учитељски факултет и Филозофски факултет –одељење за
психологију).

Стретегија развоја школе –примена приступа усмереног на учење и
развој компетенција
С обзиром на чињеницу да је наша школа мултикултурална породица, школа
отвореног срца за све ученике, њихове родитеље, сараднике, образовне институције,
школа вежбаоница за студенте –будуће наставнике., настојаћемо да та отвореност и
сарадљивост буду у функцији развијања компетенција наставника и ученика. Наша велика
снага је стручан и високо образован кадар, спреман да и даље учи, усавршава се и развија
своје компетенције како бисмо на најбољи могући начин одговорили на различите
образовне потребе наших ученика. Настојаћемо да наши ученици стичу функционална
знања и вештине као и да у школи могу да задовоље своја интересовања.

У досадашњој пракси наша школа је увек постављала ученика-дете у средиште
свих својих деловања, одговарајући тако не само на његове образовне потребе већ и на оне
базичније –за уважавањем, прихватањем и сигурношћу.
Имајући у виду чињеницу да је мотивација ученика за школско учење један од
највећих изазова за све који се баве образовањем, настојаћемо да учење у нашој школи
буде што интересантније а настава занимљива и прилагођена узрасту и интересовањима
ученика.
Настојаћемо да подстичемо и подржавамо развој личности ученика
кроз
интегрисане наставне, ваннаставне и ваншколске активности. Све активости осмислићемо
тако да буду у функцији учења односно развијања компетенција ученика.
Неговање мултикултуралности је још један од начина да ученике учимо да
поштују различитости, уважавају друге и буду толерантни. Наставићемо да сарађујемо,
посећујемо једни друге и размењујемо искуства са школама из Словеније, Тутина,
Винарца... Што се више упознајемо и дружимо, све је мање предрасуда, а све више љубави
и поштовања у срцима наших ђака. Изучавамо енглески, шпански, француски, кинески па
и знаковни језик.
Кроз програм „Школа без насиља“ потрудићемо се да најпре створимо
безбедно и сигурно окружење за сву нашу децу. Наставићемо са спровођењем еколошких
акција како бисмо константно развијали и подизали свест о значају очувања здраве
животне средине код наших ученика. Понудом спортских активности и спортскихј
такмичења, уз промовисање фер плеја настојаћемо да очувамо ментално и физичко
здравље деце, као и њихов спортски дух јер сматрамо да на тај начин образујемо и
васпитавамо здраве, самосвесне и одговорне младе људе. Одржаваћемо јавне часове,
дебате ученика и наставника, форум театар. Наставићемо са активним спровођењем
хуманитарних и еколошких акција.
Информатичку писменост наши ученици стичу од првог разреда. Музичка
писменост се у овој школи стиче кроз најразличитије видове певања, свирања,
компоновања и веома савремену стваралачку наставу. У наредном периоду, кроз изборне
предмете и секције, посветићемо више времена ликовном стваралаштву.
Бројимо учешћа и изузетне резултате на такмичењима, конкурсима,
манифестацијама... Резултати наших ученика на националном тестирању и завршним
испитима су знатно изнад националног и градског просека. Велика већина наших ученика
уписује жељене средње школе.
Стратегија коју ћемо развијати у наредном периоду требало би да додатно оснажи
сваког нашег ученика и допринесе развојању компетенција код ученика.

Развојним планом школе за период од 2016 до 2019. год као први стратешки циљ
предвидели смо унапређивање наставе и учења применом метода активне наставе и
успостављањем принципа наставе усмерене на учење и развој компетанција ученика.
Планирали смо задатке којима ћемо настојати да ученицима у што већој мери
прилагодимо учење како би
знања која стичу била повезана и функционална.
Занимљивом и мотивишућом наставом приближићемо ученицима садржаје које уче.
Посебан акценат ћемо ставити на развијање вештина учења код учеика кроз разноврсне
методе и облике рада наставника. Међупредметним повезивањем постићи ћемо
повезивање информација и знања.
У настави ће више простора заузимати асоцијативно учење, истраживачки рад,
амбијентално и експериментално учење. Планирамо да спроведемо диференцијацију кроз
рад на три нивоа постигнућа, унапређену додатну и допунску наставу, индивидуалне
образовне планове и уважавање различитих стилова учења и интересовања ученика.
Пројекти учења су саставни део нашег школског програма. Настојаћемо да у сваком
разреду имамо барем један оригиналан пројекат учења.
Ученички и наставнички портфолио ће нам помоћи у праћењу резултата учења и
процени развоја компетенција.
Још један од циљева које желимо да остваримо је и већа партиципација родитеља у
животу и раду школе. Настојаћемо да родитеље укључимо као стручњаке, предаваче,
сараднике и саветнике у различитим тимовима..
Желели бисмо да школска библиотека и кабинет за информатику постану
најважнији центри за учење у школи, где ће се интезивно писати реферати, правити
презентације, припремати такмичења...
Надамо се да ћемо активнијим приступом успети да подржимо наше ученике и
оснажимо их у овладавању процесом учења ка саморегулисаном учењу.

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ Чиме смо задовољни

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА
Шта ћемо унапређивати

област : Школски програм и Годишњи план рада
Школски програм- структура и садржај
Школски програм је састављен у складу са
Законом и садржи све прописане садржаје.
Свим елементима је дат одговарајући значај.
Њиме се обезбеђује остваривање прописаних
наставних планова и програма.Углавном су
обезбеђене потребе ученика и родитеља у
складу са реалним потенцијалима школе, као и
сарадња са општином. Оцена 3,5

–више користити ресурсе локалне
заједнице
-више користити постојеће ресурсе –
мале рачунаре, летњу учионицу

-разноврснија понуда секција и
Годишњи план- структура и садржај. Донет је у факултативног дела програма
складу са развојним планом и програмом
образовања и васпитања. На прецизан и
оперативан начин су утврђени време,
-унапредити партнерство са родитељима
место,начин и носиоци активности
кроз различите облике сарадње
остваривања програма. Оцена 4

област: Настава и учење
Сумирањем претходног, може се установити да су
нам резултати углавном добри у комуникацији и
сарадњи као и подстицању ученика, а да су остала
два показатеља нешто слабија. Недостаци у
корелацији и примени знања су свакако једним
делом последица мањкавости у планирању о чему
се већ говорило и сматрамо да ће развијање
сарадње наставника у планирању имати директног
позитивног дејства на овај сегмент наставног
процеса. Школски тим је као крајњу оцену за ово
подручје вредновања извео оцену 3

Подстицање одговорности ученика
Додтано унапређивање начина
подучавања и учења
Усаглашавање оцењивања са новим
Правилником
Унапређивање вештина оцењивања

Постигнућа ученика
Општа оцена за вредновану област је 3 .
Просечне оцене на крјау полугодишта и на
крају школске године се крећу у распону од 3.4
до 5.00.
Проценат ученика који на крају године
остварују одличан успех је изнад 70.
Постигнућа ученика на завршном испиту су
изнад републичког и градског просека
Велики број ученика учествује на
такмичењима.
Успеси на такмичењима су задовољавајући на
општинском и градском нивоу.

Потребно је, пре свега, унапредити
компетенције наставника за мотивисање
ученика,
прилагодити
програме
слободних
активности
потребама
ученика и омогућити им активније
учешће у њиховој изради. Ученике треба
потпуније
информисати
о
овим
активностима
и
систематичније
награђивати
ваншколске
успехе.
Потребно је подићи резултате на вишим
нивоима такмичењима. Код ученика
старијих разреда неопходно је појачати
рад на усвајању општеприхваћених
вредности и знања која омогућавају
сналажење у новим ситуацијама и лакше
одговарање на захтеве наставника и
припрему за полагање квалификационих
испита.

Област: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
Општа оцена вредновану област: 3.16
Руковођење: 3.78
Највишим оценама су процењене
професионалне компетенције директора и
способност руковођења.
Организација рада школе: 3
Школски рзвојни план: 3
Обезбеђивање квалитета 2.86
Најслабије је оцењена ефикасност и
ефективност рада

-делегирање задужења и постављање
прецизних рокова
-праћење и анализирање резултата и
повратне информације
-праћење индивидуалне и тимске
ефикасности
-прецизно прописати критеријуме за
похваљивање и награђивање запослених
-утврдити и доследно спроводити мере
за непоштовање и наиспуњавање
обавеза

Област ЕТОС
Анализе показују ралативну ујденаченост
изведених оцена за подобласти. Оцене по
индикаторима се крећу у распону од 2.31 до
3.86. Изведене оцене за подобласти су у
распону од 2.75 до 3. Овај налаз упућује
сугерише да нема јасно издвојених приоритета
али да у свакој подобласти има простора за
унапређивање.

Процена Тима је да је сарадња са
родитељима најслабија тачка и да би у
наредном периоду тај сегмент рада
требало појачати.

Област РЕСУРСИ
Школа дефинитивно нема довољно просторних
могућности како би се у потпуности моги
реализовати сви облици рада на највишем
нивоу. Унаточ томе, постојећи просторни
ресурсси су максимално искоришћени и то на
најбољи могући начин. Људски ресурсси(и
наставно и ваннаставно особље)својим
квалитетима и квалификацијом, у сваком
погледу доприносе остварењу квалитетне
наставе и превазилажењу просторног
дефицита.

Евалуација програма
-

-

-

-План коришћења постојећих наставних
средстава и материјалних ресурса као и
евиденција коришћења
-Праћење реализације плана стручног
усавршавања и примене наученог на
семинарима

Школа без насиља

Већа осетљивост на насиље код
ученика;
боље
препознавање
различитих облика насиља; чешће
пријављивање ситуација насиља
Боља атмосфера у неким одељењима –
више
уважавања,
међусобног
разумевања, толеранције
Ученици су донекле оспособљени за
самостално решавање сукоба
Доста тога је урађено на побољшањеу
безбедности
окружења:
осветљено
школско двориште, ангажован школски

1. Већа партиципација ученика:
ојачати вршњачки тим, радити на
њиховој иницијативности; више
користити Форум театар
2. Повећати учешће родитеља. Ово
је најслабије развијен сегмент
пројекта. Тим је предвидео и неке
начине за активније учешће
родитеља: разрадити програм
сарадње, повезати појединачне
иницијативе родитеља.

-

полицајац са надлежностима само за
нашу школу
Повећане компетенције наставника за
превентивни рад и реаговање на
ситуације насиља

3. Унапредити процедуре реаговања
и
евидентирања;
повећати
видљивост Тима
4. Више радити на промоцију школе
и акција у оквиру Програма

НАША МИСИЈА
Наша школа је пријатно и инспиративно место за ученике,
наставнике, родитеље и све појединце и институције са којима
сарађујемо. Из године у годину растемо, и споља и изнутра. У
школи подстичемо и негујемо љубав према сличном и различитом,
логичко и критичко мишљење, самопоштовање, хуманост и
толеранцију. Образујемо и васпитавамо отворених очију и
отвореног срца.

ВИЗИЈА РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Желимо да будемо добро организована школа, која у
средиште свох својих деловања поставља дете односно
ученика, у којој се успешно преплићу модерне наставне
методе са осведочено успешним традиционалним, у којој
ученици стичу функционална знања и компетенције за
живот и образовање у динамичном окружењу и у којој се
уважавају могућности и интересовања сваког ученика.

УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА

На основу компарације постојећег стања и визије школе, а пре свега, на
основу анализе исказаних потреба ученика, наставника и родитеља,
следи да су приоритетне области у којима желимо да уведемо промене
следеће:
 Настава и учење
 Организација рада школе
 Подршка ученицима

Школски тим за развојно планирање који је сачинио овај план чине
професори школе, представник родитеља и друштвене заједнице.
При изради плана узели смо у обзир процену стања у школи на основу
самовредновања, продукте са радионице о анализи стања у школи са
наставницима и родитељима, процене стручних органа школе, продукте са
обуке наставника у пројекту Развионица као и околности у којима школа
функционише. Имајући у виду тренутно стање тј. чињеницу да је школа у
пројекту нагоградње и да ради у измењеном режиму, настојали смо да
поставимо реалне и остварљиве циљеве .

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2019.

1.Циљ: Унапређивање наставног процеса кроз примену приступа усмереног на учење и
развој компетенција и обезбеђивање доступности квалитетног образовања и васпитања сваком
детету

ЗАДАЦИ
1.Примена метода
интерактивне
наставе

2. Примена
диференцијације и
индивидуализације
наставе

АКТИВНОСТИ
Интерна обука за наставнике о
принципима учења и мотивацији
ученика

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016/17.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Педагог и психолог

Тематско и интердисциплинарно
планирање наставе

2016-2019.

Психолог и педагог

Реализација пројеката учења

2016-2019.

Руководиоци стручних
већа за област предмета

Реализација огледних часова

2016-2019.

Тим за самовредновање

2016/17.

Рукововиоци стручних
већа, стручни сарадници

Обука наставника о стиловима и
техникама учења

Интерна обука за израду
индивидуалних образовних
планова за ученике са тешкоћама

Организовати размену искуства на
тему –рад на три нивоа постигнућа

oктобар 2016.

Тим за инклузију

Обезбедити додатну стручну
подршку наставницима за примену
инклузивног оквира

Обука за идентификацију
интелектуално надарених ученика
и израду индивидуалних
образовних планова за ове ученике
Израдити програм подстицања
интелектуално даровитих ученика
Унапредити организацију и
реализацију часова допунске и
додатне наставе
3. Примена ИКТ у
настави

4. Праћење и
оцењивање у
функцији учења и
развоја

Током године

школска
2016/17.

школска
2016/17.
школска
2016/17.

Тим за инклузију

Тим за самовредновање

Стручни сарадници

наставници

Користити образовне платформе и
софтвере

2016-2019.

Наставници

Додатно усавршавање наставника у
области електронске писмености

2016-2019.

Наставник информатике

Функционална употреба малих
рачунара у трећем и четвртом
разреду

2016/17.

Учитељи у трећем и
четвртом разреду

Обука наставника о формативном и
сумативном оцењивању и давању
повратне информације ученицима

2016/17.

Руководиоци стручних
већа, стручни сарадници

2016-2019.

Наставници, стручни
сарадници

Истраживање наствне праксе –
акциона истраживања

Подстицање саморегулисаног
учења код ученика

2016/2019.

наставници

2. Циљ: Унапређивање организације рада школе кроз тимски рад и бољи проток
информација на свим релацијама
ЗАДАЦИ

1. Тимски рада
наставника у
планирању и
реализацији наставе и
ваннаставних
активности

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Подстицати хоризонтално
учење кроз угледне часове
и друге облике стручног
усавршавања у установи

2016-2019. .

Директор, руководиоци
стручних већа, стручни
сарадници

Реализација пројеката
учења у сарадњи
наставника различитих
предмета

2016-2019.

наставници

Школска
2017/18.

Тим за самовредновање

АКТИВНОСТИ

Самовредновање области
Ресурси
2. Успостављање
Израдити нови веб сајт
ефикасних начина и
школе
процедура информисања
Формирати тим ученика
за подршку у уређивању
вебсајта
Опремање додатног
простора у школи за
оглашавање

Септембар 2016.

Октобар 2016.

2016/17.

Тим за уређивање
вебсајта школе

Наставник информатике

Друго полугодиште
2013/14.

Коришћење образовних
платформи и портала у
комуникацији

2017/18.

Тим за информисање

3. Циљ: Подршка ученицима кроз стварање позитивне социјалне климе, већу партиципацију
ученика у школским активностима, партнерство и ефикасну сарадњу са родитељима и
разноврсну понуду ваннаставних садржаја за ученике
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

1.Едукација наставника из Избор и организација
области примене прописа семинара за наставнике
Реализација радионица из
програма Школа без
насиља
2. Успостављање кодекса
понашања ученика,
наставника и родитеља

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Школска
2016/17.

Чланови тима за развојно
планирање

2016-2019.

Руководиоци стручних већа
за област предмета

Поново израдити правила
школска 2016/17. Тим за превенцију насиља
понашања за ученике,
наставнике и родитеље
Успоставити ситем
реституције

3. Оснаживање вршњачких Реализовати обуку и план
тимова у школи
рада вршњачког тима за
превенцију насиља
Оснажити ученички
парламент и повећати
његову улогу у животу
школе
Формирати тим ученика за
информисање

школска 2016/17

Тим за превенцију насиља

2016-2019.

Стручни сарадници

2016-2019.

Координатор парламента

школска 2016/17

Тим наставника за
информисање

4. Побољшати сарадњу са Примена програма
родитељима
сарадње са родитељима и
унапређивање овог
програма на основу
искустава
5.Понуда ваннаставних
садржаја уз уважавање
интересовања ученика

2016-2019.

Стручни сарадници

Анкетирања ученика

2016/ 2017.

Предметни наставници

Израда програма
ваннаставних активности

2016/2017.

Директор, педагог и
психолог

Праћење реализације

2016-2019.

Педагог и психолог

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ

РАЗВИЈАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Циљеви

методе и активности

Одговорно лице за спровођење
активности

Развијање
међупредметних
компетенција код
ученика

Тематски пројекти учења

Стручна већа за групе предмета,
стручно веће учитеља

Еколошке акције у окружењу

Руководилац еколошке секције

-компетенција за учење

Обележавање значајних датума
из области заштите здравља,
животне средине, историје

-естетска компетенција
-одговорно учешће у
демократском друштву
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
-предузимљивост и
предузетничка
оријентација
-дигитална
компетенција
-рад с подацима и
информацијама
-решавање проблема
-сарадња

Стручна већа за групе предмета,
учитељи

Сарадња наставника у
планирању и реализацији
наставних садржаја

наставници

Амбијантално учење –планирати
циљеве учења сваке посете,
излета, наставе у природи и
проверавати оствареност циљева

Учитељи, наставници

Користити информационе
технологије у обради и
презентацији наставних садржаја
других предмета
-заједничко учење кроз акцију и
пројекте

Наставници информатике

ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Циљеви

Подизање
броја/процента
ученика који
достижу основни
ниво постигнућа
(до 100%) из свих
предмета
Унапређивање
постигнућа ученика
у појединим
областима
математике
(геометрија,
алгебра и
функције) и
достизање
основног нивоа
постигнућа свих
ученика

методе и активности
-чешћа тестирања ученика
-додатни рад са ученицима који
не достижу основни ниво
-индивидуализован рад са
ученицима који не достижу
основни ниво

Прилагодити наставне методе
карактеристикама ученика
Прилагодити темпо рада
Израдити диференциране
наставне материјале и задатке
различитих нивоа, у складу са
стандардима постигнућа
ученика;
Размењивати примере добре
праксе;

Чешће користити задатке
којима се процењује
разумевање прочитаног и
примена правописних правила.
Чешће користити задатке који
мере функционалну писменост.
Ускладити писане провере
Побољшати
знања са стандардима
постигнућа ученика
На писаним проверама
на комбинованом
користити различите типове
тесту
задатака и упутстава
Подизање нивоа
читалачке и
функционалне
писмености код
ученика

Одговорно
лице за
спровођење
активности
Наставници
педагог школе

Стручно веће
наставника
математике

Мерљиви индикатори за
постизање циљева

Проценат ученика који
достижу оснвовни ниво
постигнућа на тестовима
током године и на завршном
испиту

Постигнућа ученика на
контролним и писменим
вежбама и пробама завршног
испита;
Извештај о самовредновању
примери добре праксе.

Актив
наставника
српског језика

Писане провере знања

Стручна већа
за групе
предмета

Писане провере знања

Повећање
успешности кроз
међуодељенску
размену наставника
који реализују
допунску и додатну
наставу, и анализу
резултата према
постигнућима
ученика којима
наставник предаје
Уклањање
емоционалнопсихолошких
баријера и
креирање
индивидуалних и
групних стратегија
припреме за ЗИ

Систематско
припремање
ученика за завршни
испит

Стручна подршка
наставницима у
области оцењивања

-Анализирати узроке разлике у
постигнућима по одељењима
-план корективних мера за
одељења/ученике који имају
слабија постигнућа

Стручна већа
за групе
предмета
стручни
сарадници

Мања разлика у постигнућима
по одељењима
Мања разлика у постигнућима
одељења којима предају
различити наставници

Одржавати заједничке часове
Стручна већа
допунске и додатне наставе;
Осавременити и
функционализовати садржаје,
методе и облике рада у додатној Одељењске
настави
старешине
Обучити, пратити рад и
награђивати вршњачке менторе;

Уједначеност просечних
постигнућа различитих
одељења;

Писмене провере знања са
сличним условима, захтевима и
начином оцењивања као на
завршном испиту;
Одржати неколико симулација
и пробних завршних испита;
Припремити анализу најчешћих
грешака ученика на завршним
испитима;
Пружање психолошке подршке
и оснаживање ученика за
полагање завршног испита
Едукација наставника на тему
врста, функција и принципа
оцевања
Уједначити критеријуме
оцењивања са стандардима
Припремати контролне вежбе
и писмене задатке на нивоу
разреда, са истим

Наставници
који предају
осмом разреду,

Одржани часови припремне
наставе и и број ученика који
су је похађали;
Остварени бољи резултати
ученика на пробама завршног
испита;

Психолог

На веб-сајту школе објављена
анализа најчешћих грешака
ученика на тестовима

Мерење мотивације и
задовољства ученика

Број реализованих радионица
и програма стручног
усавршавања и обухват
наставника;
Оцене у педагошкој свесци
наставника у складу са
развијеним компетенцијским
напредовања каученика;

критеријумима оцењивања;
Усаглашавати основне
компоненте праћења
напредовања ученика на нивоу
стручног већа математике;
Применити нове
начине тестирања
знања ученика тако
да постану део
процеса учења

-Обучити наставнике за
примену методе
колаборативног тестирања
знања
-Примењивати методу
колаборативног тестирања
знања

Евалуација критеријума и
ефеката оцењивања од стране
стручне службе, ученика и
наставника;
Записници стручних већа
Педагог школе
Предметни
наставници
Учитељи

Резултати ученика на
колаборативним тестовима
знања

ПЛАН САРАДЊЕ СА ШКОЛАМА И ДРУГИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА
Циљеви

Активности

Одговорне особе

Продубити сарадњу са
врачарским школама кроз
заједничке пројекте

Успоставити односно
неговати сарадњу са
основним школама у циљу
размене искустава

Обновити сарадњу са школама
које носе име Светозара
Марковића
Успоставити сарадњу са
школама из региона –
Словенија и Македонија

Тим за културну –јавну
делатност
Директор
Наставници страног
језика

Успоставити сарадњу са неком
школом у Шпанији

Боља сарадња са средњим
школама

Размена информација о
образовним профилима и
ученицима
Презентовање средњих школа
ученицима

Тим за професионалну
оријентацију
Стручни сарадници

Посете средњим школама
Сарадња са факултетима у
циљу повезивања
академских знања и праксе

Акциона истраживања
Практична истраживања
Праћење иновација у настави

Стручни сарадници,
наставници

План Стручног усавршавања и напредовања
наставника и стручних сарадника
Перманентно стручно усавршавања у установи и бан ње, напредовање у звању наставника
и стручних сарадника неопходан је предуслов за побољшање рада установе, повећање
квалитета васпитно обнразовног процеса и остварење бољих исхода учења.
Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика наставног рада и
наставних средстава у великој мери ће процес наставе и учења учинити занимњивијим и
иновативнијим.
Како би се реализовале испред наведене тенденције у нашој школи, неопходно је
увидети значај иновирања наставе, као и препоруке за бољи будући рад:
-Унапређивање компетенција наставног кадра за нов, савременији приступ настави
-Оспособити наставни кадар за адекватну примену нацрта документа Оквир националног
курикулума из пројекта Развионица.
Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника усмерено је на:
1) оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно- васпитног,
васпитног рада и стручног рада ;
2) стицање и иновирање стручних знања којa су у функцији сталног професионалног
развоја у току рада;
3) развијање и усавршавање у областима:
- (1) организације и извођења образовно-васпитног рада,
- (2) праћења развоја и постигнућа детета и ученика,
- (3) сарадње у педагошкој комуникацији;
- 4) уважавање личних својстава и потреба детета и ученика ;
5) развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну
комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
- 6) развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и
унапређивања сопствене праксе;
- 7) оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологијагија;

- 8) оспособљавање за прихватање родитеља за партнера у процесу остваривања циљева
образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње;
- 9) остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
- 10) размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
- 11) стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење
У плану је да се што већи број наставника и стручних сарадника пријави за
напредовање и стицање неког од звања :


Педагошки саветник



Самостални педагошки саветник



Виши педагошки
У професионални развој наставника и стручних сарадника посебно ће се обратити пажња
на развој компетенција ради успешнијег обављања посла и унапеђења нивоа постигнућа
ученика. Потребе и приоритете наша школа планира на основу резултата самовредновања
квалитета рада, личних приоритета, као и на основу остварености стандарда постигнућа,
задовољства родитења и ученика.
На основу резултата самовреновања утврђенио је да у наредном периоду треба
унапредити компетенције подршке развоју личности ученика, као и комуникацију и
сарадњу из области васпитног рада, општих питања наставе, образовања деце ( К3 и К4).
Од приоритених области посебно треба радити на превенцији насиља, злостављања и
занемаривања, развијању комуникационих вештина, унапређењу сарадње са родитељима
и на већој употреби информационо-комуникационим технологијама (П1, П4,П7,П8).
У палну је да се осавремени и аутоматизује, али и сфтверски повежу рад ПП службе,
Електронски портфолио наставника и ученика, Електронска библиотека и Електрноски
дневник. Како се увелико ради на усавршавању и имплементацији поменутих софтвера
неопходно је планирати и усавршавање наставника и стручних сарадника на поњу
примене наведене ИКТ технологије
Реализација плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у
великој мери ће зависити и од финансијских могућности те се из тог разлога саветује и
праћење могућности усавршавања путем инернета ( вебинари). Стручно усавршавање
наставника, уз неопходно знање енглеског језика је бесплатно на неком од масовних
отворених курсева: Udacity , Coursera, edX.

ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Очекивани исходи
Квалитетнија и
занимљивија настава за
ученике

Бољи услови за
инклузивно образовање

Ученици у школи
задовољавају своја
интересовања

Подстицајнија социјална
клима у школи

Бољи проток информација
на свим релацијама

Индикатори
-50 % наставника примењује
тематско планирање
-90 % наставника користи
рачунаре у наставном процесу
-Већа задовољство ученика
наставом
-Израђени индивидуални
образовни планови за сву децу
која имају тешкоће
-Установљени облици подршке за
даровиту децу
-број школских секција
-обухват ученика школским
секцијама
-понуда манифестација,
такмичења и осталих
ваннаставних активности
-задовољство ученика и родитеља
-број конфликата на релацији
наставник –ученик
- број конфликата међу
ученицима
-комуникација на релацији
родитељ-наставник
-начин решавања конфликата
-доступност информација о
школи

Начин евалуације
Посете часовима
евиденција
анкете

евиденција

Евиденција
анкета

евиденција

Евииденција
анкета

-задовољство наставника,
родитеља и ученика
информисањем
Унапређене компетенције
наставника

-сваке године % 5наставника
напредује у звању
-70 % примењује знања стечена
на обукама
-50 % наствника се стручно
усавршава према плану

Самопроцена
компетенција
Извештаји о СУ

Чланови тима за развојно планирање:
Драги Лукић, директор школе
Ивана Оролицки, психолог
Сања Богдановић, педагог
Марина Радовановић, библиотекар
Ивана Томашеви., наставница енглеског
Ивана Вуковић, разредна анстава
Маја Јовановић, наставница физичког
Александра Јовановић, ГО Врачар

