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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД - ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОШ „ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ” - ВРАНИЋ
Трг палих бораца 3
Дел. број: 924-1-20

Тел./факс: 011/8332-022

Дана: 30.06.2020.године

Е-пошта: ospavlepopovic@hotmail.rs

На основу члана 57.Ст.1.закона о основама система и образовања и члана 70. Став 1.тачка
8 и 11 Статута школе, Орган управљања основне школе,,Павле Поповић“ на 13.седници,
одржаној дана 30.6.2020. године донео је:
ОДЛУКУ

1. Доноси се Развојни план школе за период 2020-2023.године.

Образложење
Директор школе, Јела Стевановић, је у опширном излагању обавестила Школски
одбор о Развојном плану школе за период 2020-2023.године и исти дала на увид
члановима Школског одбора.
Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке.
Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.

Председник Школског одбора

Тања Веселиновић
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2. Лична карта школе
ПРОФИЛ ШКОЛЕ

Матична школа Вранић

Назив школе

Основна школа ,,Павле Поповић“

Адреса

Трг палих бораца 3

Телефон

011-8332 022

Web- адреса

www.ospavlepopovic.edu.rs

E-пошта

ospavlepopovic@hotmail.rs

Површина школе (м2)

1342

Максималан капацитет школе

600 ученика

Број ученика

428 ученика у школској 2019/2020.години

Језик на ком се изводи настава

Српски језик

Број смена у школи

2
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Подручно одељење Мељак

Назив школе

Основна школа ,,Павле Поповић“

Адреса

Маршала Тита 152

Телефон

011-8340 022

Web- адреса

www.ospavlepopovic.edu.rs

E-пошта

ospavlepopovic@hotmail.rs

Површина школе (м2)

436

Максималан капацитет школе

120 ученика са радом у две смене

Број ученика

78 ученика у школској 2019/2020.години

Језик на ком се изводи настава

Српски језик

Број смена у школи

2
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Подручно одељење Шиљаковац

Назив школе

Основна школа ,,Павле Поповић“

Адреса

Добривоја Максимовића 22

Телефон

011-8354 047

Web- адреса

www.ospavlepopovic.edu.rs

E-пошта

ospavlepopovic@hotmail.rs

Површина школе (м2)

343

Максималан капацитет школе

80 ученика

Број ученика

27 ученика у школској 2019/2020.години

Језик на ком се изводи настава

Српски језик
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3. УВОД

 3.1. Историјат школе

Основна школа ,,Павле Поповић“ постоји од 1841.године и од 1941.године
ради као четвороразредна, а од 1958.године као осморазредна школа. Бројно
стање се креће између 530 до 580 у последњих десетак година.
Школа од 1941.године носи име Павла Поповића, борца у 1. и 2. српском
устанку, сеоског кнеза, првог судије Карађорђевог суда и личног пријатеља
Хаџи Рувима, Јанка Катића, Милисава Чамџије, Карађорђа...
У школској 2019/2020.години школу похађа 533 ученика распоређених у 27
одељења.
У матичној школи у Вранићу има укупно двадесет одељења, од чега су осам
одељења млађих разреда и дванаест одељења старијих разреда.
Подручно одељење у Мељаку има пет одељења од првог до четвртог разреда,
а од школске 2020/2021.године ће бити четири одељења.
Подручно одељење у Шиљаковцу има два комбинована одељења 1/3 и 2/4.
Наставу реализују 42 наставника и 1,5 стручни сарадник и 15 радника у
управи школе и на одржавању.
Све три школе су у сеоској средини окружене чистом природом. Веза са
градом се остварује уз помоћ аутопревозника ,,Ласта“. Удаљеност од града је
25 километара, што понекад подразумева неопходну пратњу ученицима из
саобраћајно безбедоносних разлога. То уједно представља и проблем у
реализацији одређених активности, како за ученике у млађим разредима тако
и за ученике у старијим разредима.
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Скоро сви наставници су прошли одређени део акредитованих програма
стручног усавршавања, како на класичан начин путем редовних обука тако и
путем онлине окружења.
Специфичност школе је велика шароликост подручја са којег су ученици и
наставници.
Сарадња са локалном заједницом је на нивоу са којим је школа изузетно
задовољна.У сарадњи са локалном заједницом и локалном самоуправом
2009.године је започета изградња нове фискултурне сале која је 2015.године
довршена и адекватно опремљена наставним средствима.
Школа је од школске 2019/2020.године изабрана у 204 школе у Републици
Србији у којима је почео да се реализује пилот пројекат ,,Обогаћени
једносменски рад“ са којим су све циљне групе веома задовољне- родитељи,
ученици и наставници.
У подручном одељењу школе у Шиљаковцу од 2007.године, у једном делу
зграде, ради Центар за смештај деце и омладине ометене у развоју и са њима
одржавамо коректну сарадњу.
Због удаљености школе од Београда ученици ретко организовано иду у
позориште, биоскоп, на сајмове и слично ( иако постоји и та врста
организације), тако са школа често организује позоришне представе у Дому
културе у Вранићу или спортској сали са путујућим позориштима.
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 3.2. Опремљеност школе

Школски простор матичне школе у Вранићу и подручних одељења Мељак и
Шиљаковац, укључујући и новоизграђену фискултурну салу, смештен је у
три објекта.
Матична школа у Вранићу располаже са: десет учионица, библиотеком,
кабинетом за информатику, приручном кухињом, архивом, зборницом, три
канцеларије, једном помоћном просторијом, кабинетом за техничко
образовање, кабинетом за ликовну културу и фискултурном салом. Нова
зграда садржи, осим фискултурне сале, свлачионица и кабинета за
наставнике физичког васпитања, тоалета и једну мању и једну већу учионицу
која се користи као конференцијска сала, мултимедијална учионица и
библиотека са читаоницом. Школа не поседује спољне терене. Заједничка
котларница са МЗ Вранић се налази у подруму Спомен дома. Школа, такође,
не поседује ни трпезарију. Површина школског објекта у Вранићу је 2612 m²
и 4036 m² дворишта.
Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини
кухињом, подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим
кошаркашким тереном.
У смени ученика другог и трећег разреда функционише и програм
предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева.
Површина школског објекта у Мељаку је 436 m² , а дворишта 4620 m².
Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице, зборницу, котларницу и
мало игралиште. У склопу зграде школе се налази одељење Центра за
смештај деце и омладине са сметњама у развоју који користе кухињу за своје
потребе.. У послеподневној смени у учионицама школе се остварује програм
предшколске установе ,,Полетарац“ из Барајева. Површина школског објекта
у Шиљаковцу је 343 квадратних метара, а дворишта 3181 метара квадратних.
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Школски простор у матичној школи, углавном за сада, задовољава
потребама.
Од претпрошле школске 2018/2019. године у школи се налази и основна
музичка школа ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца која веома ефикасно користи
дати простор и обогаћује образовни аспект ученичких ваннаставних
активности.
Недостаје простор за трпезарију, свечана сала за друштвени живот ученика,
канцеларијски простор. У плану је да се, уколико се добије намештај и
рачунарска и електронска опрема, доврши опремање дела који је
реконструисан средствима добијеним од ГО Барајево.
Разредна настава се изводи у учионицама, а предметна настава је
полукабинетска.
Превоз ученика из Вранића, Мељака и Шиљаковца за старије разреде и ове
године је организован у сарадњи са органима општинске управе. На
расписаној јавној набавци превоз ученика за школску 2019/2020.годину је
добило друштвено предузеће ,,Ласта“. Планира се да ученике из Мељака вози
један аутобус, а ученике из Шиљаковца и насеља Дубраве други
аутобус/минибус.
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 3.3. Кадровска структура колектива

Наставничко веће наше школе чини четрдесет осам чланова, од тога су три
стручна сарадника – психолог, педагог и библиотекар, тридесет предметних
наставник, петнаест наставника разредне наставе и директор.
Наставни кадар са стручним сарадницима наше школе већином је млад,
али искусан у раду са радним стажом у просеку од петнаест до двадесет
година, тачније 18,59 година. Већи просечан број година радног стажа имају
наставници разредне наставе у односу на наставнике предметне наставе.
У нашој школи раде наставници и стручни сарадници који имају
одговарајућу стручну спрему за рад. Високу стручну спрему има тридесет
три наставника, нико нема завршене магистарске студије. Вишу школу има
седам наставника разредне наставе и један наставник верске наставе, док два
наставника имају мастер студије. Положен испит за лиценцу за рад
наставника и стручних сарадника има укупно четрдесет и три наставника.
Троје наставника разредне наставе још увек нема положен испит за лиценцу,
као ни двоје наставника верске наставе који тај испит не полажу према
правилнику Министарства просвете. Осам наставника наше школе и стручни
сарадник педагог ради у још једној школи сем наше.
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Дуги низ година у школи се подржава и подстиче професионални
развој наставника и већина наставника и стручних сарадника континуирано
ради на стручном усавршавању и личном професионалном развоју. У
претходним годинама нико није стекао звање, али ће се радити на
напредовању у струци.
Преглед класификационе структуре запослених
Опис
извршилаца

Редн
и
број

Степен стручне спреме
СВЕГ
А

О
С

Н
К

К
В

ВК
В

С
С

В
С

ВС
С

1.

Директор школе

1

1

2.

Педагог

1

1

3.

Психолог

1

1

4.

Наставници

33

33

5.

Наставници

2

6.

Наставници

7

7

7.

Наставници верске
наставе

2

1

8.

Библиотекар

1

1

9.

Секретар школе

1

1

10.

Шеф рачуноводства

1

11.

Благајник/административ
ни радник

1

12.

Домар

2

13.

Спремачицe

7

4

61

4

Укупно

М
Р

Д
Р

0

0

2

1

1
1

12

/

1

1

1

3

2

0

7

9

39

Развојни план Основне школе ,,Павле Поповић“ Вранић

4. Законски и стратешки оквир развојног плана 2020-2023.

Законски и стратешки оквир Развојног плана Школе чине:
• Закон о основама система образовања и васпитања - ЗОСОВ (Службени
гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020)
• Закон о основном образовању (Службени гласник РС, бр.55/2013,
101/2917, 10/2019 и 27/2018 - др.закон)
• Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник
РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године)
• Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник
РС, бр. 10/2019 од 15.02.2019. године)
• Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и
њиховог професионалног развоја („Сл. гл. РС“, бр. 110-00-571/2018-04)
• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
(Службени гласник РС, бр. 34/2019 и 59/2020; бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
запостављање и занемаривање (Службени гласник РС, бр. 46/2019)
• Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности (Службени гласник РС, бр. 65 од 24. августа 2018.)
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• Правилник

о

ближим

упутствима

за

утврђивање

права

на

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
(Службени гласник РС, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон)
• Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и
продуженог боравка (Службени гласник РС, бр. 77 од 24. јула 2014.)

Школски оквир Развојног плана чине:
• Европски развојни план 2020-2024.
• Школски програм 2018-2022.
• Годишњи план рада школе за 2020/21.
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5. Полазне основе за Развојни план

Развојни план школе је стратешки план развоја установе који садржи
приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце
активности за период од три године, критеријуме и мерила за вредновање
планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.
Развојни план Oсновне школe „Павле Поповић“ из Вранића донет је на
основу Извештаја о резултатима вредновања и самовредновања за претходне
године ( деловодни број 871-1-20 од 25.јуна 2020.године) и других
индикатора квалитета рада установе. Такође, узети су у обзир и важећи
закони и правилници, као и разговори са запосленима, ученицима и
родитељима, Школским одбором и Саветом родитеља. Развојни план донео је
орган управљања - Школски одбор, на предлог Стручног актива за развојно
планирање, за период од три године (2020-2023).
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 5.1. Анализа досадашњег стања

Анализом претходног Развојног плана и резултата самовредновања
дефинисан је тренутни профил школе са њеним снагама, слабостима,
потребама и претњама у контексту постављања циљева новог развојног
плана и унапређења квалитета наставе и учења. Детаљнији извештај
Стручног актива за развојно планирање школе о коначној реализацији
циљева Развојног плана за период 2017-2020. налази се у истоименом
документу ( деловодни број 632-1-20 од 11.јуна 2020.године) . Циљ ове
анализе је дефинисање могућности и потреба школе за стратешки развој и
унапређење рада.

Снаге:
• Рад на реконструкцији школских објеката (матичне школе и издвојених
одељења) континуиран је, опремљеност ИКТ опремом је све већа,
рачунарски кабинет, интернет у свим учионицама матичне школе,
кабинетска настава, боравак, фискултурна сала, велика и уређена
дворишта и природни амбијенти у кругу свих објеката.
• Локација школе у природном амбијенту надомак Барајева, а у близини
Београда.
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• Спремност и подршка управе за иновације, нове идеје, модернизацију
наставе, као и помоћ свим запосленим наставницима за сарадњу и
размену искуства са школама у земљи и ван ње.
• Оснивање боравка који је у плану у наредном периоду и наставак
једносменског рада који омогућава ученицима квалитетно провођење
времена на организованим и смисленим активностима ван наставе.
• Спремност једног дела наставног кадра да учествује у пројектима
школе, на тимски рад и сарадњу.
• Тим

искусних

наставника

са

потребним

ентузијазмом

за

професионално усавршавање, унапређење рада школе и спровођење
пројеката у оквиру установе.
• Успех ученика на такмичењима.
• Подршка родитеља и локалне заједнице у спровођењу пројеката и
добра сарадња са Центром за културу Барајево, Центром за социјални
рад, библиотеком „Бранко Ћопић”, Домом здравља ,,Милорад
Влајковић“ Барајево, Полицијском станицом Барајево, Црвеним крстом
Барајево.
• Искуство стечено кроз активности спроведене сарадњом са Друштвом
учитеља Београда, Савезом учитеља Србије и Креативним учитељима
Србије.
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Слабости:
• Рад школе у две смене; недовољан број просторија за раду у једној
смени; значајан број ученика путника; непостојање школске кухиње и
простора у коме би ученици (посебно путници) могли да проведу
квалитетно време, а које би послужиле и за квалитетно извођење
ваннаставних активности.
• Недовољна мотивисаност једног дела наставног кадра и њихов отпор
према променама и иновацијама у настави.
• Недовољна

заинтересованост

једног

дела

наставног

кадра

за

самовредновање, унапређење сопственог рада и професионални развој.
• Недостатак размене искуства и примера добре праксе како у школи
тако и шире.
• Недостатак тимског рада код једног дела наставника и неадекватна
расподела дужности.
• Недовољна мотивисаност ученика за учење, напредак, и неодговоран
однос према школским обавезама.
• Раскорак између успеха ученика током осмогодишњег школовања и
постигнућа на завршном испиту.
• Недостатак компетенција за примену иновативних метода у раду, као
што су пројектна настава, предузетништво, ИКТ алати, диференцирана
настава и организација амбијенталне наставе.
• Недостатак интеркултуралне свести код једног броја наставника,
ученика и локалне заједнице.
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• Недовољна или неадекватна искоришћеност локалних природних
ресурса и природног окружење великих у уређених дворишта (матичне
школе и издвојених одељења) за извођење амбијенталне наставе,
ваннаставних активности и развијање здравих животних навика.

Потребе:
• Јачање мотивације наставника и стручних сарадника за рад у циљу
унапређења квалитета рада установе, као и мотивације ученика за
учење и побољшање исхода учења, и одговорнијег односа према
школским обавезама.
• Квалитетне обуке за примену иновативних метода рада у циљу јачања
компетенција наставника и стручних сарадника за примену ових
метода и унапређење наставе и учења.
• Ширење знања и примера добре праксе у школи и изван ње
објављивањем радова, израдом наставног материјала за рад и учење уз
помоћ ИКТ алата, радионицама.
• Подстицање и промовисање успешних и даровитих ученика.
• Награђивање наставника који успешно осавремењују наставу.
• Развијање и јачање тимског духа и сарадње унутар колектива и боља
прерасподела дужности и обавеза.
• Усклађивање циљева Развојног плана са Школским програмом и
пратеће школске документације.
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• Развијање модела модерне школе у природном амбијенту која може да
понуди квалитетно образовање и васпитање ученицима и створи им
добру основу за даље учење и напредовање.
• Јачање интеркултуралних и језичких компетенција наставника и
ученика и развијање свести и значају међународне сарадње и
позиционирања школе на европском нивоу.

Претње:
• Смањивање броја ученика из године у годину - у односу на период од
пре четири године број ученика је смањен за око 90.
• Смањивање броја одељења и укупног фонда часова, што доводи до
повећања броја наставника који раде у више школа.
• Честе промене, измене или допуне правилника и закона, као и измена
програма наставе и учења доводе до тога да су започете новине
неодрживе и не спроводе се квалитетно и до краја.
• Оптерећење наставног кадра све већим административним обавезама
утиче на квалитет и посвећеност наставника настави и учењу и личном
професионалном развоју.
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 5.2. Мисија

Ми смо стручан, способан, сложан и мотивисан тим који ствара занимљиву и
активну школу са више радости и без страха, по било ком основу.
Наш суштински задатак је да усмеравањем и стручношћу пружамо знања и
умења да би извели што више генерација које ће бити оспособљене за даље
школовање и која ће бити. самостална, практична и креативна, са својим
критичким мишљењем, а опет да са друге стране то буду стрпљиви,
толерантни и одговорни млади људи.
Наша улога је најчешће усмерена на рад са децом која имају проблеме у
учењу и понашању, али потребно је да се ради и са талентованом децом која
неретко постижу запажене резултате на такмичењима.
Наш циљ је да се са талентованом децом бавимо свакодневно, да максимално
активирамо и развијамо њихове таленте, знања и способности. Посебно
желимо да развијамо њихову креативност и критичко мишљење. То се
постиже индивидуалним радом са таквом децом коју морамо препознати што
раније и усмерити се на рад са њима.
Наша жеља је да максимално искористимо могућности које нам пружа наше
природно окружење и да децу још више повежемо са природом, на разне
начине.
Корак по корак- ми наше жеље претварамо у стварност!
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 5.3. Шта даље?
Визија

 У школи ће се радити на настави и учењу ( Област квалитета рада
установе 2) јер школа и постоји, пре свега, да ученици стекну што
разноврсније и систематичније знање;
 Све активности које ће школа предузимати имају за циљ да образовна
постигнућа ученика буду боља, да их спремимо што боље за њихово
будуће школовање и за будући живот повезивањем садржаја наставе са
свакодневним животом ( Област квалитета рада установе 3);
 У школи ће се радити на унапређењу образовно- васпитног рада уз
пружање пуне подршке ученицима ( Област квалитета рада установе
4);
 У школи ће се радити на унапређењу односа у колективу Етос, јер
само сложан колектив може да изнедри најбоље резултате ( Област
квалитета рада установе 5);
 Школа ће се и даље трудити да обезбеди ученицима што бољи и
редовнији превоз, што би поправило комуникацију између матичне
школе и подручних одељења;
 Школа ће се обраћати ГО Барајево, Градском секретаријату за
образовање и дечју заштиту како би превазишла проблем недостатка
материјалних средстава која су неопходна за : текуће одржавање и
поправку, завршетак ограде око дворишта, савремена наставна
средства...
 Школа ће организовати акције чишћења, прикупљања секундарних
сировина, набавку садног материјала, разне приредбе и концерте који
ће се остваривати кроз Ученичку задругу која би требала да почне да се
оформи у школској 2020/2021.години.
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6. План рада за унапређивање квалитета Школе

 Циљеви и задаци Развојног плана установе за период 2020-2023.године

ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ

Школа је у априлу 2013.године била вреднована од стране екстерне комисије
и добила је оцену 3. Најслабије оцењена област вредновања су била
образовна постигнућа ученика. Разлог за то је слаб резултат наших ученика
на завршном испиту из математике. Иако се у међувремену то променило, па
се од средње оцене од 5,6 дошло на средњу оцену 10,60, школа ће посебно
посветити пажњу на настави и учењу, као и на образовна постигнућа
ученика. Да бисмо успели у томе неопходно је да се пружи максимална
подршка ученицима, али је ту неодвојива компонента и етос, односи у
колективу на разним релацијама.

У области НАСТАВА И УЧЕЊЕ желимо:
 савремену, активну и занимљиву наставу;
 посебну подршку даровитим ученицима и ученицима са сметњама у
развоју;
 да поступци вредновања рада ученика буду у функцији даљег учења;
 подизање квалитета наставе наставком стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника, применом савремених метода рада
кроз пројекте и ИКТ алате, сарадњом и тимским радом свих органа у
установи.
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У области ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА потребно је да се
обезбеде услови да :
 успех ученика показује да су остварени образовни стандарди/исходи;
 школа перманентно доприноси већој успешности ученика;
 Унапредити постигнућа ученика на завршном испиту;
 Континуирано
диференциране

праћење
наставе

напредовања

ученика,

применом

и бољом организацијом рада допунске и

додатне наставе.
У области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА планирамо:
 Понудити додатну подршку ученицима кроз разноврсне ваннаставне
активности и Обогаћени једносменски рад, како у матичној школи у
вранићу, тако и у подручним одељењима Мељак и Шиљаковац;
 Посебну организацију рада са ученицима према индивидуалним
способностима.

У области ЕТОС желимо:
 Унапредити међуљудске односе на свим нивоима сарадње у установи и

ван ње.

У остваривању циљева Развојног плана и обезбеђивању услова за
њихово испуњење учествују сви наставници, стручни сарадници и
директор.
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Приоритетна
област

1. Настава и учење

Стратешки циљеви :
1. Оспособити / подстаћи наставнике да ученике уче различитим техникама учења на часу
2. Оспособити / подстаћи наставнике да рад на часу прилагоде образовно васпитним потребама ученика
3. Оспособити / подстаћи наставнике да користе поступке вредновања који су у функцији даљег учења

Циљ 1. Оспособити / подстаћи наставнике да ученике уче различитим техникама учења на часу
Задатак 1.1 Наставници на редовним часовима уче ученике да повезују текуће градиво са претходним, са
наставним садржајима других наставних предмета и са ситуацијама из свакодневног живота.

Активност
Организација
семинара о
активном учењу/
НТЦ учење
Припрема
презентација
(слајдови, панои,
реферати,
школске новине,
...) ученика пре и
после
ваннаставних
активности
(екскурзије,
посете сајмовима,
школске акције,
спортски дан, ...)
кроз сарадњу
наставника у
оквиру стручног
већа и других
предметних
наставника

Индикатор успеха

90% наставниka учествовалo
на семинарима – непосредно
или у оквиру установе

90% ваннаставних
активности су пропраћени
припремом неког вида
презентације

Носиоци
активности

Тим за стручно
усавршавање,
директор

координатор
ваннаставне
активности,
предметни
наставници и
наставници
разредне наставе

Временски
оквир
имплементације

Документација

у току школске
2020/21. године

записници тима за
професионални
развој, годишњи
план рада школе
(план СУ), извештај
о реализацији
семинара

перменентно,
почевши од
школске 2020/21.
године

презентација у
електронској форми
(сајт и ФБ профил
школе) панои,
записници стручних
већа и извештаји о
реализацији
ваннаставне
активности,
портфолио
наставника

Циљ 2. Оспособити / подстаћи наставнике да рад на часу прилагоде образовно васпитним потребама
ученика

Задатак 2.1 Прилагодити наставне методе и облике рада образовно васпитним потребама ученика
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Активност
Унапредити
групни рад као
наставни метод
1. формирање
хомогених група
на основу
постигнућа
ученика (основни,
средњи напредни
ниво)
2. формирање
хетерогених група
на основу
постигнућа
ученика ради
вршњачког учења
Припремати по
нивоима различите
задатке за групе
ученика на
контролним
вежбама (за
ученике са
слабијим успехом
из предмета задаци
са основног и
средњег нивоа, а за
ученике са бољим
успехом задаци са
средњег и
напредног нивоа)

Укључити у већој
мери ученике који
наставу прате по
ИОП-у у групни
рад са осталим
ученицима у циљу
вршњачког учења

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Групни рад је
доминантна
наставна
метода на
часовима
утврђивања
(преко 50%
часова
утврђивања
градива) и
појављује се
као наставна
метода на
часовима
обраде (око
25%)

наставници и
педагог

Наставници
задају
контролне
задатке по
нивоима
(50%).
Евидентирана
су боља
постигнућа
ученика на
контролним
задацима

Ученици који
наставу прате
по ИОП-у су
укључени у
групни рад
сходно
могућностима
(на минимум
10% часова у
оквиру
предмета)

наставници и
педагог

наставници и
тимови за додатну
подршку ученику

Временски оквир
имплементације

Документација

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

припреме за час,
протокол о посети
часу, записници
стручних већа и
педагошког
колегијума, табеле
за праћење
примене
различитих метода
и облика рада на
часу, извештаји
Тима за
самовредновање

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

припреме за час,
протокол о посети
часу, записници
стручних већа и
педагошког
колегијума, табеле
за праћење
примене
различитих метода
и облика рада на
часу, извештаји
Тима за
самовредновање

припреме за час,
протокол о посети
часу, записници
стручних већа и
педагошког
колегијума, ИОП
за ученике

Циљ. 3 Оспособити / подстаћи наставнике да користе поступке вредновања који су у функцији даљег
учења

Задатак 3.1 Наставници воде евиденцију која садржи информације о напредовању ученика и на основу ње
дају ученицима повратне информације
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Активност

Подстаћи
наставнике да
редовно дају
информације
ученицима (и
родитељима) о
напредовању

Индикатор
успеха
- сви ученици
добијају
повратну
информацију
о
напредовању,
- нема
основаних
приговора на
оцену (који се
односе на
недавање
повратне
информације),
односно
жалби на
оцену од
стране
родитеља

Носиоци
активности

директор, педагог,
психолог

Временски оквир
имплементације

Документација

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

протокол о посети
часу,
документација
(приговори, жалбе
и одговори)

Задатак 3.2 Наставници вреднују свој рад применом различитих техника самопроцена
Активност

Индикатор
успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Утврђивање
форме листа
самовредновања
наставника која
садржи све
битне елементе

Сви наставници
користе листу

Тим за самовредновање,
педагог школе,
наставници

Од почетка школске
2020/21. године

педагошка
документација
наставника

Наставници
попуњавају
листу
самовредновања

Сви наставници
вреднују свој рад
након завршетка
првог и другог
полугодишта

педагог школе,
наставници

перменентно, почевши
од школске 2020/21.
године

педагошка
документација
наставника

Задатак 3.3 Обучити ученике да самостално и објективно вреднују свој рад
Активност
подстаћи
наставнике да
дају јасне
повратне
информације
приликом
оцењивања
подстаћи
наставнике да
укључују
ученике у
процес
оцењивања
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Индикатор успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

сви ученици добијају
јасно образложене
оцене

наставници,
тим за
самовредновање,
педагог,
психолог,
директор

перменентно,
почевши од школске
2020/21. године

педагошка документација
наставника, анкете,
протокол о посетама
часовима

Сви ученици су
упознати од стране
наставника са
стандардима
постугнућа за
предмет, односно са

наставници,
педагошки
колегијум,
педагог,
психолог,
директор

перменентно,
почевши од школске
2020/21. године

педагошка документација
наставника, анкете,
протокол о посетама
часовима, контролни и
писмени задаци, тестови

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
сопственог рада
давањем јасног
критеријума
оцењивања
Охрабрити
ученике да
искажу своје
коментаре о
сопственом
раду и раду
других ученика
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критеријумом
оцењивања

На најмање 20 %
посећених часова
постоји предвиђен део
часа на коме ученици
дају своје коментаре о
раду

наставници,
педагог,
психолог,
директор

перманентно

припреме за час, протоколи
о посети часа, анкета

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Приорит
етна
област

2. Образовна постигнућа ученика ( Област
квалитета рада установе 3)

Стратешки циљеви :
1. Обезбедити услове да успех ученика показује да су остварени образовни стандарди/исходи
2. Обезбедити услове да школа перманентно доприноси већој успешности ученика

Циљ 2.1. Обезбедити услове да успех ученика показује да су остварени образовни стандарди/исходи
Задатак 2.1.1 Анализирати резултате ученика на завршном и пробном испиту

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Упознавање
са званичном
анализом
резултата
ученика на
завршном
испиту
Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања

Сви
наставници
упознати са
званичном
анализом
резултата
завршног
испита

директор,
стручни
сарадници,
наставници,
стручна већа,
тим за
самовредновање

сваке године након
објављивања анализе
(резултата) завршног
испита (септембар –
октобар сваке школске
године)

записник наставничког
већа, записник стручног
већа

Анализа
резултата
завршног
испита у
оквиру школе

Евидентиране
(не)успешно
савладане
области и
типови
задатака из
различитих
предмета,
Најмање 80%
резултата
ученика на
завршном
тесту је
усклађено са
завршном
оценом из
датог предмета.

стручна већа и
тим за
самовредновање

сваке године након
објављивања анализе
(резултата) завршног
испита (септембар –
октобар сваке школске
године)

записници стручних
већа и извештај тим за
самовредновање

Документација

Задатак 2.1.2 Наставници похађају семинаре ради унапређења постизања резултата из предмета који се
полажу на завршном испиту

Актив
ност
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Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Одабир
и
похађањ
е
семинар
а(
област
К1)

Најмање 90%
наставника
разредне и
предметне
наставе похађа
одабране
семинаре

План
имплем
ентације
обрађен
их тема
на
семинар
има и
примена
идеја на
огледни
м/углед
ним
часовим
а

успешно
одржани
огледни часови
су уведени у
редовну наставу
изабраног
предмета

стручна већа,
педагог,
психолог

стручна већа

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

перменентно, почевши од
школске 2020/21. године

план стручног
усавршавања, записници
стручних већа, уверења о
похађању семинара

припреме за час и
евалуација, протоколи о
посети часу, записници са
стручних већа

Задатак 2.1.3 Унапредити облике допунске и додатне наставе за предмете који се полажу на завршном
испиту

Активност
Организовати
допунску наставу
са применом
диференцираног
облика наставе

Уврстити већи
број различитих
активности у
оквиру додатне
наставе (пројектни
задаци,
презентације и сл.)

Стручно
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Индикатор
успеха
у допунској
настави се
примењује
диференцирани
облик рада
Сваки ученик је
укључен у један
пројектни
задатак
реализован у
оквиру додатне
наставе из
појединог
предмета (у
тиму или
самостално) у
току једне
школске године
Најмање 90%

Носиоци
активности

наставници

Временск
и оквир
имплемен
перманентн
о

наставници

перманентн
о

тим за

перманентн

Документација

припреме за час, протоколи о
посети часу, лична педагошка
документација

припреме за час, протокол о
посети часу, извештај о
реализацији пројекта,
презентација или сл.

уверења, потврде, записници

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
усавршавање
наставника за рад
са надареним
ученицима,
односно са
ученицима који
имају тешкоће у
учењу

наставника је
професионални
о
похађало
развој,
семинар
наставници
(трибину,
предавање,
презентацију
или сл.) који
обрађује
наведене теме у
току датог
периода
60% ученика
Организација
који имају
перманентн
припремне наставе
техничке
ЕсДневник, извештаји
о, почевши
у онлине
могућности за
предметни
предметних наставника о
од школске
окружењу (
праћење
наставници
одржаној припремној онлине
2020/2021.г
настава на
пришпремне
настави
одине
даљину)
наставе у онлине
окружењу
Циљ 2.2. Обезбедити услове да школа перманентно доприноси већој успешности ученика
Задатак 2.2.1 Подићи ниво остварености свих образовних стандарда постугнућа ученика из математике
и/или других предмета узимајући у обзир резултате завршног испита

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временск
и оквир
имплемен
тације

Документација

Евалуација
образовних
постигнућа
ученика по
наставним темама

Сви наставници
имају евалуацију
постигнућа по
наставним
темама

наставници

перманентн
о

лична педагошка документација

Корекција
наставних планова
и припрема за час
на основу
евалуације
наставних тема и
образовних
постигнућа
ученика

За најмање 20%
уочених потреба
за корекцијом
приликом
евалуације је
урађена
корекција
наставног плана
или припреме.

наставници

перманентн
о

наставни планови, припреме за
час

Задатак 2.2.2 Прелаз ученика из првог у други циклус образовања (разредна - предметна
настава)
Временск
и оквир
Индикатор
Носиоци
Активност
Документација
успеха
активности
имплемен
тације
Размена
информација
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Одржани су
заједнички

наставници
предметне и

почетак
септембра,

дневник рада, евалуација
одржаног часа, записници

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
учитељ/наставник
о усаглашености
програма млађих
разреда са
програмом петог
разреда
Посета
предметних
наставника који
предају у петом
разреду ученицима
четвртог разреда
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састаници
учитеља
четвртог разреда
и наставника
који предају у
петом разреду

Најмање 90%
предметних
наставника је
посетило
ученике
четвртог разреда

разредне
наставе

наставници
предметне
наставе

почевши од
школске
2020/21.
године

у току
сваке
школске
године

стручних већа

дневник рада, годишњи извештај
рада школе

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Приоритетна
област
Стратешки циљеви :
1. Унапредити систем

3. Подршка ученицима

пружања подршке свим
ученицима
2. Подстицати лични,
професионални и социјални
развој ученика
3. Унапредити систем
подршке ученицима са
изузетним способностима
3.1. Унапредити систем пружања подршке свим ученицима
3.1.1 Задатак: Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Идентификација ученика
којима је потребна додатна
помоћ у учењу ( резултати
анализе успеха, разговори
са одељењским
старешином, родитељима,
предметним
наставницима...)

80% ученика је
благовремено
препознато да им
је потребна
додатна подршка у
учењу

одељењске
старешине,
предметни
наставници,
Тим за
инклузивно
образовање

од почетка школске
2020/21. године

Записници Тима за инклузивно
образовање, ЕсДневник, записници
одељењских већа

90% ученика је
одељењске
упознато са
старешине,
Упознавање ученика са
од почетка школске
ЕсДневник, документација ПП
постојањем
предметни
различитим техникама
2020/21. године
службе
различитих
наставници,
учења
техника учења
ПП служба
За преко 90%
ученика код којих
Тим за
је препозната
инклузивно
Прилагођавање програма,
потреба за
ЕсДневник, документација ПП
услова и начина рада са
образовање и
додатном
од почетка школске
службе и записници Тима за
ученицима којима је
тимови за
образовном
2020/21. године
инклузивно образовање и тимова за
потребна додатна подршка
додатну
подршком прате
додатну подршку
у учењу
подршку
наставуз мере
ученицима
индивидуализације
, ИОП 1 и ИОП2.
3.1. 2 задатак: Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима у учењу

Активност

Индикатор успеха

Носиоци
активности

Идентификација ученика
којима је потребна васпитна
подршка у учењу ( белешка
о владању, информације
одељењских старешина,
евиденција Тима за
заштиту, личне пријаве
ученика/родитеља,
дежурних наставника...)

Више од 90% ученика
за које је утврђена
потреба за васпитном
подршком су укључена
у неки вид подршке
(ПВР, разговори са ПП
службом, родитељима,
израда индивидуалног
плана подршке...)

одељењске старешине,
предметни
наставници, ПП
служба , Тим за
заштиту од насиља
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Временски оквир
имплементације

Документација

од почетка школске
2020/21. године

Обрасци за ПВР,
индивидуални план
заштите, образац
евиденције на
индивидуални разговор

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић

Укључивање ученика у
неки вид васпитне подршке

Сви идентификовани
ученици су укључени у
неки вид подршке

одељењске старешине,
предметни
наставници, ПП
служба , Тим за
заштиту од насиља

од почетка школске
2020/21. године

Обрасци за ПВР,
индивидуални план
заштите, образац
евиденције на
индивидуални разговор,
записници одељењских
већа, записници малих
тимова за заштиту

Сарадња школе са
релевантним институцијама
и појединцима ( полиција,
Центар за социјални рад...)

Добијање повратне
информације у виду
препорука, мишљења о
поступању у
конкретним
ситуацијама

Директор,
секретар, ПП служба,
одељењске старешине

од почетка школске
2020/21. године

Архива, документација
Тима за заштиту,
инклузвивног
образовања

Укључивање Вршњачког
Више од 90%
Тима за заштиту од насиља
планираних годишњих
Тим за заштиту од
од почетка школске
записник вршњачког
,,Чувари мира“ за
активности рада Тима
промовисање позитивних
насиља
2020/21. године
Тима ,,Чувари мира“
се реализује током
васпитних стилова
године
понашања
3.2 Подстицати лични, професионални и социјални развој ученика
3.2.1. Задатак: У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина( конструктивно решавање проблема,
ненасилна комуникација, развој емоционалне интелигенције...)

Активност
Повећавање броја часова
дате теме у оквиру часова
одељењског старешине

Индикатор успеха
У односу на претходни
период повећати за 5%
обраду актуелних тема

Носиоци
активности
Одељењске
старешине, ПП
служба,
међуодељењско
повезивање

Временски оквир
имплементације

Документација

од почетка школске
2020/21. године

ЕсДневник, сценарио
радионица, припрема
часа, продукти рада
ученика

Већа заступљеност
Одељењске
радионица/активности на
старешине, ПП
Минимум четири
ЕсДневник, Дневник
ову тему у оквиру часова
служба, наставници
радионице/активности
од почетка школске
евиденције ОЈР-а,
грађанског васпитања,
грађанског и
на ову тему у току
2020/21. године
записник Чувара мира
обогаћеног једносменског
обогаћеног
једног месеца
рада, Чувара мира
једносменског рада
3.2.2. Задатак: Школа организује праћење укључености ученика у ваннаставне активности и интересовање ученика и на
основу тога утврђује понуду ваннаставних активности

Активност

Индикатор успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Утврђивање ресурса
(простор и стручни кадар)
за извођење
радионица/активности
Испитивање
заинтересованости ученика
и формирање група на
основу интересовања
Праћење и евалуација
реализације слободних
наставних активности

Разноврсна понуда
ваннаставних
активности ( барем три
различите активности)

Наставници, стручни
сарадници

од почетка школске
2020/21. године

анкете, распоред
одржавања
радионица/активности

Доступне су
активности из најмање
три различите области

Одељењске
старешине, директор

од почетка школске
2020/21. године

анкета, Доситеј

Праћење и евалуација
на годишњем нивоу

Одељењске
старешине, предметни
наставници

од почетка школске
2020/21. године

ЕсДневник,
евцалуациони листићи
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Праћење и евалуација
Тим за обогаћени
Дневник обогаћеног
Праћење и евалуација
од почетка школске
реализације обогаћеног
једносменски рад,
једносменског рада,
на годишњем нивоу
2020/21. године
једносменског рада
директор
евалуациони листићи
3.2.3. Задатак: Школа промовише здраве стилове живота, права детета, заштиту човекове околине и одрживи развој

Активност

Индикатор успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Увођење ваннаставних
ЕсДневник, припреме за
активности које промовишу
Предметни
час, протоколи,
здраве стилове живота ( ,,У
Минимум шест
наставници,
од почетка школске
продукти дечијих
здравом телу-здрав дух“,
активности
одељењске старешине,
2020/21. године
радова, Дневник
тематски дани,
(укључујући ОЈР)
обогаћеног
Тим за ОЈР
интердисциплинарни
једносменског рада
часови...)
Организација прикупљања
Предметни
Минимум четири
евиденциони лист у
секундарних сировина,
наставници,
од почетка школске
активности
на
зборници матичне
чишћења школског
одељењске старешине,
2020/21. године
месечном
нивоу
школе
дворишта, рециклаже
Тим за ОЈР
3.2.4. Задатак: Школа подстиче професионални развој ученика кроз наставни рад и ваннаставне активности

Активност

Индикатор успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Повезивање садржаја
Предметни
наставних предмета са
Минимум два тематска
од почетка школске
наставници,
професионалном
дана годишње
2020/21. године
одељењске старешине
оријентацијом
Повезивање садржаја
Минимум две тематске
Предметни
ваннаставних активности са
од почетка школске
манифестације
наставници,
професионалном
2020/21. године
годишње
одељењске старешине
оријентацијом
3.3. Унапредити систем подршке ученицима са изузетним способностима
3.3.1. Задатак: Организација стручног семинара на тему препознавања рада са надареним ученицима

Документација
припреме за час,
протокол праћења часа
припреме за час,
протокол праћења часа

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Организовање семинара на
тему препознавања и рада
са надареним ученицима

Више од 80%
наставника је
похађало семинар

Директор, Тим
за
професионални
развој

од почетка школске
2020/21. године

План стручног усавршавања,
записници тима, извештај о
реализацији семинара

Идентификација ученика са
изузетним способностима (
упитници, скале процене,
разговори са
наставницима...)

Више од 80%
ученика је
препознато и
укључено у неки
вид додатне
подршке
Добијање
повратних
информација у
виду препорука,
мишљења о
видовима
додатних
ангажовања
ученика

Предметни
наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба

од почетка школске
2020/21. године

ЕсДневник, педагошка
документација наставника,
евиденција за ИОП3,

Предметни
наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба

од почетка школске
2020/21. године

Архива, записници тима за
инклузивно образовање, фб профил

Сарадња са релевантним
институцијама (
Регионални центар за
таленте, Институт за
психологију...)
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Унапређење сарадње колега
кроз размену искустава у
раду са надареним
ученицима
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Минимум два
састанка са том
темом

Предметни
наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба

од почетка школске
2020/21. године

Записници стручних већа, записник
Тима за инклузивно образовање

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
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Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Приоритетна
област
Стратешки циљеви :
1. Наставити са
унапређивањем добрих
међуљудских односа
међу запосленима
2. Промовисати и
подржавати успехе и
нове идеје ученика и
наставника

4. Етос

4.1. Наставити са унапређивањем добрих међуљудских односа међу запосленима
4.1.1 Задатак: Организовање заједничких активности и дружења

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

од почетка школске
2020/21. године

фб профил, годишњи извештај
рада школе

од почетка школске
2020/21. године

фб профил, годишњи извештај
рада школе

Спроведена
анкета са
Директор,
минимум
заинтересовани
95% урађене
запослени
анкете
Минимум
две
различите
Директор,
Реализација активности
активности у
заинтересовани
дружења
току
запослени
школске
године
4.1. 2 задатак: Организовање радионица за запослене
Анкетирање запослених за
које врсте активности су
заинтересовани

Активност

Индикатор
успеха

Организовати психолошке
радионице подршке
запосленима

Минимум две
радионице у
току школске
године

Носиоци активности

Психолог

Временски оквир
имплементације

Документација

од почетка школске
2020/21. године

документација
психолога,
сценарио
радионице, радови
учесника, фб
профил

4.1.3. Организација медијације у колективу у случају сукоба или неслагања

Активност

Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Успоставити конкретну
Установљена је
процедуру поступања у
процедура и
Тим за
Процедура,
од почетка школске 2020/21.
случајевима сукоба,
истакнута на
заштиту од
записник тима за
године
односно неслагања међу
видно место у
насиља
заштиту
запосленима
зборници
4.2 . Промовисати и подржавати успехе и нове идеје ученика и наставника
4.2.1 Задатак: Установити интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате

Активност
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Индикатор
успеха

Носиоци
активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић
Да интерни
систем
Формирати интерни систем
постоји и да
награђивања ученика и
је свима
запослених за постигнуте
послат
резултате
примерак у
електронској
форми
4.2. 2 Задатак: Примери добре праксе

Активност

Презентација примера
добре праксе
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Тим за
обезбеђивање и
развој установе

од почетка школске
2020/21. године

Интерни правилник и фб
профил

Индикатор
успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Документација

Једна седница
Наставничког
већа примера
добре праксе и
разменља идеја
у току школске
године

Наставничко веће, ПП
служба, директор

од почетка школске
2020/21. године

Годишњи план рада
Наставничког већа

Развојни план ОШ,,Павле Поповић“ Вранић

Стручни актив за развојно планирање:
Драгана Николић, координатор , психолог
Равијојла Шарчевић, професор географије
Ана Марићевић, професор енглеског језика
Милена Јанковић, наставник разредне наставе
Милан Милетић, представник родитеља
Теодора Драшковић, представник ученичког парламента
Милан Димитријевић, представник локалне заједнице
Јела Стевановић, директор
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