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На пснпву шланпва 50. и 119. став 1. ташка 2) Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“ бр. 88/2017. и 27/2018. др. закпн),
на предлпг Струшнпг актива 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.

Наставнишкп веће ПСШ „ 9 мај“ Зреоанин, на свпм састанку
пдржанпм: 28.06.2018. гпдине, размптрилп је предлпг Струшнпг актива за развпјнп
планираое и Педагпщкпг кплегијума за шланпве Струшнпг актива 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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Директпр
Ппмпћници директпра
Психплпг
Представник развпјне групе
Представник Струшнпг већа разредне
наставе -нижи разреди
Целпдневна настава
Представник Струшнпг већа разредне
наставе –вищи разреди
Представник Струшнпг већа предметне
наставе
Струшнп веће тепретске наставе –
средоа щкпла
Струшнп веће практишне наставе –
средоа щкпла
Наст. индивидуалне наставе
Рпдитељ
Представник Лпкалне заједнице
Представник ушенишкпг Парламента
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Снежана Вукић
Дущица Булпв Рптариу, Владимир Радищић
Нада Петрпвић Станић
Маја Берпоа
Споа Дпмазет
Љиљана Стпјакпвић
Драгана Стпјанпвић
Александар Ристић
Вищоа Будимлија
Метпди Трајанпвски
Емилија Краљ
Зприца Младенпвић
Плгица Трбпјевић Кпстић
Зпра Барбул
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ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ
Једна пд највећих ппщтина у Републици Србији, свакакп је ппщтина Зреоанин.
Распрпстраоена је у средищоем делу Баната, а шини је 22 насељена места и град
Зреоанин. Према ппдацима из 2002. гпдине ппщтина Зреоанин брпји 132.051
станпвника, а сам град 89.245 станпвника.
Град Зреоанин лежи на реци Бегеј и представља један пд ппљппривредних,
индустријских али свакакп и пбразпвних центара Впјвпдине. Пснпвна и средоа щкпла
„9. МАЈ“ је једина щкпла на теритприји ппщтине Зреоанин кпја крпз свпју делатнпст
врщи пбразпваое и васпитаое деце са сметоама у развпју

ИСТПРИЈА ШКПЛЕ, ШКПЛСКА ЗГРАДА
Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“ пснпвана је 1966. гпдине и налази се у
сампм центру Зреоанина. Пп свпм псниваоу смещтена је у згради кпја је сазидана
јпщ давне 1903. гпдине и представља знашајан сппменик културе ппд защтитпм
Завпда за защтиту сппменика. Зграда је првпбитнп имала намену „Интерната
жељезнишке средопщкплске пмладине“, пплпвинпм прпщлпг века у згради је бип
смещтен „Дпм за мущку и женску пмладину“, да би 1960. гпдине била пснпвана
пснпвна щкпла „2. Пктпбар“, у шијем саставу у ппмпћнпј згради щкпле се налазилп
пдељеое за децу пметену у психпфизишкпм развпју. Услед већих пптреба за
пбразпваоем и збриоаваоем пвакве деце пснпвна щкпла „2. Пктпбар“, 1966. гпдине
бива измещтена, те се у пвпј згради пснива специјална пснпвна щкпла кпја се надаље
бави самп васпитаоем и пбразпваоем деце са сметоама у развпју. При щкпли се
налазип и интернат да би 1977. гпдине бип измещтен 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 центар „Наща приша“, за пптребе и активнпсти деце старије пд
18 гпдина. Ппстпје релативнп адекватне прпстприје за рад, с пбзирпм да зграда није
грађена за пптребе щкпле (ушипнице, кабинете, радипнице за струшнп
псппспбљаваое, библиптека са медиатекпм, сензпрна спба, прпстприје за струшну
службу и административнп пспбље, амбуланта, кухиоа.
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РАДПВИ НА ШКПЛИ У ПРПТЕКЛИХ СЕДАМ ГПДИНА














Кпмплетнп ренпвирана щкплска кухиоа и трпезарија 2011. гпдине
Ренпвирани ушенишки тпалети у двприщту щкпле 2011. гпдине
Санација крпва щкплске и ппмпћне зграде – кпмплетнп замеоен крпв на
предопј страни щкплске зграде и саниран крпв на ппмпћнпј згради у
двприщту щкпле 2014. гпдине
Замена плпшица у хпдницима зграде 2014. гпдине
Рекпнструкција и надградоа ппстпјећег пбјекта зграде пснпвнпг
пбразпваоа урађена прва фаза изградое нпвпг пбјекта щкпле 2015. гпдине
Замена сппљащое стпларије – прпзпра са улишне и двприщне стране
щкпле, укупнп 11 прпзпра, 2015. гпдине
Набавка два пластеника у пбјекту „Наща приша“, 2016. гпдине
Набавка сензпрне спбе са ппремпм и ппставкпм, 2016. гпдине
Ренпвираое прпстприја за децу предщкплскпг узраста (сппљащоа
стпларија, крешеое, фасада, 2017. гпдине)
Санација фискултурне сале, замена сппљащое стпларије, хпблпваое
паркета, фарбаое цеви и радијатпра, израда и мпнтажа защтитних рещетки
за прпзпре 2017. гпдине
Замена унутращое стпларије у пбјекту щкпле, уградоа АЛУ врата 2017.
гпдине
Замена сппљащое стпларије са улишне стране щкпле, укупнп 6 прпзпра
2018. гпдине
Рекпнструкција и надградоа ппстпјећег пбјекта зграде пснпвнпг
пбразпваоа – уградоа сппљащое стпларије на нпвпј згради (укупнп 76
прпзпра и 5 врата) 2018. гпдине

ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ
Шкпла се пд псниваоа бавила пснпвним щкплским пбразпваоем. Данас се
бави пбразпваоем и васпитаоем деце са интелектуалнпм пметенпщћу, према Плану
и прпграму прпписанпм пд стране Министарства. Настава се реализује у три смене.
Изражен је прпблем недпстатка прпстпра 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 матишнпј щкпли ппстпје и раде дислпцирана пдељеоа у три
насељена места Зреоанинске ппщтине. На тај нашин щкпла се труди да пбухвати децу
са сметоама у развпју на теритприји целе ппщтине.
Шкпла пплпвинпм седамдесетих гпдина прпщлпг века ппшиое да се бави и
струшним псппспбљаваоем ушеника. У пквиру средое щкпле данас се ушеници
пбразују и усмеравају у шетири ппдрушја рада:
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ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ
Пбразпвни прпфили:
Ппдрушја рада

Двпгпдищое

Мащинствп и пбрада метала

-ппмпћник бравара
-ппмпћни пбрађиваш лима

Текстилствп и кпжарствп

-щиваш текстила

Тргпвина, угпститељствп и
туризам
Ппљппривреда, прпизвпдоа и
прерада хране

Трпгпдищое
-бравар
-аутплимар
-кпваш
-електрпзавариваш
-кпнфекцијски щиваш
-щиваш пбуће

-припремаш намирница
- пекар

ПП ПЛАНУ И ПРПГРАМУ ЗА РЕДПВНЕ ШКПЛЕ
- кпнфекципнар
Текстилствп и кпжарствп
- текстилни радник
- пбућар

Тепријска настава за све пбразпвне прпфиле се извпди у щкпли и тп у две
смене, а практишна настава у щкплским радипницама и у птвпренпј привреди у
Зреоанину.
Шта је щкпла верификпвала:
 Предщкплскп пбразпваое и васпитаое са припремним предщкплским
прпгрампм (за предщкплске васпитне групе за децу са сметоама у развпју)
 Пснпвнп пбразпваое и васпитаое за глуве и наглуве ушенике
 Прпщирена делатнпст щкпле у виду даваоа услуга за унапређеое и
квалитетније пбављаое пбразпваоа и васпитаоа у циљу дпдатне ппдрщке
у пбразпваоу деце/ушеника и пдраслих са сметоама у развпју у васпитнпј
групи, другпј щкпли или ппрпдици
У реализацији пбразпвнп – васпитнпг прпцеса, ппред ппщтих, кпристе се и
ппсебне метпде рада кпје прпизилазе из специфишних пптреба ушеника щкпле.
Прпцедура пријема ушеника и оихпвп укљушиваое у пдељеое су изузетнп знашајни
збпг правпвременпг пткриваоа специфишних развпјних сметои, пдређиваоа
кпрективнп – педагпщкпг третмана, сашиоаваоа прпграма индивидуалних вежби у
циљу ублажаваоа, па шак и птклаоаоа специфишних развпјних сметои, а и збпг
свпђеоа адаптивних тещкпћа ушеника на најмаоу мпгућу меру. Из наведених разлпга,
свакпм укљушиваоу у пдељеое претхпди прпцена психплпга, спцијалнпг радника,
лпгппеда, реедукатпра психпмптприке, спматппеда и сурдпаудиплпга.
Изузетнп велики знашај се придаје благпвременпм здравственпм и спцијалнпм
збриоаваоу ушеника. Ппрпдицама спцијалнп угрпжених ушеника пружа се ппмпћ такп
щтп се деци пбезбеђује бесплатна исхрана, превпз, пдећа, пбућа, щкплски прибпр, а у
изузетним ситуацијама и ппрпдице се ппмажу хранпм и пбезбеђују се неппхпдни
лекпви.
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Шкпла је вепма активна на ппљу спцијалне инклузије, у намери да
сензибилище пкружеое и срущи ппстпјеће физишке и психплпщке баријере, а
истпвременп пснаже ушеници.
-

Ппред наведених активнпсти, щкпла је пснпвала:
Инклузивни хпр кпји ушествује на мнпгим културним манифестацијама у граду
и щире
Ушенишку задругу „Заједнп”, кпја је била нпсилац мнпгих активнпсти и
прпдајних излпжби у граду и щире. Ангажпваое ушеника у пквиру ушенишке
задруге ппспещује бпљу мптивисанпст, истрајнпст, мптприку и интегрисанпст
деце са развпјним сметоама у щиру друщтвену заједницу.
У нащем Дневнпм центру направљен је деп највећег тепиха Сјерпинскпг на

свету.
Шкпла, ппшевщи пд 2015. гпдине, щетопм крпз центар града, сваке гпдине
пбележава:
-

Светски дан пспба са Даунпвим синдрпмпм
Светски дан пспба са аутизмпм

Брпј

Манифестације устанпве 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

1

Прпдајни ващари ПШ''2.пктпбар'' и ПШ''Петар Петрпвић Оегпщ'',
Културни центар Зреоанин

2

Инклузивне игре ''Кад границе не ппстпје, играмп се мнпгп бпље''

3

Пбележаваое Светскпг дана пспба са Даунпвим синдрпмпм 21. март

4

Пбележаваое Светскпг дана пспба са Аутизмпм 2. април

5

Мајски кптлић

6

Инклузивни хпр

Три гпдине за редпм прганизпвали смп велики прпдајни ващар у Културнпм
центру „Мпжемп сващта када ради мащта". Псим наще щкпле на ващару ушествују и
друге Пснпвне щкпле из Зреоанина, кап и Удружеое за ппмпћ менталнп недпвпљнп
развијеним пспбама "Сунцпкрет". Циљ ващара је развпј креативнпсти,
кпмуникативнпсти, преппзнаваое стваралашких квалитета и негпваое радних навика.
Прпдајпм свпјих прпизвпда ушеници щкпле стишу сампппуздаое и псећај лишнпг
дппринпса живпту заједнице.
Шкпла кап сервисни центар – Пснпвна идеја сервиснпг центра је пружаое
услуга деци са сметоама и тещкпћама у развпју, оихпвим рпдитељима и
струшоацима кпји се баве пвпм пппулацијпм у пбласти правне, здравствене и
спцијалне защтите, рехабилитације, пбразпваоа и спцијалне интеграције. Дп сада је
щкпла реализпвала активнпсти у пбласти:
- прпцене сппспбнпсти;
- ране интервенције;
- ппдрщке деци у типишним вртићима;
- ппдрщке ушеницима у типишним щкплама;
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-

ппдрщке рпдитељима какп у нащпј устанпви такп и рпдитељима
деце ван ое;
ппдрщке васпиташима и наставницима типишних щкпла и
предщкплске устанпве;

Ушествпвали смп на манифестацијама кпје прганизују друге устанпве:
Брпј

Инклузија устанпве и заједнице 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

1.

Гпсти технишкпг факултета „Михајлп Пупин''

2.

Ушещће на излпжби радпва ппвпдпм Дана инвалида

3.

Ушещће на излпжби радпва у Дешјем културнпм центру

4.

Ппсета Електрптехнишке и Грађевинске щкпле „Никпла Тесла''

5.

Ппсета Удружеоа жена „Граднулишки бисери''

6.

Прпслава рпђендана у играпници ''Гринфилд''

7.

Ушещће на манифестацији ''Деца деци'', Бепград

8.

Нпћ музеја

9.

Нпћ истраживаша

10.

Матурантси плес

11.

Песнишка щтафета

12.

Еврппскп селп

У щкпли је активан Ушенишки парламент уз ппдрщку наставника сарадника.
Шкплске 2015/2016. гпдине смп на кпнкурсу Уније средопщкплаца Србије у
кпнкуренцији стптину щкпла дпбили прпјекат “UPDATE 2.0.1.5.”, а нащ прпјекат се
звап „Ппкажи щта знащ“ и бип је намеоен свим ушеницима и наставницима нащег
средоег пбразпваоа.
Игре су трајале пд пктпбра дп априла и у оима су ушествпвали сви уеници и
наставници. Играли смп се, ушили, радпвали, такмишили и дружили на пплигпнским
играма, пдбпјци, квизу ппщте културе, кпщарци, уметнишкпм представљаоу и
заврщили малим фудбалпм и игрпм „Између две ватре“. Једнпм недељнп пд пктпбра
дп краја априла ппказивали смп щта знамп и ушили да губимп и ппбеђујемп, да се
бпримп за свпј разред, сарађујемп тимски, превазилазимп кпнфликте, да дајемп све
пд себе... Наставници и ушеници, ппказали су да знају – заједнп! Све пве активнпсти
ппкренуп је Ушенишки Парламент реализацијпм и прпщиреоем прпјекта дпбијенпг на
кпнкурсу, ппд називпм „UPDATE 2.0.1.5“.
Шкпла је у щкплскпј 2017/2018. гпдини дпбила аутентишнп ппкрајинскп
признаое кпје се дпдељује за изузетне дппринпсе и резултате у раду „Др. Ђпрђе
Натпщевић'' на кпје смп јакп ппнпсни.
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ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ
Шкплски тим за сампвреднпваое тпкпм испитиваоа тренутнпг стаоа у щкпли,
дпщап је дп следећих резултата:
Јаке

Слабе

Струкпвни и креативни пптенцијал

Хигијена

Тимски рад

Недпстатак прпстпрних капацитета

Праћеое физишкпг, здравственпг, емпципналнпг
стаоа и спцијалних пптреба ушеника

Безбеднпст у щкпли

Лпкација щкпле

Пдзив рпдитеља и сарадоа са
рпдитељима

Струшни кадар за пружаое услуга другим устанпвама
(предщкплским и щкплским) и ппјединцима

Велики брпј изпстанака ушеника

Мисија щкпле:
Едукација и психпспцијална ппдрщка деци са сметоама у развпју са циљем
укљушиваоа у друщтвп за сампсталан живпт.
Ппдрщка ппрпдицама ушеника и сензибилизација друщтвене заједнице за пптребе
пве деце.
Спцијална инклузија.
Визија щкпле:
Пружаое струшне ппмпћи и ппдрщке ппјединцима, ппрпдицама и устанпвама. Лепа,
шиста и безбедна щкпла у кпјпј ће се у пријатнпј и ппдстицајнпј атмпсфери развијати
пптенцијали свакпг ппјединца.
Шкпла птвпрена за сарадоу.
Мптп щкпле
ШКОЛА ЗАДОВОЉНИХ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА!
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1. ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА
Шкплски прпграм садржи све закпнпм предвиђене елементе и сашиоен је на
пснпвну Наставнпг 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 текућу гпдину и пперативнп су разрађени структурни елементи Шкплскпг
прпграма. Прпграми наставних предмета су међуспбнп садржајнп и временски
усклађени у пквиру свакпг разреда.
У Гпдищоим планпвима наставних предмета наведени су циљеви ушеоа пп
разредима. Гпдищои планпви наставних предмета садрже пбразпвне стандарде. У
гпдищоим планпвима наставних предмета предвиђена је прпвера пстваренпсти
прпписаних пбразпвних стандарда или циљева ушеоа наставнпг предмета наведених
у Наставнпм прпграму. У пперативним/месешним планпвима наставника наведенп је
кпјим садржајима ће се пстварити циљеви ушеоа предмета у датпм разреду.
Гпдищои план рада щкпле садржи листу избпрних предмета кпја је сашиоена
на пснпву ппстпјећих ресурса. Прилагпђенпст Гпдищоих планпва рада щкпле
специфишнпстима 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-аутентишнп тумашеое, 68/15 и 62/16 – пдлика УС), УЧЕНИК/ЦИ РАДЕ ПП ИПП-У
на пснпву анализе напредпваоа ушеника.

2. НАСТАВА И УЧЕОЕ
Анализа ситуације: Кпмпетенције за наставну пбласт, предмет и метпдику
наставе кап и кпмпетенције за ппушаваое и ушеое се дпнпсе пп унапред утврђенпм
плану и динамици у пстрвариваоу пбразпвнп – васпитних циљева и задатака.
Активнпсти

Реализатпри

Време

Наставник пстварује
функципналне, пбразпвне и васпитне
циљеве у складу са ппщтим принципима,
циљевима и исхпдима
пбразпваоа, наставним планпм и
прпгрампм предмета кпји предаје,
прилагпђавајући их индивидуалним
карактеристикама и мпгућнпстима
ушеника

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Наставник усклађује
циљеве, садржаје, метпде рада и пшекиване
исхпде, хпризпнталнп и вертикалнп ппвезује
садржаје унутар щкплскпг прпграма

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
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Наставник прати развпј пбласти кпју предаје
и наставу планира у складу са нпвинама
Наставник ппдстише упптребу разлишитих
медија у настави и
пдгпварајуће и дпступне технплпгије
Представља ппзитиван мпдел
ушеницима.
Ппдржава ушенике да слпбпднп
изнпсе свпје идеје, ппстављају
питаоа, дискутују и кпментарищу

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Ненаставнп пспбље
щкпле

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Наставник планира и предузима мере
ппдрщке ушеницима на пснпву анализе
oстваренпсти пбразпвних стандарда
ппстигнућа

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Кпнтинуиранп прати и вреднује ппстигнућа
ушеника кпристећи разлишите нашине
вреднпваоа у складу са специфишнпстима
предмета кпји предаје

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Прпграм рада припрема такп да
уважава стандарде ппстигнућа, наставни
план и прпграм ииндивидуалне разлике
ушеника , впдећи рашуна п садржајнпј и
временскпј усклађенпсти

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Систематски увпди
ушенике у наушну
дисциплину
Наставник прати и вреднује и нтереспваоа
ушеника у пквиру предмета кпји предаје

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Примеоује специфишне
задатке/активнпсти/материјале на
пснпву ИВПП-а и ИПП-а за ушенике
кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у
пбразпваоу. Прати и вреднује ппстигнућа
ушеника на пснпву индивидуалнп васпитних
и пбразпвних планпва за дпдатну ппдрщку у
пбразпваоу

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

Физишка средина (распплпжив
прпстпр и материјали: игрпвни, прирпдни,
реквизити..) ппдстише ушеое и развпј деце

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Ненаставнп пспбље

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
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Спцијална средина (ппзитивна
атмпсфера, реагпваое на разлишита
емпципнална изражаваоа, уважаваое
разлишитпсти, ппщтпваое правила
ппнащаоа..) ппдстише ушеое и развпј
Игре и активнпсти пдгпварају пптребама
и интереспваоу деце
Ритам живљеоа (расппред дневних
активнпсти, уважаваое индивидуалних
разлика међу децпм..) прилагпђен је
пптребама деце

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Ненаставнп пспбље
Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Ненаставнп пспбље

Ппред редпвне и дппунске наставе у щкпли
се реализују секције и слпбпдне активнпсти

Наставници разредне и
предметне наставе

Шкпла реализује кућну наставу

Наставници разредне и
предметне наставе

Ушеници средое щкпле пбављају струшну
праксу какп у радипницама у пквиру щкпле,
такп и у фирмама у граду

Наставници предметне
наставе, ппмпћни
наставници

Ушеници ушествују у щкплским такмишеоима
и смптрама

Наставници разредне и
предметне наставе

Ушеници ппсећују устанпве културе и друге
щкпле, ушествују у щкплским и градским
манифестацијама

Наставници разредне,
предметне и
индивидуалне наставе
Струшна служба
Ненаставнп пспбље

Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине, према
Календару
такмишеоа и смптри
Кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

У нареднпм перипду планиранп је фпрмираое:
 Тима за прилагпђаваое и
 Тима за рани развпј,
кап неппхпдних шинилаца за бпљу адаптацију и праћеое нпвих ушеника.
3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПРАЋЕОЕ УСПЕХА УЧЕНИКА
Шкпла кпнтинуиранп дппринпси већпј успещнпсти ушеника. Шкпла примеоује
ппступке кпјима прати успещнпст ушеника. Прати се и уппређује успех ушеника на
заврщнпм испиту и прави анализа успеха за вище щкплских гпдина и предузимају се
мере за ппстизаое бпљег успеха на заврщнпм испиту следеће гпдине (припреме).
Прати се и анализира брпј ушеника кпји су напустили щкплпваое са жељпм да
пн буде исти или маои у пднпсу на претхпдну гпдину. Анализа се ради за вище
щкплских гпдина и кап и анализа успеха на заврщнпм испиту приказује се на
седницама Наставнишкпг већа и деп је извещтаја Тима за сампвреднпваое.
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Ушеници кпји ппхађају дппунску наставу ппказују напредак у ушеоу. Ушеници
кпји су укљушени у дпдатни рад пстварују напредак у складу са ппстављеним
циљевима.
Ушеници кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу пстварују
ппстигнућа у складу са индивидуалним циљевима ушеоа, пднпснп прилагпђеним
пбразпвним стандардима. Ушеници за кпје је сашиоен ИПП пстварују напредак у
складу са циљевима ппстављеним у плану, та ппстигнућа се кпнтинуиранп прате и
укпликп је пптребнп врще се кпрекције.
Шкплске пцене су у складу са резултатима на заврщнпм испиту. Прпсешни
резултати ушеника на заврщним испитима бпљи су у пднпсу на претхпдну щкплску
гпдину.
Резултати на заврщнпм испиту/матури ппказују да је пстварен пснпвни нивп
пбразпвних стандарда.
У нареднпм трпгпдищоем перипду треба пбратити пажоу да ушеници кпјима
је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу пстварују ппстигнућа у складу са
индивидуалним циљевима ушеоа; да ушеници кпји ппхађају дппунску наставу ппкажу
напредак у ушеоу, те да се ппбпљщају ппступци за праћеое успещнпсти ушеника.
Такпђе, у истпм перипду, треба пажоу усмерити на ппдизаое успещнпсти на
заврщнпм испиту и савладаваоу градива уппщте.
Пптребнп је да се настави анализа успеха на заврщнпм испиту и врщи
паралелни приказ успеха за вище щкплских гпдина. Неппхпднп је и даље врщити
анализу и паралелни приказ брпја ушеника кпји су напустили щкплу и предузети
пдгпварајуће мере да се тај брпј смаои. Сампвреднпваое пве пбласти треба врщити у
тпку сваке щкплске гпдине уз укљушиваое какп наставника такп и ушеника и
рпдитеља.

4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ППВЕЋАОА САРАДОЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА,
НАСТАВНИЦИМА И РПДИТЕЉИМА
Мере превенције насиља и ппвећаоа сарадое међу рпдитељима, ушеницима и
наставницима иницира Тим за защтиту пд насиља, а спрпвпде их сви. Пвај рад
ппдразумева спцијалну интеграцију нащих ушеника и ппнащаое у складу са
ппщтеприхваћеним друщтвеним нпрмама.
Активнпсти
Анализа и мапираое
ризишних места у щкпли
Израда плана дежурства и
дежурствп наставника на
пснпву прпцене ризика
Развијаое вещтина
наставника за разрещаваое
ризишних ситуација

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Реализатпри

Време

Тим за защтиту

једнпм месешнп тпкпм
2018-2021.

Дежурни наставници и Тим за
защтиту

септембар сваке щкплске
гпдине

Психплпзи и специјални
педагпг

тпкпм щкплске гпдине
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Радипнице са ушеницима кпји
се ризишнп ппнащају
Укљушиваое рпдитеља у
израду и реализацију плана
васпитнпг рада са ушеницима
Индивидуални васпитни рад
са ушеницима кпји се ризишнп
ппнащају
Рад Врщоашкпг тима и
Ушенишкпг парламента
Сарадоа са институцијама
кпје се баве радпм са децпм и
младима(ПУ, ЦЗСР, ШУ,...)
Ангажпваое ушеника у
реализацији културних
активнпсти щкпле
Укљушиваое рпдитеља у
активнпсти щкпле

Психплпзи и специјални
педагпг

Тпкпм 2018 – 2021.

Пдељенске старещине и
специјални педагпг

Тпкпм 2018 – 2021.

психплпзи и специјални
педагпг

Тпкпм 2018 – 2021.

психплпг, наставници и
специјални педагпг

једнпм месешнп

струшна служба и директпр

Пп пптреби

наставници

Тпкпм 2018 – 2021.

Савет рпдитеља

Тпкпм 2018 – 2021.

Критеријуми и мерила за вреднпваое планираних активнпсти
Индикатпр
Ппступци
Брпј успещнп
Увид у евиденцију
рещених ситуација
пдељенских
насиља на свим
старещина и Тима за
нивпима
защтиту
Брпј рпдитеља
укљушених у
Увид у евиденцију и
превентивне
анкета са рпдитељима
активнпсти щкпле
Степен задпвпљства
рпдитеља сарадопм
Анкета
са щкплпм
Ппвећана брпјнпст
рпдитеља кпји
присуствују
Увид у записнике са
рпдитељским
састанака
састанцима и Савету
рпдитеља

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Задужени

Време
тпкпм гпдине

Тим за защтиту
2018 – 2021.
Пдељенски
старещина и Тим за
сампвреднпваое
Тим за
сампвреднпваое
Пдељенски
старещина и
Ппмпћник
директпра

Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“ Зреоанин

тпкпм гпдине
2018 – 2021.
тпкпм гпдине
2018 - 2021.
тпкпм гпдине
2018 – 2021.
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5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПСИПАОА УЧЕНИКА
Изградоа партнерских пднпса са рпдитељима/старатељима
Пбезбеђиваое услпва за несметанп пдвијаое наставе
Ппвећаое мптивације ушеника за ппхађаое наставе
Активнпсти

Задужени

Време

Уппзнаваое рпдитеља са
оихпвим правима и
пбавезама

спцијални радник
разредни старещина
секретар щкпле

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

Индивидуални саветпдавни
рад са рпдитељима ушеника
кпји изпстају непправданп са
наставе

разредни старещина
струшна служба

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

струшна служба

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

разредне старещине,
струшна служба, сервис за
рпдитеље

Два пута гпдище у свакпм
пплугпдищту пп један
састанак

спцијални радник

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

струшна служба
разредне старещине

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

директпр щкпле, спцијални
радник

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

наставници

Тпкпм гпдине 2018-2021.

наставници физишкпг
васпитаоа

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

Директпр и пдељенске
старещине, струшни активи

Септембар 2018 – 2021.

Психплпг
специјални педагпг
наставници

Тпкпм гпдине 2018 – 2021.

Сарадоа са Центрпм за
спцијални рад, рад на
пснаживаоу ппрпдице
Заједнишки рпдитељски
састанак на тему:
Унапређеое сарадое
рпдитеља и щкпле
Пбезбеђиваое пдеће и пбуће
за ушенике
Сарадоа са хуманитарним
прганизацијама (Црвени
Крст, месне заједнице, итд)
Сарадоа са Прпсветнпм
инспекцијпм и Шкплскпм
управпм и Прекрщајним
судпм
Прганизпваое ваннаставних
активнпсти за ушенике према
оихпвим интереспваоима
Сппртске активнпсти и
такмишеоа
Пбезбеђиваое пснпвнпг
прибпра за рад ушеницима
Ангажпваое ушеника у раду
Врщоашкпг тима и Ушенишкпг
парламента

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Спрпвпђеое анкете и
анализа извещтаја п
спрпведенпј анкети стандард
3.2 Шкпла кпнтинуиранп
дппринпси већпј успещнпсти
ушеника

Тим за сампвреднпваое,
струшна служба, спцијални
радник, директпр

Тпкпм 2018 – 2021. на крају
сваке щкплске гпдине

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

Тим за сампвреднпваое,
струшна служба, спцијални
радник, директпр

Тпкпм 2018 – 2021. на крају
сваке щкплске гпдине

Критеријуми и мерила за вреднпваое планираних активнпсти
Индикатпр

Ппступци

Задужени

Време

увид у евиденцију

актив за РПШ

Тпкпм гпдине
2018 – 2021.

увид у евиденцију и
анкета са
рпдитељима

Пдељенске
старещине и
Tим за
сампвреднпваое

Тпкпм гпдине
2018 – 2021.

Брпј и квалитет
пдржаних културних и
сппртских
манифесација

Евиденција и
извещтаји

Библиптекар

Тпкпм гпдине
2018 – 2021.

Несметанп пдвијаое
наставе, ушеници
дпнпсе и шувају прибпр

увид у евиденцију
наставника

Струшни активи

Тпкпм гпдине
2018 – 2021.

Смаоен брпј
непправданих
изпстанака ушеника
Ппвећан брпј рпдитеља
кпји сарађују са щкплпм

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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6. EТПС
Анализа ситуације: На пснпву спрпведених анкета Тима за сампвреднпваое
упшена је пптреба за даљим ппбпљщаваоем кпмуникације између заппслених, кап и
на нивпу тимпва кпји функципнищу у щкпли. Циљ је перманентнп јашаое
међуљудских пднпса и кпмуникације.
1. Задатак: Ппбпљшаое квалитета међуљудских пднпса у устанпви и развпј
сарадое на свим нивпима
Активнпсти

Задужени

Време реализације

Кппрдинатпри Актива и тимпва,
директпрка щкпле

пд 2018 дп 2021.

Пгласна табла зарпдитеље

Тим за прпјектнп планираое

2018.

Јашаое улпге щкплскпг
парламента, укљушиваое
шланпва парламента у рад
щкплских тимпва

Рајка Чекрчин

пд 2018 дп 2021.

Прганизација заједнишкпг
излета и дружеоа заппслених

Даркп Јпоев

пд 2018 дп 2021.

Прганизација радних акција
(кварталнп)

Директпрка

пд 2018 дп 2021.

Равнпмернп укљушиваое свих
заппслених, кап и рпдитеља у
прганизацију щкплских
манифестација

Директпрка, педагпщки
кплегијум

пд 2018 дп 2021.

Едукација наставнпг пспбља
за рад на рашунару и пшуваоу
рашунара

Владимир Радищић,
Дущан Милпщевић

2018/2019.

Тим за струшнп усаврщаваое

пд 2018 дп 2021.

Тим за инклузивнп пбразпваое

пд 2018 дп 2021.

Радипнице за рпдитеље

Сервис за рпдитеље

пд 2018 дп 2021.

Првенствп щкпле у щаху

Врщоашки тим

2018/2019.

Првенствп щкпле у стпнпм
тенису

Наставници физишкпг
васпитаоа

2018/2019.

Израда упитника и анализа

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

Редпвнп пдржаваое
педагпщкпг кплегијума

Праћеое извпђеоа и
евалуација угледних и
пгледних шаспва
Активнп ушещће рпдитеља у
изради ИПП-а
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2. Задатак: Ппдржаваое и прпмпвисаое резултата ученика и наставника
Коига пбавещтаваоа

Рајка Чекрчин

Тпкпм гпдине

Пгласна табла – активнпсти,
резултати

Тим за инфпрмисаое

Тпкпм гпдине

Сарадоа са лпкалним
медијима

Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021

Редпвнп ажурираое сајта

Стеван Турински
Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Ппкретаое и редпвнп
ажурираое Facebook
странице
Награђиваое и ппхвале
унутар устанпве
Ушещће инклузивнпг хпра на
разлишитим
манифестацијама

Tим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Директпрка, Педагпщки
кплегијум

пд 2018 дп 2021.

Впђа хпра, наставник
музишкпг пбразпваоа

пд 2018 дп 2021.

Израда упитника и анализа

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

3.задатак: Шкпла је безбедна средина за све
Израда плаката и панпа, кпји
јаснп изражавају став према
насиљу

Тим за защтиту пд насиља
Врщоашки тим
Ђашки парламент

пд 2018 дп 2021.

Анализа Правилника п
ппнащаоу

Тим за защтиту пд насиља

Сваке гпдине

Радипнице и друге
активнпсти кпје дппринпсе
безбеднпсти у щкплскпј
заједници

Тим за защтиту пд насиља

пд 2018 дп 2021.

Израда упитника и анализа

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

4. задатак: Шкплски амбијент је пријатан за све
Израда зидних панпа за
ушенишке радпве, актуелне
дпгађаје, слике истакнутих
наушника...
Технишки пријем ушипница и
прпстпра кпји кпристе
ушеници и заппслени
Ппремаое једнпг кабинета
гпдищое

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
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Тим за узраду дидактишких
материјала
Тим за инфпрмисаое

пд 2018 дп 2021.

Кпмисија кпју именује
директпрка

пд 2018 дп 2021.

Директпрка
Тим за прпјектнп планираое

пд 2018 дп 2021.
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Израда дидактишких
материјала

Израда упитника ианализа

Аоа Стпјщин
Рпберт Јандрески
Ксенија Радин
Даница Милпвић
Дущица Булпв-Рптариу
Крпјашка и мащинска
радипница

пд 2018 дп 2021.

Тим за сампвреднпваое

пд 2018 дп 2021.

7. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
У щкпли функципнище систем пружаоа ппдрщке ушеницима. Ппдстише се лишни,
прпфесипнални и спцијални развпј ушеника, а функципнище и систем ппдрщке деци
из псетљивих група.
Брига п ушеницима:
Да би брига п ушеницима била јпщ бпља, пптребнп је анимирати рпдитеље да се
јпщ вище укљуше у васпитнп-пбразпвни прпцес и стекну јпщ бпљи увид у щкплпваое
свпје деце.
Ппдрщка ушеницима:
Развпј и ппстигнућа свакпг ушеника се систематски прате и према тпме се утврђују
индивидуалне пптребе. Схпднп тпме се планирају активнпсти за све ушенике.
Сви заппслени у щкпли кпнтинуиранп раде на ппбпљщаоу услпва у пружаоу
ппдрщке свим ушеницима/деци.
Ппсебна пажоа ппсвећује се пним ушеницима кпји су без рпдитељскпг стараоа,
са прпблемима у ппнащаоу, здравственим прпблемима, из нестимулативних
ппрпдишних средина, из спцијалнп угрпжених ппрпдица кап и деци/ушеницима из
маргинализпваних група.
У пквиру ппдрщке ушеницима један пд припритета је безбеднпст ушеника у
щкпли. Пна ппдразумева физишку безбеднпст, здравствену защтиту и защтиту пд
насиља. Пвим активнпстима се баве сви у щкпли. Тим за защтиту пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа деце/ушеника планира, кппрдинира и реализује пве
активнпсти.

РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ

.

Пснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“ Зреоанин

страна 19/26

Пснпвна и средоа щкпла „9.МАЈ“, Зреоанин

Активнпсти

Задужени

Време реализације

Евалуација

Aнализа ризишних места
у щкпли и неппсреднпм
пкружеоу и предлагаое
мера за птклаоаое
истих

Тим за защтиту
деце/ушеника пд
насиља

Четири пута у тпку
щкплске гпдине

Ппмпћници
директпра

Инфпрмисаое
заппслених, ушеника,
рпдитеља п нашину
ппступаоа и
прпцедурама у
ризишним ситуацијама

Тим за защтиту
деце/ушеника пд
насиља

На ппшетку свакпг
пплугпдищта

Ппмпћници
директпра

Прпцена и анализа
спцијалнпг статуса
ппрпдица ушеника и
саветпдавни рад

Струшна служба

Свакпдневнп пп
пптреби

Тим за защтиту
деце/
ушеника пд насиља

Куварице и ппмпћнп
пспбље у кухиои

Свакпдневнп

Тим за
сампвреднпваоеанкета за ушенике и
рпдитеље

Целпкупан рад щкпле се
прилагпђава
деци/ушеницима из
ризишних група

Сви заппслени

Свакпдневнп

Тим за защтиту и
струшна служба

Израда индивидуалних
расппреда активнпсти и
панпа (писаних или
цртаних)

Пдељенске
старещине и
наставници
индивидуалне
наставе

Прве недеље на
ппшетку свакпг
пплугпдищта и пп
пријему нпвих
ушеника

Струшни активи

На пснпву анализе
успеха и ИПП-а,
кварталнп прганизпвати
дппунску или дпдатну
наставу

Тим за инклузивнп
пбразпваое и
наставници

Тпкпм щкплске
гпдине

Ппмпћници
директпра

Тпкпм щкплске
гпдине

Пдељенска већа

5 пута у тпку
щкплске гпдине

Директпр и
ппмпћници
директпра

Пбезбеђиваое
уравнптежене и
квалитетне исхране
(рушак и ужина) за сву
децу/ушенике

Пдељенске
старещине,
васпиташице,
предметни
наставници и струшна
служба
Пдељенске
старещине,
васпиташице

Редпвни индивидуални
и телефпнски разгпвпри
са рпдитељима

Редпвни рпдитељски
састанци
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Савет рпдитеља,
дпгпвпр и извещтаваое
п стаоу безбеднпсти и
мерама защтите
ушеника/деце
Клуб рпдитеља
(реализација
дпгпвпрених тематских
активнпсти, јашаое
кпмпетенција)
Укљушиваое рпдитеља у
ваннаставне активнпсти
(ппсета базену,
рпђендани, игре,
излети...)
Ппзиваое рпдитеља
(или кућна ппсета) у
слушајевима ппрпдишних
прпблема или
непправданпг
изпстајаоа деце /
ушеника и саветпдавни
рад са оима
Пријављиваое и
инфпрмисаое Центра за
спцијални рад п
ситуацији у ппрпдици

Директпр и
ппмпћници
директпра

На крају свакпг
пплугпдищта

Тим за
сампвреднпваое

Пспбе задужене за
рад Клубa

Тпкпм щкплске
гпдине

Тим за
сампвреднпваоеанкета за рпдитеље

Наставници и
васпиташице

Пп пптреби

Струшни активи

Спцијални радник,
пдељенски
старещина

Пп пптреби

Пдељенска већа

Пп пптреби

Директпр и
Пдељенска
већа

Стушна служба

Спрпвпђеое редпвних
закпнских прпцедура у
слушајевима
непправданих
изпстанака ушеника

Пдељенске
старещине и Струшна
служба

Пп пптреби

Директпр и
Пдељенска
већа

Прилагпђаваое на
щкплску средину
приликпм уписа ушеника
у щкплу

Дефектплпгваспиташ, пдељенски
старещина, струшна
служба

Пп пријему
ушеника, пд 1-3
месеца

Струшна већа

ЧПС на тему Кућни ред и
правила ппнащаоа у
щкпли

Пдељенске
старещине,
специјални педагпг и
психплпг

Ппшетак свакпг
пплугпдищта, а
спрпвпди се
свакпдневнп

Тим за
сампвреднпваое
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Устанпвити јасан и
прегледан систем
ппхваљиваоа
деце/ушеника у свакпј
васпитнпј групи
/пдељеоу

Наставници,
васпиташи

Ппшетак свакпг
пплугпдищта, а
спрпвпди се
свакпдневнп

Струшна служба

Радипнице на тему
тплеранције, ненасилне
кпмуникације са
Врщоашким тимпм и
ушенишким
Парламентпм

Специјални педагпг,
кппрдинатпри ВТ,
психплпзи

Четири пута у тпку
щкплске гпдине

Тим за
сампвреднпваое

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

Тим за
прпфесипналну
пријентацију и
наставници у систему
ппдрщке редпвним
щкплама

Април, мај сваке
щкплске гпдине

Тим за
сампвреднпваое

Актив нижих разреда
и предщкплске групе

Пктпбар, фебруар,
јун

Струшна већа

Заппслени и ушеници

Тпкпм щкплске
гпдине

Пдељенска већа

Медицинскп пспбље
щкпле и рпдитељи

Једнпм у тпку
гпдине

Струшна служба

Струшна служба,
медицинскп пспбље
и рпдитељи

Пп пптреби

Пдељенска већа

Медицинскп пспбље
щкпле и рпдитељи

Свакпдневнп

Струшна служба

Спцијални радник и
заинтереспвани
заппслени

Пп пптреби

Тим за защтиту пд
насиља

Наставници

Свакпдневнп

Пдељенска већа

Прпслава рпђендана
деце предщкплскпг
узраста и ушеника нижих
разреда
Развијаое псећаоа
сплидарнпсти крпз
хуманитарне акције
(ппдрщка бплесним,
угрпженим ушеницима)
Систематски прегледи
свих ушеника
Специјалистишки
прегледи ушеника/деце
пп пптреби (Зреоанин,
Бг и НС)
Редпвна ппдрщка у
пдржаваоу лишне
хигијене деце/ ушеника
(купаое, сузбијаое
ващљивпсти,регулисаое
физиплпщких пптреба)
Сарадоа са ппвереницима за Рпме и невладиним прганизацијама
кпје се баве ппдрщкпм
деци / младима из
ризишних група
Прпдужени бправак за
ушенике нижих разреда
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8. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И РУКПВПЂЕОЕ
Шкпла се пд псниваоа бавила пснпвнпщкплским пбразпваоем. Данас се бави
пбразпваоем и васпитаоем деце са интелектуалнпм пметенпщћу према Плану и
Прпграму прпписаних пд стране министарства.
Сви пбавезни дпкументи су дпнети у прпцедури прпписанпј Закпнпм. Развпјни
план щкпле сашиоен је на пснпву извещтаја сампвреднпваоа и извещтаја
пстваренпсти стандарда пбразпвних ппстигнућа. У щкпли ппстпји Финансијски план.
Директпр планира активнпсти у вези са прганизацијпм рада щкпле и
извещтава Наставнишкп веће кап и Шкплски пдбпр п реализацијама тих активнпсти. У
щкпли се планирају и спрпвпде дежурства наставника и ушеника. У щкпли је
дефинисана прганизаципна структура, дефинисане су прпцедуре избпра и рада
пргана управљаоа, рукпвпђеоа, саветпдавних пргана. Ппстпји Статут щкпле,
Правилник п прганизацији рада и систематизацији ппслпва. У щкпли су дефинисани
струшни тимпви из великпг брпја пбласти и пдређени су кппрдинатпри струшних
тимпва и актива. Струшна тела и тимпви фпрмирани су у складу са кпмпетенцијама
заппслених. У рещеоима п структури ппслпва и радних задатака наставника изврщена
је равнпмерна расппдела задужеоа.
Директпр прганизује и впди састанке Педагпщкпг кплегијума на кпјима се
разматрају извещтаји п раду струшних тимпва. У щкпли ппстпји Тим за превенцију пд
насиља, злпстављаоа и занемариваоа. Шкпла, у сарадои са лпкалнпм сампуправпм,
пбезбеђује бесплатан превпз ушеницима „путницима“ из пкплних места, бесплатну
исхрану, пдећу, пбућу, щкплски прибпр, а у изузетним ситуацијама и ппрпдице се
ппмажу хранпм и пбезбеђују се неппхпдни лекпви.
Директпр ппказује птвпренпст за прпмене и иницира инпвације, уважава
разлишита мищљеоа и пбезбеђује дпбру кпмуникацију међу заппсленима. Директпр
развија партнерствп са другим устанпвама и лпкалнпм заједницпм. Директпр
ппдржава аплицираое и кпнкурисаое щкпле у пквиру развпјних прпјеката из пбласти
пбразпваоа.
Струшни пргани у щкпли прате и анализирају успех и владаое ушеника. Струшни
сарадници пстварују педагпщкп – инструктиван рад у складу са планпм рада и
пптребама щкпле у виду ппмпћи ушеницима у савладаваоу тещкпћа у ушеоу и у виду
ппмпћи пдеоенским старещинама у реализацији рада и рещаваоа насталих
прпблема. Тим за сампвреднпваое кпнтинуиранп пстварује сампвреднпваое рада
щкпле у складу са прпписима щтп се закљушује на пснпву Извещтаја п
сампвреднпваоу.
9. РЕСУРСИ
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
У щкпли је заппслен пптребан брпј наставника и струшних сарадника у пднпсу
на брпј ушеника. Наставнп и ненаставнп пспбље има прпписане квалификације и
оихпв брпј је у складу са прпписима.
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Људски ресурси су у функцији квалитета рада щкпле. Заппслени на пснпву
резултата сампвреднпваоа унапређују прпфесипналнп делпваое и струшнп се
усаврщавају у складу са гпдищоим планпм струшнпг усаврщаваоа и примеоују
нпвпстешена знаоа из датих пбласти.
НАСТАВНИ КАДАР
Степен струшне спреме
Дпктпр наука
Магистар
VII – мастер
VII – специјализација
VII
VI
Средоа струшна спрема
Пснпвна щкпла

Брпј
0
0
0
0
114
3
16
9
РУКПВПЂЕОЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР

ДИРЕКТПР
степен струшне спреме
радни стаж у пбразпваоу
струшни
струшни испит
сарадници
психплпг
да
психплпг
да
спцијални радник
да

1
VII
21 гпдина
стаж

прпценат ангажпванпсти

30 гпдина
18 гпдина
28 гпдина

100 %
100 %
100 %

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
степен струшне
стаж
спреме

прпценат
ангажпванпсти

кппрдинатпр финансијских и
рашунпвпдствених ппслпва

IV

38 гпдина

100 %

финансијскп
административни радник

IV

20 гпдина

100%

финансијскп
административни радник

IV

16 гпдина

100%

ПДРЖАВАОЕ ШКПЛСКПГ ПРПСТПРА
укупан брпј заппслених
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МАТЕРИЈАЛНП – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Материјалнп – технишки услпви у щкпли нису на задпвпљавајућем нивпу. Чине
се наппри да се материјални ресурси щкпле мпдернизују и унапреде, такп да се сваке
щкплске гпдине материјални и технишки услпви ппбпљщају у циљу щтп успещнијег
извпђеоа васпитнп-пбразпвнпг рада. Ппследљих гпдина ушиоен је велики напредак у
псавремеоиваоу щкпле.
Трудимп се да щкпла буде физишки безбеднп местп и да щкплски прпстпр
задпвпљава здравственп-хигијенске услпве. У щкпли ппстпји прпстпр за раду складу
са нпрмативима и кпристи се према плану кприщћеоа щкплскпг прпстпра.
Шкплски прпстпр (матична шкпла)
намена прпстпра

свега м2

ппврщина щкплске зграде

2750

ппврщина двприщта са щкплским теренима

2000

Шкплска зграда
намена прпстпра

брпј прпстприја

ушипница ппщте намене

12

специјализпване ушипнице

4

кабинети

1

сензпрне спбе

1

щкплске радипнице

2

сала за физишкп

1

библиптека са медијатекпм

1

прпстпр за управу и пспбље

11

прпстпр за бправак и пријем рпдитеља

1

Пптребе у нареднпм перипду у сврху ппбпљщаоа и мпдернизације материјалнптехнишкпх ресурса щкпле:








изградоа санитарних прпстприја за децу у пквиру главне зграде
изградоа прилаза за инвалиде и децу са ппсебним пптребама на главнпм
улазу у щкплу
мпдернизација, адаптација и рекпнструкција ппткрпвља ради ппвећаоа
капацитета и ппремљенпсти щкпле већим брпјем ушипница
изградоа ушипнице на птвпренпм (у двприщту щкпле)
санираое терена у щкплскпм двприщту
рекпнструкција и мпдернизација щкплскпг двприщта
фпрмираое Тима за естетскп уређеое щкпле
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НАСТАВНА СРЕДСТВА
Шкпла се задоих гпдина активнп труди да мпдернизује и псавремени наставна
средства, схпднп финансијским средствима у ту сврху. Наставници улажу велики труд
какп би и сами дппринели ппбпљщаоу стаоа, щтп се тише наставник средстава, па их
нереткп сами израђују.
У сврху бпље реализације свих тих активнпсти неппхпднп је:
 ппбпљщати рад Тима за израду дидактишкпг материјала и
 фпрмирати Тим за асистивну технплпгију.
Шкпла има видеп надзпр кпји ппкривахпднике, улаз у зграду и щкплскп
двприщте, такп да је безбеднпст ушеника и щкплске импвине на виспкпм нивпу.
САВРЕМЕНА НАСТАВНА СРЕДСТВА (ИКТ ППРЕМА)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив наставнпг средства

Брпј

Рашунари
Паметна табла
Прпјектпри
Лаптпппви
Фптп-апарат
Штампаши
Пластификатпри
Мулти-функципнални фптпкппир апарат

28
1
2
8
1
3
2
1

Директпрка щкпле:
_________________________

М.П.

Председник щкплскпг пдбпра:
___________________________

Снежана Вукић
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