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Пснпвна и средоа щкпла „9.МАЈ“, Зреоанин
На пснпву шланпва 50. и 119. суав 1. уашка 2) Закпна п пснпвама сисуема
пбразпваоа и васпиуаоа („Службени гласник РС“ бр. 88/2017. и 27/2018. др.закпн), на
предлпг Сурушнпг акуива за развпјнп планираое Пснпвне и средое щкпле
„9.Мај“ Зреоанин, Шкплски пдбпр на седници пдржанпј дана 29.06.2018 . гпдине
дпнеп је:

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
2018 – 2021.

Насуавнишкп веће ПСШ „ 9 MAJ“ Зреоанин, на свпм сасуанку
пдржанпм: 28.06.2018. гпдине, размпурилп је предлпг Сурушнпг акуива за развпјнп
планираое и Педагпщкпг кплегијума за шланпве Сурушнпг акуива за развпјнп планираое
за щкплску 2018.-2021.гпдину.

Чланпви Актива за развпјни план шкпле:
(пд 01.09.2018. дп 31.08.2021.)
1.
2.
3.
4.

Снежана Вукић
Дущица Булпв Рпуариу, Владимир Радищић
Нада Пеурпвић Суанић
Маја Берпоа

11.
12.
13.

Дирекупр
Ппмпћници дирекупра
Психплпг
Предсуавник развпјне групе
Предсуавник Сурушнпг већа разредне
насуаве -нижи разреди
Целпдневна насуава
Предсуавник Сурушнпг већа разредне
насуаве –вищи разреди
Предсуавник Сурушнпг већа предмеуне
насуаве
Сурушнп веће уепреуске насуаве –
средоа щкпла
Сурушнп веће пракуишне насуаве –
средоа щкпла
Насу. индивидуалне насуаве
Рпдиуељ
Предсуавник Лпкалне заједнице

14.

Предсуавник ушенишкпг Парламенуа

Зпра Барбул

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Споа Дпмазеу
Љиљана Супјакпвић
Драгана Супјанпвић
Александар Рисуић
Вищоа Будимлија
Меупди Трајанпвски
Емилија Краљ
Зприца Младенпвић
Плгица Трбпјевић Кпсуић
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ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ
Једна пд највећих ппщуина у Републици Србији, свакакп је ппщуина Зреоанин.
Распрпсураоена је у средищоем делу Банауа, а шини је 22 насељена месуа и град
Зреоанин. Према ппдацима из 2002. гпдине ппсуина Зреоанин брпји 132.051
суанпвника, а сам град 89.245 суанпвника.
Град Зреоанин лежи на реци Бегеј и предсуавља један пд ппљппривредних,
индусуријских али свакакп и пбразпвних ценуара Впјвпдине. Пснпвна и средоа щкпла
„9.мај“ је једина щкпла на уериуприји ппсуине Зреоанин кпја крпз свпју делаунпсу
врщи пбразпваое и васпиуаое деце са смеуоама у развпју.
ИСТПРИЈА ШКПЛЕ, ШКПЛСКА ЗГРАДА
Пснпвна и средоа щкпла „9. Мај“ пснпвана је 1966.гпдине и налази се у сампм
ценуру Зреоанина. Пп свпм псниваоу смещуена је у згради кпја је сазидана јпщ давне
1903.гпдине и предсуавља знашајан сппменик кулууре ппд защуиупм Завпда за
защуиуу сппменика. Зграда је првпбиунп имала намену „Инуернауа жељезнишке
средопщкплске пмладине“, пплпвинпм прпщлпг века у згради је бип смещуен „Дпм
за мущку и женску пмладину“, да би 1960. гпдине била пснпвана пснпвна щкпла „2.
Пкупбар“, у шијем сасуаву у ппмпћнпј згради щкпле се налазилп пдељеое за децу
пмеуену у психпфизицкпм развпју. Услед већих ппуреба за пбразпваоем и
збриоаваоем пвакве деце пснпвна щкпла „2. Пкупбар“, 1966. гпдине бива
измещуена, уе се у пвпј згради пснива специјална пснпвна щкпла кпја се надаље бави
самп васпиуаоем и пбразпваоем деце са смеуоама у развпју. При щкпли се налазип
и инуернау да би 1977. гпдине бип измещуен у засебну зграду.
У пквиру щкпле налази се главна зграда у шијем склппу се налази једна
ппмпћна (и друга у прпцесу изградое). Такпђе у пквиру щкпле на другпј лпкацији
функципнище дневни ценуар “Наща приша“, за ппуребе и акуивнпсуи деце суарије пд
18 гпдина. Ппсупје релауивнп адеквауне прпсуприје за рад, с пбзирпм да зграда није
грађена за ппуребе щкпле (ушипнице, кабинеуе, радипнице за сурушнп
псппспбљаваое, библипуека са медиауекпм, сензпрна спба, прпсуприје за сурушну
службу и админисурауивнп пспбље, амбулануа, кухиоа и урпезарија).
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РАДПВИ И ПППРАВКЕ НА ШКПЛИ У ПРПТЕКЛИХ СЕДАМ ГПДИНА














Кпмплеунп ренпвирана щкплска кухиоа и урпезарија 2011.гпдине
Ренпвирани ушенишки упалеуи у двприщуу щкпле 2011.гпдине
Санација крпва щкплске и ппмпћне зграде кпмплеунп замеоен крпв на
предопј сурани щкплске зграде и саниран крпв на ппмпћнпј згради у
двприщуу щкпле 2014. гпдине
Замена плпшица у хпдницима зграде 2014.гпдине
Рекпнсурукција и надградоа ппсупјећег пбјекуа зграде пснпвнпг
пбразпваоа урађена прва фаза изградое нпвпг пбјекуа щкпле 2015.гпдине
Замена сппљащое супларије прпзпра са улишне и двприщне суране щкпле
укупнп 11 прпзпра, 2015. гпдине
Набавка два пласуеника у пбјекуу „Наща приша“, 2016. гпдине
Набавка сензпрне спбе са ппремпм и ппсуавкпм , 2016. гпдине
Ренпвираое прпсуприја за децу предщкплскпг узрасуа (сппљащоа
супларија, крешеое, фасада, 2017. гпдине)
Санација фискулуурне сале замена сппљащое супларије хпблпваое
паркеуа, фарбаое цеви и радијаупра, израда и мпнуажа защуиуних рещеуки
за прпзпре 2017. гпдине
Замена унууращое супларије у пбјекуу щкпле, уградоа АЛУ врауа 2017.
гпдине
Замена сппљащое супларије са улицне суране щкпле, укупнп 6 прпзпра
2018. гпдине
Рекпнсурукција и надградоа ппсупјећег пбјекуа зграде пснпвнпг
пбразпваоа- уградоа сппљащое супларије на нпвпј згради (укупнп 76
прпзпра и 5 врауа) 2018. гпдине

ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ
Шкпла се пд псниваоа бавила пснпвним щкплским пбразпваоем. Данас се
бави пбразпваоем и васпиуаоем деце са инуелекууалнпм пмеуенпщћу,према Плану
и прпграму прпписанпм пд суране Минисуарсува. Насуава се реализује у ури смене.
Изражен је прпблем недпсуаука прпсупра за рад. За ушенике нижих разреда пснпвне
щкпле пбезбеђен је и прпдужени бправак, а у плану је и прпдужени бправак за вище
разреде. Такпђе, при мауишнпј щкпли ппсупје и раде дислпцирана пдељеоа у ури
насељена месуа Зреоанинске ппщуине. На уај нашин щкпла се уруди да пбухвауи децу
са смеуоама у развпју на уериуприји целе ппщуине.
Шкпла пплпвинпм седамдесеуих гпдина прпщлпг века ппшиое да се бави и
сурушним псппспбљаваоем ушеника. У пквиру средое щкпле данас се ушеници
пбразују и усмеравају у шеуири ппдрушја рада:
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ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ
Пбразпвни прпфили:
Ппдрушја рада

Двпгпдищое

Мащинсувп и пбрада меуала

- ппмпћник бравара
- ппмпћни пбрађиваш
лима

Тексуилсувп и кпжарсувп

- щиваш уексуила

Тргпвина,угпсуиуељсувп и ууризам

- припремаш намирница

Ппљппривреда,прпизвпдоа и
прерада хране

Трпгпдищое
-бравар
-аууплимар
-кпваш
-елекурпзавариваш
-кпнфекцијски щиваш
-щиваш пбуће

-пекар

ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА РЕДПВНЕ ШКПЛЕ
-кпнфекципнар
-уексуилни радник
Тексуилсувп и кпжарсувп
-пбућар

Тепријска насуава за све пбразпвне прпфиле се извпди у щкпли и уп у две
смене,а пракуишна насуава у щкплским радипницама и у пувпренпј привреди у
Зреоанину.
Шуа је щкпла верификпвала:
 Предщкплскп пбразпваое и васпиуаое са припремним предщкплским
прпгрампм (за предщкплске васпиуне групе за децу са смеуоама у развпју)
 Пснпвнп пбразпваое и васпиуаое за глуве и наглуве ушенике
 Прпщирена делаунпсу щкпле у виду даваоа услуга за унапређеое и
квалиуеуније пбављаое пбразпваоа и васпиуаоа у циљу дпдауне ппдрщке
у пбразпваоу деце/ушеника и пдраслих са смеуоама у развпју у васпиунпј
групи, другпј щкпли или ппрпдици
У реализацији пбразпвнп-васпиунпг прпцеса, ппред ппщуих, кприсуе се и
ппсебне меупде рада кпје прпизилазе из специфицних ппуреба ушеника щкпле.
Прпцедура пријема ушеника и оихпвп укљушиваое у пдељеое су изузеунп знашајни
збпг правпвременпг пукриваоа специфишних развпјних смеуои, пдређиваоа
кпрекуивнп-педагпщкпг уреумана, сашиоаваоа прпграма индивидуалних вежби у
циљу ублажаваоа, па шак и пуклаоаоа специфишних развпјних смеуои, а и збпг
свпђеоа адапуивних уещкпћа ушеника на најмаоу мпгућу меру. Из наведених разлпга,
свакпм укљушиваоу у пдељеое преухпди прпцена психплпга,спцијалнпг радника,
лпгппеда, реедукаупра психпмпуприке, спмауппеда и сурдпаудиплпга.
Изузеунп велики знашај се придаје благпвременпм здравсувенпм и спцијалнпм
збриоаваоу ушеника. Ппрпдицама спцијалнп угрпжених ушеника пружа се ппмпћ уакп
щуп се деци пбезбеђује бесплауна исхрана, превпз, пдећа, пбућа, щкплски прибпр, а у
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изузеуним сиууацијама и ппрпдице се ппмажу хранпм и пбезбеђују се неппхпдни
лекпви.
Шкпла је вепма акуивна на ппљу спцијалне инклузије, у намери да
сензибилище пкружеое и срущи ппсупјеће физишке и психплпщке баријере, а
исупвременп пснаже ушеници.
-

Ппред наведених акуивнпсуи, щкпла је пснпвала:
Инклузивни хпр кпји ушесувује на мнпгим кулуурним манифесуацијама у граду
и щире
Ушенишку задругу „Заједнп”, кпја је била нпсилац мнпгих акуивнпсуи и
прпдајних излпжби у граду и щире. Ангажпваое ушеника у пквиру ушенишке
задруге ппспещује бпљу мпуивисанпсу, исурајнпсу, мпуприку и инуегрисанпсу
деце са развпјним смеуоама у щиру друщувену заједницу.
У нащем Дневнпм ценуру направљен је деп највећег уепиха Сјерпинскпг на

свеуу.
Шкпла, ппшевщи пд 2015. гпдине, щеуопм крпз ценуар града, сваке гпдине
пбележава:
-

Свеуски дан пспба са Даунпвим синдрпмпм
Свеуски дан пспба са аууизмпм

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ

.

Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“ Зреоанин

сурана 7/25

Пснпвна и средоа щкпла „9.МАЈ“, Зреоанин
ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ
Шкплски уим за сампвреднпваое упкпм испиуиваоа уренуунпг суаоа у щкпли,
дпщап је дп следећих резулуауа:
Јаке

Слабе

Сурукпвни и креауивни ппуенцијал

Хигијена

Тимски рад

Недпсуауак прпсупрних капациуеуа

Праћеое физишкпг, здравсувенпг, емпципналнпг
суаоа и спцијалних ппуреба ушеника

Безбеднпсу у щкпли

Лпкација щкпле

Пдзив рпдиуеља и сарадоа са
рпдиуељима

Сурушни кадар за пружаое услуга другим
усуанпвама (предщкплским и щкплским) и
ппјединцима

Велики брпј изпсуанака ушеника

Мисија щкпле:
Едукација и психпспцијална ппдрщка деци са смеуоама у развпју са циљем
укљушиваоа у друщувп за сампсуалан живпу.
Ппдрщка ппрпдицама ушеника и сензибилизација друщувене заједнице за ппуребе
пве деце.
Спцијална инклузија.
Визија щкпле:
Пружаое сурушне ппмпћи и ппдрщке ппјединцима, ппрпдицама и усуанпвама. Лепа,
шисуа и безбедна щкпла у кпјпј ће се у пријаунпј и ппдсуицајнпј аумпсфери развијауи
ппуенцијали свакпг ппјединца.
Шкпла пувпрена за сарадоу.
Мпуп щкпле
ШКОЛА ЗАДОВОЉНИХ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА!
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1. ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА
Шкплски прпграм садржи све закпнпм предвиђене елеменуе и сашиоен је на
пснпвну Насуавнпг плана и прпграма. Гпдищои план рада щкпле сашиоен је на
пснпву Шкплскпг прпграма.
У Гпдищои план рада щкпле уграђен je Акципни план щкплскпг Развпјнпг
плана за уекућу гпдину и пперауивнп су разрађени сурукуурни елеменуи Шкплскпг
прпграма. Прпграми насуавних предмеуа су међуспбнп садржајнп и временски
усклађени у пквиру свакпг разреда.
У Гпдищоим планпвима насуавних предмеуа наведени су циљеви ушеоа пп
разредима. Гпдищои планпви насуавних предмеуа садрже пбразпвне суандарде. У
гпдищоим планпвима насуавних предмеуа предвиђена је прпвера псуваренпсуи
прпписаних пбразпвних суандарда или циљева ушеоа насуавнпг предмеуа наведених
у Насуавнпм прпграму. У пперауивним/месешним планпвима насуавника наведенп је
кпјим садржајима ће се псувариуи циљеви ушеоа предмеуа у даупм разреду.
Гпдищои план рада щкпле садржи лисуу избпрних предмеуа кпја је сашиоена
на пснпву ппсупјећих ресурса. Прилагпђенпсу Гпдищоих планпва рада щкпле
специфишнпсуима пдељеоа је на задпвпљавајућем нивпу. У Гпдищоем плану рада
щкпле предвиђен је план израде ИПП-а ПП ЧЛАНУ 76. ЗАКПНА П ПСНПВАМА
СИСТЕМА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА, („Сл.Гласник РС,“ бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15-аууенуишнп уумашеое, 68/15 и 62/16 – пдлика УС), УЧЕНИК/ЦИ РАДЕ ПП ИПП-У
на пснпву анализе напредпваоа ушеника.

2. НАСТАВА И УЧЕОЕ
Анализа сиууације: Кпмпеуенције за насуавну пбласу, предмеу и меупдику
насуаве кап и кпмпеуенције за ппушаваое и ушеое се дпнпсе пп унапред ууврђенпм
плану и динамици у псурвариваоу пбразпвнп-васпиуних циљева и задауака.
Акуивнпсуи

Реализаупри

Насуавник псуварује
функципналне, пбразпвне и васпиуне
циљеве у складу са ппщуим принципима,
циљевима и исхпдима
пбразпваоа, насуавним планпм и
прпгрампм предмеуа кпји предаје,
прилагпђавајући их индивидуалним
каракуерисуикама и мпгућнпсуима
ушеника
Насуавник усклађује
циљеве, садржаје, меупде рада и пшекиване
исхпде, хпризпнуалнпи веруикалнп ппвезује
садржаје унууар щкплскпг прпграма
Насуавник прауи развпј пбласуи кпју предаје
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Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна
служба
Насуавници разредне,
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Време

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
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и насуаву планира у складу са нпвинама

Насуавник ппдсуише уппуребу разлишиуих
медија у насуави и
пдгпварајуће и дпсуупне уехнплпгије
Предсуављаппзиуиван мпдел
ушеницима.
Ппдржава ушенике да слпбпднп
изнпсе свпје идеје, ппсуављају
пиуаоа, дискууују и кпменуарищу
Насуавник планира и предузима
мереппдрщке ушеницима на пснпву анализе
oсуваренпсуи пбразпвних суандарда
ппсуигнућа

предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Ненасуавнп пспбље
щкпле
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп прауи и вреднује ппсуигнућа
ушеника кприсуећи
разлишиуе нашине вреднпваоа у складу
са специфишнпсуима предмеуа кпји
предаје

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Прпграм рада припрема уакп да
уважава суандарде ппсуигнућа, насуавни
план и прпграм ииндивидуалне разлике
ушеника , впдећи рашуна п садржајнпј и
временскпј усклађенпсуи

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Сисуемауски увпди
ушенике у наушну
дисциплину
Насуавник прауи и вреднује инуереспваоа
ушеника у пквиру предмеуа кпји предаје
Примеоује специфишне
задауке/акуивнпсуи/мауеријале на
пснпву ИВПП-а и ИПП-а за ушенике
кпјима је ппуребна дпдауна ппдрщка у
пбразпваоу.
Прауи и вреднује ппсуигнућа ушеника на
пснпву индивидуалнп васпиуних и
пбразпвних планпва за дпдауну ппдрщку у
пбразпваоу;
Физишка средина (распплпжив
прпсупр и мауеријали: игрпвни, прирпдни,
реквизиуи..) ппдсуише ушеое и развпј деце
Спцијална средина (ппзиуивна
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Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Ненасуавнп пспбље
Насуавници разредне,
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Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
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аумпсфера, реагпваое на разлишиуе
емпципнална изражаваоа, уважаваое
разлишиупсуи, ппщупваое правила
ппнащаоа..) ппдсуише ушеое и развпј
Игре и акуивнпсуи пдгпварају ппуребама
и инуереспваоу деце
Риуам живљеоа (расппред дневних
акуивнпсуи, уважаваое индивидуалних
разлика међу децпм..) прилагпђен је
ппуребама деце

предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Ненасуавнп пспбље
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Ненасуавнп пспбље

Ппред редпвне и дппунске насуаве у щкпли
се реализују секције и слпбпдне акуивнпсуи

Насуавници разредне и
предмеуне насуаве

Шкпла реализује кућну насуаву

Насуавници разредне и
предмеуне насуаве

Ушеници средое щкпле пбављају сурушну
праксу какп у радипницама у пквиру щкпле,
уакп и у фирмама у граду

Насуавници предмеуне
насуаве, ппмпћни
насуавници

Ушеници ушесувују у щкплским уакмишеоима
и смпурама

Насуавници разредне и
предмеуне насуаве

Ушеници ппсећују усуанпве кулууре и друге
щкпле, ушесувују у щкплским и градским
манифесуацијама

Насуавници разредне,
предмеуне и
индивидуалне насуаве
Сурушна служба
Ненасуавнп пспбље

упкпм щкплске
гпдине

Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине, према
Календару
уакмишеоа и смпури
Кпнуинуиранп
упкпм щкплске
гпдине

3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПРАЋЕОЕ УСПЕХА УЧЕНИКА
Шкпла кпнуинуиранп дппринпси већпј успещнпсуи ушеника. Шкпла примеоује
ппсуупке кпјима прауи успещнпсу ушеника. Прауи се и уппређује успех ушеника на
заврщнпм испиуу и прави анализа успеха за вище щкплских гпдина и предузимају се
мере за ппсуизаое бпљег успеха на заврщнпм испиуу следеће гпдине (припреме).
Прауи се и анализира брпј ушеника кпји су напусуили щкплпваое са жељпм да
пн буде исуи или маои у пднпсу на преухпдну гпдину. Анализа се ради за вище
щкплских гпдина и кап и анализа успеха на заврщнпм испиуу приказује се на
седницама Насуавнишкпг већа и деп је извещуаја Тима за сампвреднпваое.
Ушеници кпји ппхађају дппунску насуаву ппказују напредак у ушеоу. Ушеници
кпји су укљушени у дпдауни рад псуварују напредак у складу са ппсуављеним
циљевима.
Ушеници кпјима је ппуребна дпдауна ппдрщка у пбразпваоу псуварују
ппсуигнућа у складу са индивидуалним циљевима ушеоа, пднпснп прилагпђеним
пбразпвним суандардима. Ушеници за кпје је сашиоен ИПП псуварују напредак у
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складу са циљевима ппсуављеним у плану, уа ппсуигнућа се кпнуинуиранп прауе и
укпликп је ппуребнп врще се кпрекције.
Шкплске пцене су у складу са резулуауима на заврщнпм испиуу. Прпсешни
резулуауи ушеника на заврщним испиуима бпљи су у пднпсу на преухпдну щкплску
гпдину.
Резулуауи на заврщнпм испиуу/мауури ппказују да је псуварен пснпвни нивп
пбразпвних суандарда.
У нареднпм урпгпдищоем перипду уреба пбрауиуи пажоу да ушеници кпјима
је ппуребна дпдауна ппдрщка у пбразпваоу псуварују ппсуигнућа у складу са
индивидуалним циљевима ушеоа; да ушеници кпји ппхађају дппунску насуаву ппкажу
напредак у ушеоу, уе да се ппбпљщају ппсуупци за праћеое успещнпсуи ушеника.
Такпђе,у исупм перипду, уреба пажоу усмериуи на ппдизаое успещнпсуи на
заврщнпм испиуу и савладаваоу градива уппщуе.
Ппуребнп је да се насуави анализа успеха на заврщнпм испиуу и врщи
паралелни приказ успеха за вище щкплских гпдина. Неппхпднп је и даље врщиуи
анализу и паралелни приказ брпја ушеника кпји су напусуили щкплу и предузеуи
пдгпварајуће мере да се уај брпј смаои. Сампвреднпваое пве пбласуи уреба врщиуи у
упку сваке щкплске гпдине уз укљушиваое какп насуавника уакп и ушеника и
рпдиуеља.

4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ППВЕЋАОА САРАДОЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА,
НАСТАВНИЦИМА И РПДИТЕЉИМА
Мере превенције насиља и ппвећаоа сарадое међу рпдиуељима, ушеницима
инасуавницима иницира Тим за защуиуу пд насиља, а спрпвпде их сви. Пвај рад
ппдразумева спцијалну инуеграцију нащих ушеника и ппнащаое у складу са
ппщуеприхваћеним друщувеним нпрмама.
Активнпсти
Анализа и мапираое
ризишних месуа у щкпли

Реализатпри
Тим за защуиуу

Време
једнпм месешнп упкпм
2015.-2018.

Израда плана дежурсува и
дежурсувп насуавника на
пснпву прпцене ризика
Развијаое вещуина
насуавника за
разрещаваое ризишних
сиууација
Радипнице са ушеницима
кпји се ризишнп ппнащају
Укљушиваое рпдиуеља у
израду и реализацију
плана васпиунпг рада са
ушеницима
Индивидуални васпиуни

Дежурни насуавници и Тим
за защуиуу

сепуембар сваке
щкплске гпдине

Психплпзи и спец.педагпг

упкпм щкплске гпдине

Психплпзи испец.педагпг

Тпкпм 2015.-2018.

Пдељенске суарещине и
спец.педагпг

Тпкпм 2015.-2018.

психплпзи и спец.педагпг

Тпкпм 2015.-2018.
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рад са ушеницима кпји се
ризишнп ппнащају
Рад Врщоашкпг уима и
Ушенишкпг парламенуа
Сарадоа са инсуиууцијама
кпје се баве радпм са
децпм и младима (ПУ,
ЦЗСР, ШУ,...)
Ангажпваое ушеника у
реализацији кулуурних
акуивнпсуи щкпле
Укљушиваое рпдиуеља у
акуивнпсуищкпле

психплпг, насуавници и
спец.педагпг
сурушна служба и дирекупр

једнпм месшнп

насуавници

Тпкпм 2015.-2018.

Савеу рпдиуеља

Тпкпм 2015.-2018.

Пп ппуреби

Критеријуми и мерила за вреднпваое планираних активнпсти
Индикатпр

Ппступци

Брпј успещнп
рещених сиууација
насиља на свим
нивпима
Брпј рпдиуеља
укљушених у
превенуивне
акуивнпсуи щкпле
Суепен задпвпљсува
рпдиуеља сарадопм
са щкплпм
Ппвећана брпјнпсу
рпдиуеља кпји
присусувују
рпдиуељским
сасуанцима и Савеуу
рпдиуеља

Увид у евиденцију
пдељенских
суарещина и Тима за
защуиуу
Увид у евиденцију и
анкеуа са
рпдиуељима

Тим за защуиуу

Пдељ.суарещина
Тим за
сампвреднпваое

упкпм гпдине

Анкеуа

Тим за
сампвреднпваое

упкпм гпдине

Увид у записнике са
сасуанака

Задужени

Време
упкпм гпдине
2015.-2018.

Пдељ.суарещина
Ппмпћник
дирекупра

2015.-2018.

2015.-2018.
упкпм гпдине
2015.-2018.

5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПСИПАОА УЧЕНИКА
Изградоа парунерских пднпса са рпдиуељима/суарауељима

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ

.

Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“ Зреоанин

сурана 13/25

Пснпвна и средоа щкпла „9.МАЈ“, Зреоанин
Пбезбеђиваое услпва за несмеуанп пдвијаое насуаве
Ппвећаое мпуивације ушеника за ппхађаое насуаве
Активнпсти
Задужени
Уппзнаваое рпдиуеља са
спцијални радник
оихпвим правима и
разредни суарещина
пбавезама
секреуар щкпле
Индивидуални
разредни суарещина
савеупдавни рад са
сурушна служба
рпдиуељима ушеника кпји
изпсуају непправданп са
насуаве
Сарадоа са Ценурпм за
сурушна служба
спцијални рад, рад на
пснаживаоу ппрпдице
Заједнишки рпдиуељски
разредне суарещине,
сасуанак на уему:
сурушна служба, сервис
Унапређеое сарадое
за рпдиуеље
рпдиуеља и щкпле
Пбезбеђиваое пдеће и
спцијални радник
пбуће за ушенике
Сарадоа са хуманиуарним сурушна служба
прганизацијама (Црвени
разредне суарещине
Крсу, месне заједнице, иуд)
Сарадоа са Прпсвеунпм
дирекупр щкпле,
инспекцијпм и Шкплскпм
спцијални радник
управпм и Прекрщајним
судпм
Прганизпваое
насуавници
ваннасуавних акуивнпсуи
за ушенике према оихпвим
инуереспваоима
Сппруске акуивнпсуи и
насуавници физишкпг
уакмишеоа
васпиуаоа
Пбезбеђиваое пснпвнпг
Дирекупр и пдељенске
прибпра за рад ушеницима суарещине, сурушни
акуиви
Ангажпваое ушеника у Психплпг
раду Врщоашкпг уима и специјални педагпг
Ушенишкпг парламенуа
насуавници

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Време
Тпкпм гпдине 2015-2018

Тпкпм гпдине 2015-2018

Тпкпм гпдине 2015-2018

Два пууа гпдище у свакпм
пплугпдищуу пп један
сасуанак
Тпкпм гпдине 2015-2018.
Тпкпм гпдине 2015-2018.

Тпкпм гпдине 2015-2018.

Тпкпм гпдине 2015-2018.

Тпкпм гпдине 2015-2018.
Сепуембар 2015-2018.

Тпкпм гпдине 2015-2018.
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Спрпвпђеое анкеуе и
анализа извещуаја п
спрпведенпј анкеуи
суандард 3.2 Шкпла
кпнуинуиранп дппринпси
већпј успещнпсуи ушеника

Тим за сампвреднпваое,
сурушна
служба,спцијални
радник,дирекупр

Тпкпм 2015-2018. на крају
сваке щкплске гпдине

Уппредна анализа брпја
ушеника кпји су напусуили
щкплпваое за две или
вище щкплских гпдина

Тим за сампвреднпваое,
сурушна служба,
спцијални радник,
дирекупр

Тпкпм 2015-2018. на крају
сваке щкплске гпдине

Критеријуми и мерила за вреднпваое планираних активнпсти
Индикатпр

Ппступци

Задужени

Време

Смаоен брпј
непправданих
изпсуанака ушеника

увид у евиденцију

акуив за РПШ

Тпкпм гпдине
2015-2018.

увид у евиденцију и
анкеуа са
рпдиуељима

Пдељ.суарещине
и Tим за
сампвреднпваое

Тпкпм гпдине
2015-2018.

Евиденција и
извещуаји

Библипуекар

Тпкпм гпдине
2015-2018.

увид у евиденцију
насуавника

Сурушни акуиви

Тпкпм гпдине
2015-2018.

Ппвећан брпј
рпдиуеља кпји
сарађују са щкплпм
Брпј и квалиуеу
пдржаних кулуурних и
сппруских
манифесација
Несмеуанп пдвијаое
насуаве, ушеници
дпнпсе и шувају
прибпр

6. EТПС
Анализа сиууације: На пснпву спрпведених анкеуа Тима за сампвреднпваое
упшена је ппуреба за даљим ппбпљщаваоем кпмуникације између заппслених, кап и
на нивпу уимпва кпји функципнищу у щкпли. Циљ је перманенунп јашаое
међуљудских пднпса и кпмуникације.
1. задатак: Ппбпљшаое квалитета међуљудских пднпса у устанпви и развпј
сарадое на свим нивпима
Акуивнпсуи

Задужени

Редпвнп пдржаваое
педагпщкпг кплегијума

Кппрдинаупри Акуива и
уимпва, дирекупрка щкпле

Пгласна уабла за рпдиуеље

Тим за прпјекунп планираое

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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2018.
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Јашаое улпге щкплскпг
парламенуа, укљушиваое
шланпва парламенуа у рад
щкплских уимпва
Прганизација заједнишкпг
излеуа и дружеоа
заппслених
Прганизација радних акција
(кваруалнп)
Равнпмернп укљушиваое
свих заппслених, кап и
рпдиуеља у прганизацију
щкплских манифесуација
Едукација насуавнпг
пспбља за рад на рашунару
и пшуваоу рашунара
Праћеое извпђеоа и
евалуација угледних и
пгледних шаспва
Акуивнп ушещће рпдиуеља у
израду ИПП-а
Радипнице за рпдиуеље
Првенсувп щкпле у щаху
Првенсувп щкпле у супнпм
уенису
Израда упиуника и анализа

Рајка Чекрчин

пд 2018 дп 2021.

Даркп Јпоев

пд 2018 дп 2021.

Дирекупрка

пд 2018 дп 2021.

Дирекупрка, педагпщки
кплегијум

пд 2018 дп 2021.

Владимир Радищић, Дущан
Милпщевић

2018/19.

Тим за сурушнп усаврщаваое

пд 2018 дп 2021.

Тим за инклузивнп
пбразпваое
Сервис за рпдиуеље
Врщоашки уим
Насуавници физишкпг
васпиуаоа
Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.
пд 2018 дп 2021.
2018/2019.
2018/2019.
пд 2018 дп 2021.

2. задатак: Ппдржаваое и прпмпвисаое резултата ученика и наставника
Коига пбавещуаваоа
Пгласна уабла –
акуивнпсуи резулуауи
Сарадоа са лпкалним
медијима
Редпвнп ажурираое сајуа
Ппкреуаое Facebook
суранице
Награђиваое и ппхвале
унууар усуанпве
Ушещће инклузивнпг хпра
на разлишиуим
манифесуацијама
Израда упиуника и анализа

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Рајка Чекрчин

Тпкпм гпдине

Тим за инфпрмисаое

Тпкпм гпдине

Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021

Суеван Турински
Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Tим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Дирекупрка, Педагпщки
кплегијум

пд 2018 дп 2021.

Впђа хпра, Насуавник
музишкпг пбразпваоа

пд 2018 дп 2021.

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.
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3.задатак: Шкпла је безбедна средина за све
Израда плакауа и панпа,
кпји јаснп изражавају суав
према насиљу
Анализа Правилника п
ппнащаоу
Радипнице и друге
акуивнпсуи кпје дппринпсе
безбеднпсуи у щкплскпј
заједници
Израда упиуника и анализа

Тим за защуиуу пд насиља
Врщоашки уим
Ђашки парламену

пд 2018 дп 2021.

Тим за защуиуу пд насиља

Сваке гпдине

Тим за защуиуу пд насиља

пд 2018 дп 2021.

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

4. задатак: Шкплски амбијент је пријатан за све
Израда зидних панпа за
ушенишке радпве, акууелне
дпгађаје, слике исуакнууих
наушника
Технишки пријем ушипница
и прпсупра кпји кприсуе
ушеници и заппслени

Тим за узраду
дидакуишких мауеријала
Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Кпмисија кпју именује
дирекупрка

пд 2018 дп 2021.

Дирекупрка
Ппремаое једнпг кабинеуа
Тим за прпјекунп
гпдищое
планираое
Аоа Супјщин
Рпберу Јандрески
Израда дидакуишких
Ксенија Радин
мауеријала
Даница Милпвић
Дущица Булпв-Рпуариу
Крпјашка и мащинска
радипница
Израда упиуника ианализа

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

пд 2018 дп 2021.

пд 2018 дп 2021.

7. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
У щкпли функципнище сисуем пружаоа ппдрщке ушеницима. Ппдсуише се лишни,
прпфесипнални и спцијални развпј ушеника, а функципнище и сисуем ппдрщке деци
из псеуљивих група.
Брига п ушеницима:
Да би брига п ушеницима била јпщ бпља, ппуребнп је анимирауи рпдиуеље да се
јпщ вище укљуше у васпиунп-пбразпвни прпцес и суекну јпщ бпљи увид у щкплпваое
свпје деце.
Ппдрщка ушеницима:

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Развпј и ппсуигнућа свакпг ушеника се сисуемауски прауе и према упме се ууврђују
индивидуалне ппуребе. Схпднп упме се планирају акуивнпсуи за све ушенике.
Сви заппслени у щкпли кпнуинуиранп раде на ппбпљщаоу услпва у пружаоу
ппдрщке свим ушеницима/деци.
Ппсебна пажоа ппсвећује се пним ушеницима кпји су без рпдиуељскпг суараоа,
са прпблемима у ппнащаоу, здравсувеним прпблемима, из несуимулауивних
ппрпдишних средина, из спцијалнп угрпжених ппрпдица кап и деци/ушеницима из
маргинализпваних група.
У пквиру ппдрщке ушеницима један пд приприуеуа је безбеднпсу ушеника у
щкпли. Пна ппдразумева физишку безбеднпсу, здравсувену защуиуу и защуиуу пд
насиља. Пвим акуивнпсуима се баве сви у щкпли. Тим за защуиуу пд насиља,
злпсуављаоа и занемариваоа деце/ушеника планира, кппрдинира и реализује пве
акуивнпсуи.

Активнпсти

Задужени

Време реализације

Евалуација

Aнализа ризишних
месуа у щкпли и
неппсреднпм
пкружеоу и
предлагаое мера за
пуклаоаое исуих

Тим за защуиуу
деце/ушеника пд
насиља

Чеуири пууа у упку
щк.гпдине

Ппмпћници
дирекупра

Инфпрмисаое
заппслених, ушеника,
рпдиуеља п нашину
ппсуупаоа и
прпцедурама у
ризишним сиууацијама

Тим за защуиуу
деце/ушеника пд
насиља

На ппшеуку свакпг
пплугпдищуа

Ппмпћници
дирекупра

Прпцена и анализа
спцијалнпг суаууса
ппрпдица ушеника и
савеупдавни рад

Сурушна служба

Свакпдневнп пп
ппуреби

Тим за защуиуу
деце/
ушеника пд насиља

Пбезбеђиваое
уравнпуежене и
квалиуеуне исхране
(рушак и ужина) за сву
децу/ушенике

Куварице и ппмпћнп
пспбље у кухиои

Свакпдневнп

Тим за
сампвреднпваоеанкеуа за ушенике и
рпдиуеље

Целпкупан рад щкпле
се прилагпђава
деци/ушеницима из
ризишних група

Сви заппслени

Свакпдневнп

Тим за защуиуу и
сурушна служба

Израда
индивидуалних

Пдељенске суарещине
и насуавници

Прве недеље на
ппшеуку свакпг

Сурушни акуиви
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расппреда акуивнпсуи
и панпа (писаних или
цруаних)
На пснпву анализе
успеха и ИПП-а,
кваруалнп
прганизпвауи дппунску
или дпдауну насуаву
Редпвни
индивидуални и
уелефпнски разгпвпри
са рпдиуељима

индивидуалне насуаве

Тим за инклузивнп
пбразпваое и
насуавници

Тпкпм щк.гпдине

Ппмпћници
дирекупра

Пдељенске суарещине,
васпиуашице,
предмеуни насуавници
и сурушна служба

Тпкпм щк.гпдине

Пдељенска већа

Редпвни рпдиуељски
сасуанци

Пдељенске суарещине,
васпиуашице

5 пууа у упку
щк.гпдине

Дирекупр и
ппмпћници
дирекупра

Савеу рпдиуеља,
дпгпвпр и
извещуаваое п суаоу
безбеднпсуи и мерама
защуиуе ушеника/деце

Дирекупр и ппмпћници
дирекупра

На крају свакпг
пплугпдищуа

Тим за
сампвреднпваое

Пспбе задужене за рад
Клубa

Тпкпм щк.гпдине

Тим за
сампвреднпваоеанкеуа за рпдиуеље

Насуавници и
васпиуашице

Пп ппуреби

Сурушни акуиви

Спцијални радник,
пдељенски суарещина

Пп ппуреби

Пдељенска већа

Пп ппуреби

Дирекупр и
Пдељенска
већа

Клуб рпдиуеља
(реализација
дпгпвпрених
уемауских акуивнпсуи,
јашаое кпмпеуенција)
Укљушиваое рпдиуеља
у ваннасуавне
акуивнпсуи (ппсеуа
базену, рпђендани,
игре, излеуи...)
Ппзиваое рпдиуеља
(или кућна ппсеуа) у
слушајевима
ппрпдишних прпблема
или непправданпг
изпсуајаоа
деце/ушеника и
савеупдавни рад са
оима
Пријављиваое и
инфпрмисаое Ценура
за спцијални рад п
сиууацији у ппрпдици

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Спрпвпђеое редпвних
закпнских прпцедура у
слушајевима
непправданих
изпсуанака ушеника

Пдељенске суарещине
и Сурушна служба

Пп ппуреби

Дирекупр и
Пдељенска
већа

Прилагпђаваое на
щкплску средину
приликпм уписа
ушеника у щкплу

Дефекуплпг- васпиуаш,
пдељенски суарещина,
сурушна служба

Пп пријему
ушеника, пд 1-3
месеца

Сурушна већа

ЧПС на уему Кућни ред
и правила ппнащаоа у
щкпли

Пдељенске суарещине,
специјални педагпг и
психплпг

Ппшеуак свакпг
пплугпдищуа, а
спрпвпди се
свакпдневнп

Тим за
сампвреднпваое

Усуанпвиуи јасан и
прегледан сисуем
ппхваљиваоа
деце/ушеника у свакпј
васпиунпј групи
/пдељеоу

Насуавници, васпиуаши

Ппшеуак свакпг
пплугпдищуа, а
спрпвпди се
свакпдневнп

Сурушна служба

Радипнице на уему
уплеранције,
ненасилне
кпмуникације са
Врщоашким уимпм и
ушенишким
Парламенупм

Специјални педагпг,
кппрдинаупри ВТ,
психплпзи

Чеуири пууа у упку
щк.гпдине

Тим за
сампвреднпваое

Инфпрмисаое ушеника
са ИПП-пм у редпвним
щкплама п услпвима
уписа у нащу щкплу

Тим за прпфесипналну
пријенуацију и
насуавници у сисуему
ппдрщке редпвним
щкплама

Април, мај сваке
щкплске гпдине

Тим за
сампвреднпваое

Прпслава рпђендана
деце предщкплскпг
узрасуа и ушеника
нижих разреда

Акуив нижих разреда и
предщкплске групе

Пкупбар, фебруар,
јун

Сурушна већа

Развијаое псећаоа
сплидарнпсуи крпз
хуманиуарне акције
(ппдрщка бплесним,
угрпженим
ушеницима)

Заппслени и ушеници

Тпкпм щк.гпдине

Пдељенска већа

Сисуемауски прегледи
свих ушеника

Медицинскп пспбље
щкпле и рпдиуељи

Једнпм у упку
гпдине

Сурушна служба
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Специјалисуишки
прегледи
ушеника/деце пп
ппуреби (Зреоанин, БГ
и НС)
Редпвна ппдрщка у
пдржаваоу лишне
хигијене деце/
ушеника (купаое,
сузбијаое
ващљивпсуи,
регулисаое
физиплпщких ппуреба)
Сарадоа са
ппвереницима за Рпме
и невладиним
прганизацијама кпје се
баве ппдрщкпм
деци/младима из
ризишних група
Прпдужени бправак за
ушенике нижих
разреда

Сурушна служба,
медицинскп пспбље и
рпдиуељи

Пп ппуреби

Пдељенска већа

Медицинскп пспбље
щкпле и рпдиуељи

Свакпдневнп

Сурушна служба

Спцијални радник и
заинуереспвани
заппслени

Пп ппуреби

Тим за защуиуу пд
насиља

Насуавници

Свакпдневнп

Пдељенска већа

8. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И РУКПВПЂЕОЕ
Шкпла се пд псниваоа бавила пснпвнпщкплским пбразпваоем. Данас се бави
пбразпваоем и васпиуаоем деце са инуелекууалнпм пмеуенпщћу према Плану и
Прпграму прпписаних пд суране минисуарсува. Насуава се реализује у ури смене. За
ушенике нижих разреда пснпвне щкпле пбезбеђен је и прпдужени бправак, а у плану
је прпдужени бправак за вище разреде.Такпђе, при мауишнпј щкпли ппсупје и раде 4
дислпцирана пдељеоа у ури насељена месуа зреоанинске ппщуине. На уај нашин,
щкпла се уруди да пбухвауи децу са смеуоама у развпју на уериуприји целе ппщуине .
Шкпла пплпвинпм 70-их гпдина прпщлпг века ппшиое да се бави и сурушним
псппспбљаваоем ушеника. У пквиру средое щкпле данас се ушеници пбразују и
усмеравају у шеуири ппдрушја рада, а уп су:
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образовни
профили

подручја рада
двогодишње

трогодишње

ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ
Мащинсувп и
пбрада меуала

- ппмпћник бравара
- ппмпћни пбрађиваш лима

- бравар
- аууплимар
- кпваш
- елекурпзавариваш

Тексуилсувп
и кпжарсувп

- щиваш уексуила

- кпнфекцијски щиваш
- щиваш пбуће

Тргпвина, угпсуиуељсувп и
- припремаш намирница
ууризам
Ппљппривреда,
прпизвпдоа и прерада
хране

- пекар

ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА РЕДПВНЕ ШКПЛЕ
-кпнфекципнар
-уексуилни радник
-пбућар

Тексуилсувп
и кпжарсувп

Тепријска насуава за све пбразпвне прпфиле се извпди у щкпли, и уп у две
смене, а пракуишна насуава у щкплским радипницама и у пувпренпј привреди у
Зреоанину. Шкпла је верификпвала:
- Предщкплскп пбразпваое и васпиуаое, са припремним предщкплским
прпгрампм (за предщкплске васпиуне групе са смеуоама у развпју);
- Пснпвнп пбразпваое и васпиуаое за глуве и наглуве ушенике;
- Прпщирену делаунпсу щкпле у виду Даваоа услуга за унапређеое и
квалиуеуније пбављаое пбразпваоа и васпиуаоа у циљу дпдауне
ппдрщке у пбразпваоу деце, ушеника и пдраслих са смеуоама у развпју,
у васпиунпј групи, другпј щкпли и ппрпдици.
Сви пбавезни дпкуменуи су дпнеуи у прпцедури прпписанпј Закпнпм. Развпјни
план щкпле сашиоен је на пснпву извещуаја сампвреднпваоа и извещуаја
псуваренпсуи суандарда пбразпвних ппсуигнућа.У щкпли ппсупји Финансијски план.
Дирекупр планира акуивнпсуи у вези са прганизацијпм рада щкпле и
извещуава Насуавнишкп веће кап и Шкплски пдбпр п реализацијама уих акуивнпсуи .У
щкпли се планирају и спрпвпде дежурсува насуавника и ушеника. У щкпли је
дефинисана прганизаципна сурукуура, дефинисане су прпцедуре избпра и рада
пргана управљаоа,рукпвпђеоа,савеупдавних пргана. Ппсупји Суаууу щкпле,
Правилник п прганитацији рада и сисуемауизацији ппслпва. У щкпли су дефинисани
сурушни уимпви из великпг брпја пбласуи и пдређени су кппрдинаупри сурушних
уимпва и акуива. Сурушна уела и уимпви фпрмирани су у складу са кпмпеуенцијама
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заппслених. У рещеоима п сурукуури ппслпва и радних задауака насуавника
изврщена је равнпмерна расппдела задужеоа.
Дирекупр прганизује и впди сасуанке Педагпщкпг кплегијума на кпјима се
размаурају извещуаји п раду сурушних уимпва. У щкпли ппсупји Тим за превенцију пд
насиља,злпсуављаоа и занемариваоа. Шкпла,у сарадои са лпкалнпм сампуправпм,
пбезбеђује бесплауан превпз ушеницима „пууницима“ из пкплних месуа, бесплауну
исхрану, пдећу, пбућу, щкплски прибпр, а у изузеуним сиууацијама и ппрпдице се
ппмажу хранпм и пбезбеђују се неппхпдни лекпви.
Дирекупр ппказује пувпренпсу за прпмене и иницира инпвације,уважава
разлишиуа мищљеоа и пбезбеђује дпбру кпмуникацију међу заппсленима. Дирекупр
развија парунерсувп са другим усуанпвама и лпкалнпм заједницпм. Дирекупр
ппдржава аплицираое и кпнкурисаое щкпле у пквиру развпјних прпјекауа из пбласуи
пбразпваоа.
Сурушни пргани у щкпли прауе и анализирају успех и владаое ушеника. Сурушни
сарадници псуварују педагпщкп –инсурукуиван рад у складу са планпм рада и
ппуребама щкпле у виду ппмпћи ушеницима у савладаваоу уещкпћа у ушеоу,и у виду
ппмпћи пдеоенским суарещинама у реализацији рада и рещаваоа насуалих
прпблема. Тим за сампвреднпваое кпнуинуиранп псуварује сампвреднпваое рада
щкпле у складу са прпписима
щуп се закљушује на пснпву Ивещуаја п
сампвреднпваоу.
9. РЕСУРСИ
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
У щкпли је заппслен ппуребан брпј насуавника и сурушних сарадника у пднпсу
на брпј ушеника. Насуавнп и ненасуавнп пспбље има прпписане квалификације и
оихпв брпј је у складу са прпписима.
Људски ресурси су у функцији квалиуеуа рада щкпле. Заппслени на пснпву
резулуауа сампвреднпваоа унапређују прпфесипналнп делпваое и сурушнп се
усаврщавају у складу са гпдищоим планпм сурушнпг усаврщаваоа и примеоују
нпвпсуешена знаоа из дауих пбласуи.
НАСТАВНИ КАДАР
Суепен сурушне спреме
Дпкупр наука
Магисуар
VII – масуер
VII – специјализација
VII
VI
Средоа сурушна спрема
Пснпвна щкпла

Брпј
0
0
0
0
114
3
16
9

РУКПВПЂЕОЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР
ДИРЕКТПР
суепен сурушне спреме
радни суаж у пбразпваоу
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сурушни
сарадници
психплпг
психплпг
спцијални радник

сурушни испиу

суаж

да
да
да

прпценау ангажпванпсуи

30 гпдина
18 гпдина
28 гпдина

100 %
100 %
100 %

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
суепен сурушне
суаж
спреме
кппрдинаупр финансијских и
рашунпвпдсувених ппслпва
финансијскп
админисурауивни радник
финансијскп
админисурауивни радник

прпценау
ангажпванпсуи

IV

38 гпдина

100 %

IV

20 гпдина

100%

IV

16 гпдина

100%

ПДРЖАВАОЕ ШКПЛСКПГ ПРПСТПРА
укупан брпј заппслених

8

МАТЕРИЈАЛНП- ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Мауеријалнп-уехнишки услпви у щкпли нису на задпвпљавајућем нивпу. Чине се
наппри да се мауеријални ресурси щкпле мпдернизују и унапреде, уакп да се сваке щкплске
гпдине мауеријални и уехнишки услпви ппбпљщају у циљу щуп успещнијег извпђеоа
васпиунп-пбразпвнпг рада. Ппследљих гпдина ушиоен јевелики напредак у псавремеоиваоу
щкпле.
Трудимп се да щкпла буде физишки безбеднп месуп и да щкплски прпсупр задпвпљава
здравсувенп-хигијенске услпве. У щкпли ппсупји прпсупр за раду складу са нпрмауивима и
кприсуи се према плану кприщћеоа щкплскпг прпсупра.
Шкплски прпстпр (матична шкпла)
намена прпстпра
ппврщина щкплске зграде
ппврщина двприщуа са щкплским уеренима

свега м2
2750
2000

Шкплска зграда
намена прпстпра

брпј прпстприја

ушипница ппщуе намене

12

специјализпване ушипнице

4

кабинеуи

1

сензпрне спбе

1

щкплске радипнице

2

сала за физишкп

1

библипуека са медијауекпм

1
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прпсупр за управу и пспбље

11

прпсупр за бправак и пријем рпдиуеља

1

Ппуребе у нареднпм перипду у сврху ппбпљщаоа и мпдернизације мауеријалнпуехнишкпх ресурса щкпле:







изградоа саниуарних прпсуприја за децу у пквиру главне зграде
изградоа прилаза за инвалиде и децу са ппсебним ппуребама на главнпм
улазу у щкплу
мпдернизација, адапуација и рекпнсурукција ппукрпвља ради ппвећаоа
капациуеуа и ппремљенпсуи щкпле већим брпјем ушипница
изградоа ушипнице на пувпренпм (у двприщуу щкпле)
санираое уерена у щкплскпм двприщуу
рекпнсурукција и мпдернизација щкплскпг двприщуа

Дирекупрка щкпле:
пдбпра:

М.П.

Председник Шкплскпг

_________________________
___________________________
Драгана Башулпв

Снежана Вукић
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