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Извештај са четврте седнице 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Присутни на састанку: 

- Јела Стевановић, директор школе; 

- Сандра Шљивовац, наставник математике, рачунарства и информатике, записничар; 

- Теодора Драговић, представник Ученичког парламента; 

- Драгана Николић, психолог школе; 

- Весна Павловић Рудић, педагог школе 

- Славица Миљковић, наставник биологије 

- Драгана Драча – учитељица 

 

Одсутни: 

- Марија Станковић, наставник математике, рачунарства и информатике, координатор; 

- Милан Милетић, представник Савета родитеља (уместо њега: Марија Станић); 

- Милан Димитријевић, представник локалне самоуправе; 

- Марија Станић, представник родитеља  

 

Дневни ред: 

1. Анализа реализације планираних садржаја; 

2. Анализа сарадње са родитељима и промоција школе; 

3. Анализа циљева и стандарда постигнућа; 

4. Разно 

 

Одлуке и закључци по тачкама дневног реда седнице: 

 

1. Анализа реализације планираних садржаја 

 

На четвртом састанку Тима, у оквиру наведене тачке дневног реда, присутни чланови констатовали су 

да су све планиране активност реализоване. Извршен је увид у документацију, где је утврђено да је у 

доброј мери реализиван Развојни план школе и Годишњи план школе.  Одржан је предвиђени број 

седница Стручних већа и тимова, где су реализовани планови. Установљена је добра сарадња и 

комуникација, како између ученика и наставника, тако и између тимова.  

 

 

 

 

 

 



2. Анализа сарадње са родитељима и промоција школе 

 

Са родитељима се организује општи родитељски састанак приликом уписа у први разред (предшколци), 

као и договорене активности приликом уписа у средњу школу (родитељи матураната).  

Уз помоћ родитеља организоване су хуманитарне акције помоћи у гардероби, намерницама и играчкама 

деци у Свратишту, Црвеном крсту и Основној школи ,, Ораховац“ на КиМ; 

За потребе Ес Дневника, информатичке писмености одобрен је пројекат ,,Информационо-

комуникациона структура за установе образовања- Фаза 1 и 2“, пројекат који финансира Министарство 

телекомуникације у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Повезане 

школе; 

У сарадњи са родитељима разматране опције увођења пилот пројекта обогаћеног једносменског рада 

2019/2020. године; 

Разматран начин помоћи родитеља у организацији донаторског концерта чија прикупљена средства 

треба да буду усмерена на куповину опреме за разглас, што је и учињено; 

Технички изглед сајта је осавремљен и активности се редовно ажурирају, уз обавезан летопис дешавања 

у школи; 

Све релевантне информације о раду школе, њених запослених, ученика и родитеља се редовно 

ажурирају преко званичног фб профила школе, као и фб групе која прати упис у средње школе. 

 

3. Анализа циљева и стандарда постигнућа 

 

На пријемном испиту за ученике осмог разреда тестирано је укупно 57 ученика.  

Анализом су обухваћени ученици који су редовно завршили осми разред у школској 2018/2019. години, 

као и ученици који су се образовали по ИОП-у . 

Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском  испиту. 

Резултати на завршном испиту показују да је остварен основни, средњи и напредни ниво образовних 

стандарда. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску 

годину. 

Установљено је да ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у 

складу са постављеним циљевима учења и прилагођеним образовним стандардима. 

Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  

Као важан показатељ постигнућа ученика јесте и мотивисаност ученика да учествују на такмичењима, 

додатним и ваннаставним активностима (евиденција о учешћу ученика, похваљивању и награђивању 

ученика на такмичењима).  

 

4. Разно 

 

Заједничком сарадњом родитеља и наставника, постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког 

ученика. Поред појединачних недељних термина за отоврена врата сваког наставника, чланови тима 

предлажу да се школске 2019/2020. године организује и једном месечно у вечерњем термину, како би 

омогућили родитељима који су често због природе посла онемогућени да стигну до школе у току дана. 

На тај начин родитељи могу да разговарају са свим наставницима који раде са њиховом децом, а не само 

са једним од њих. Термини отворених врата налазе се на сајту школе, као и на огласној табли у холу 

школе. 

 

 

Записничар 

Сандра Шљивовац 
  

 М.П.  

  
директор школе,  

Јела Стевановић 

 


