РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

План унапређења квалитета рада установе
ОШ „Јован Цвијић“ Змињак

2019-2022.

У Змињаку,2019.

Развојни план је ОШ „Јован Цвијић“ доноси се за период од 2019. до 2022. године.
У процесу његовог доношења учествовале су све интересне групе: ученици , наставници ,
родитељи и локална заједница. Премисе развојог плана ОШ „Јован Цвијић“, Актив за
школско развојно планирањезасновао је пре свега на задацима отклањања недостатака
уочних приликом самовредновања и екстерног вредновања рада ОШ „Јован Цвијић“
спроведеног 19-20. фебруара 2014. године.Развојни план је дефинисан на основу
извештаја о екстерном вредновању и извештаја о резултатима самовредновања, односно
на основу акционог плана за отклањање уочених недостатака; на основу извештаја о
остварености стандарда образовних постигнућа, извештаја о реализацији завршног
испита, односно на основу припадајуђег акционог плана за отклањање уочених
недостатака.

Уочени недостаци анализирани су у континуитету почевши од 2014. године:

1. На седници Школског одбора ОШ „Јован Цвијић“ од 26.2.2014. год.
2. На седници Савета родитеља ОШ „Јован Цвијић“ Змињак од 11.9.2014. год.
3. На седници Школског одбора ОШ „Јован Цвијић“ од 12.9.2014. године у оквиру
Извештаја о раду школе за 2013/2014. годину.
4. На састанку са просветним саветником Снежаном Јадрановић у канцеларији
Министарства просвете у Шапцу, од 19.9.2014.
5. На седници Наставничког већа од 24.9.2014. године, када је дат предлог Акционог
плана за отклањање недостатака уочених приликом екстерног вредновања рада
Школе.
6. На седницама стручних већа и ученичког парламента
7. На седницама Актива за развојно планирање почевши од 11.2.2015. године, када су
анализирана питања подршке ученицима, сарадње са родитељима и унапређивања
кључног сегмента рада школе – наставе и учења.
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Резултати анализе извештаја о спољашњем вредновању

Школски програм и годишњи план рада
Школски програм није заснован на стандардима образовних постигнућа, као ни на
хоризонталној и вертикалној повезаности у оквиру предмета и између различитих
наставних предмета. У њему је превише садржаја који су дословно преузети из
правилника о наставном плану и програму за одговарајуће разреде, а недовољно је
заступљен принцип усмерености на процес и изходе учења.
Како су програми наставних предмета са припадајућим исходима дефинисани од стране
министарства просвете униформно за све основне школе, школски програм установе мора
бити више од пуког зборника предметних програма, он очевидно треба да садржи
јединствени склопмеђупредметних корелација као лични печат педагошког приступа
процесу учења, односно настави у школи. Очито, школски програм треба да уважи
специфичности школе.
Оперативној разради Посебних програма у годишњем плану рада недостаје међусобна
корелација, јер различити програми нису временски ни садржајно синхронизовани.
Превелик и нереалан обим послова и задужења одељенског старешине и педагога у овим
програмима значајно одступа од могуће применљивости, нарочито имајући у виду
специфичности школе у смислу процентуалне заступљености педагога, као и наставника
- путника у две и више школа.
При изради годишњег плана рада школе потребно је извршити синтезу посебних програма
васпитног рада, водећи рачуна о специфичностима школе, као што је на пример, како рад
наставног и стручног особља у више школа, тако и рад у две школске јединице основне
школе „Јован Цвијић“.У околностима да су, на пример, послови стручног сарадника
школског педагога систематизовани са 50% норме у школи (2 -3 дана у седмици), он може
бити доступан у просеку једанпут недељно ученицима одређене школске јединице,
планове рада педагода треба прилагодити захтевима кључних потреба ученика.
Оперативни планови наставника садрже образовне стандарде, али још увек није
развијена пракса планирања провере њихове остварености (начин и време).
Потребно је формирати шаблон оперативног плана који укључује план провере
остварености стандарда постигнућа ученика.
Квалитет планирања и програмирања, као што је указано, треба унапређивати преласком
са формалног – збирног на суштински – према циљу усмерен концепт планирања, којим се
имајући у виду специфичности школе, реализује једна програмска синтеза заснована на
корелацијама међу програмима наставних предмета. Да би оперативни планови заиста
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оправдавали свој назив, они морају садржати евалуације остварености стандарда
постигнућа и на њима засноване корекције плана.

Настава и учење
Наставници углавном инсистирају на повезивању новог градива са претходно наученим и
са примерима из свакодневног живота, али углавном нема корелације између различитих
области и различитих наставних предмета.
Недовољно је заступљено прилагођавање захтева и темпа рада различитим потребама и
могућностима ученика. То се односи и на посебно талентоване ученике и на оне који
брже напредују од других.
Недовољно заступљено прилагођавање захтева и темпа рада различитим потребама и
могућностима ученика, издвојено је и као посебно изражен проблем према мишљењу
ученика односно резултатима анкетирања у процесу самовредновања.
Потребно је да оперативни планови рада редовне наставе, садрже и сегменте којим се
планира рад са надареним и оним ученицима који брже напредују у усвајању градива.
Ретко се користе помоћни матријали у учењу и у целини су недовољно заступљена
разноврсна дидактичка средства осим уџбеника и радних листова.
Усмеравање интеракције међу ученицима, која би била у функцији учења, такође зависи
од примене савременијих метода и разноврсних облика рада на часовима, када се
ученицима пружа прилика да постављају питања једни другима, изнесу своје идеје и дају
коментаре у вези теме и садржаја наставе.
Потребно је осавременити наставна средства, и оформити концепт њихове употребе, такав
да подстиче сараднички однос међу ученицима и подржава наставу засновану на
пројектима (употреба лаптопа, таблета и савремених мобилних телефона, Wikiстранице на
школском серверу, вајрлес сигнал у зони школе).
Образовни стандарди нису довољно присутни у писаним припремама за часове, нити у
писаним проверама. Правилник о оцењивању, исто тако, прописује и примену
формативног оцењивања које подразумева праћење напредовања ученика и давање
потпуне и разумљиве информације о раду ученика, што се може документовати једино
на основу исцрпне педагошке евиденције и документације коју би наставници водили.
Потребно је да припреме за часове, садрже и образовне стандарде. Поред тога могу се
наставницима понудити и узорци шаблона педагошке документације, како би она била
систематичнија.
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Образовна постигнућа ученика
Успех ученика показује да нису остварени образовни стандарди.
Потребно је доследно спровести употребу стандарда, од школског програма, годишњег
плана рада школе, кроз оперативно планирања, припреме за часове, писане провере...
Потребно је према анализама иницијалних тестова вршити корекције у планирању.

Подршка ученицима
Специфичност Школе је подела на две посебне јединице: матична школа у Змињаку и ИО
у Петловачи која има више ученика у односу на матичну школу.
Подршка ученицима треба да буде прилагођена реализацији наставе у две школске
јединице.
Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа Школа, евидентирају се
планови допунске и додатне наставе, али се констатује потреба веће и континуиране
присутности допунске и додатне наставе и њихово саображавање реалним потребама –
успешности ученика.
Подршка ученицима треба да буде континуирана и прилагођена потребама ученика.
У школи нису формирани тимови који се посебно баве подршком ученицима у
прилагођавању на живот и услове рада Школе.
Потребно је формирати два тима који ће се посебно бавити подршком ученицима у
прилагођавању на живот и услове рада школе.

Етос
Ради обезбеђивања права на приватност, у школи се не користи посебан простор за
индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима. За те потребе користи
се простор школске библиотеке.
Потребно је формирати канцеларију педагога и посебну просторију за разговор са
ученицима и родитељима.
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Организација рада и руковођење

У школи није рађено самовредновање у целини, а ни самовредновање по областима
квалитета: Настава и учење, Школски програм и годишњи план рада. Развојни план је
документ оскудне садржине који није сачињен на основу извештаја о резултатима
самовредновања.
Потребно је урадити самовредновање по областима квалитета: Настава и учење, Школски
програм и годишњи план рада. На основу извештаја о екстерном вредновањуи извештаја о
резултатима самовредновања, односно на основу захтева развојног плана потребно је
дефинисати акционе планове за отклањање уочених недостатака.
Постоје бројни пропусти у структури развојног плана, а чланови стручног актива за
развојно планирање нису изабрани у складу са чланом 66. Закона о основама система
образовања и васпитања. Развојни план није сачињен на основу извештаја о
остварености стандарда образовних постигнућа.
Стручни органи школе су вршили анализу образовних постигнућа ученика, али нису
планиране ни предузете конкретне активности за унапређивање квалитета.
Потребно је инсистирати на конкретним активностима за унапређивање квалитета.

Ресурси

Нема података који сведоче о пракси унапређивања професионалног деловања запослених
на основу резултата самовредновања.
Унапређивање професионалног деловања запослених на основу резултата
самовредновања, на нивоу оперативног планирања.
Могућности унапређења рада Школе су у планирању, реализовању, начину извештавања
директора и праћењу ефеката стручног усавршавања у складу са важећим правилником
о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника. У поступању по наведеном правилнику треба имати у виду датум од када је
обавезан лични план професионалног развоја запослених наставника и стручних
сарадника.

Потребно је континуирано путем огласне табле обавештавати наставно особље о
правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника и личном плану професионалног развоја наставника и стручних
сарадника.

5

У школском простору су приметна неисправна и застарела наставна средства, тако да
не постоји опремљеност наставним средствима која би омогућила реализацију савремене
наставе. Нема података о плану школског простора и плану коришћења постојећих
наставних средстава.
Потребно је обновити фонд наставних средстава и дефинисати планове њихове употребе.
Потребно је дефинисати план коришћења школских просторија.

Сумарна процена
Етос: Недовољно добар ниво квалитета рада је остварен у погледу уређености школског
простора и амбијента и његове прилагођености потребама свих у школи.
Организација и руковођење: Недовољно добро је оцењено функционисање система за
праћење и вреденовање квалитета рада, као и међусобна усклађеност планирања и
програмирања у школи.
Школски програм и годишњи план рада: Недовољно добро је оцењена је сачињеност ових
докумената у складу са прописима, као и садржајна и временска усклађеност елемената
школског програма и годишњег плана рада школе.
Подршка ученицима:Недовољно добро је остварено постицање личног, професионалног и
социјалног развоја ученика.
Настава и учење: Недовољно добро је остварено прилагођавање рада на часу образовноваспитним потребама ученика и коришћење поступака вредновања који су у функцији
даљег учења.
Образовна постигнућа ученика: Делимична оствареност образовних стандарда.
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Резултати анализе реализованости старог ШРП

Слабости
Школске зграде нису потпуно адекватне за извођење
наставе
Недостатак савремених наставних средстава
Отежана сарадња са родитељима ромске националности
Нередовно похађање наставе ученика ромске
националности

Недостатак фискултурне сале
Недостатак и лоша опремљеност кабинета, учионица
Поједини чланови колектива не прихватају нове
наставне методе.

Корекције
Редефинисани су планови употребе
просторија у обе школске јединице.
Уочена је потреба замене столарије,
Реализоване су неопходне набавке
мрежних уређаја, штампача, рачунара.
Проширена је стручна служба.
Када се не може остварири
комуникација лично, телефоном или
поштом, укључени су курири - домари
за потребе комуникације са
родитељима. Уочена је потреба
педагошког асистента.
Постављена је балон сала.
Учионице се постепено
трансформишу у кабинете.
Чланови колектива прихватају нове
наставне методе.

Корекције у областима Настава и учење и Етос
1. У циљу побољшање квалитета наставе увођењем савремених наставних средстава, метода и
облика рада повећан је број посета часовима тако да директор са стручном службом сада
посећује свагог наставника нјмање два пута годишње.
2. Уочено је да наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.
али да не користеувек поступке вредновања који су у функцији даљег учења.
3. Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу и прилагођавају рад на часу
образовно-васпитним потребама ученика, уочено је да наставници темпо рада сада
прилагођавају различитим потребама и могућностима ученика.
4. Појачана је сарадња запослених у школи са родитељима ромске националности.
5. Јачање сарадње запослених и ученика у циљу промоције квалитета рада школе и повећање
угледа школе, као и сарадње ученика из Змињака са ученицима из издвојеног одељења у
Петловачиподстиче се кроз редовно извештавање о учешћу чланова колектива и ученика у
активностима значајним за одвијање школског живота постављањем сајта са редовно
ажурираним информацијама (што представља важан извор битних информација о животу и
раду школе).
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Акциони план унапређења квалитета рада установе

1. Редефинисање школског програма по питањима међупредметних корелација.
2. Редефинисање концепта годишњег плана рада школе по питањима међупредметних
корелација.
3. Редефинисање модела оперативних планова који укључује план провере
остварености стандарда постигнућа ученика.
4. Контрола прилагођеностиразличитим потребама учениказахтева и темпа рада у
настави.
5. Постављањенаставних садржаја на школски сајт / Wikiстраницe на школском
серверуили систему за електронску наставу, у циљу подстицања активности у
настави и сарадничког односа међу ученицима, корелиране наставе, као и
повезивања у раду ученика из различитих школских јединица. На овај начин би
негативне специфичности школе по питањима процента норме са којим наставно
особље ради у више школа, постале позитивне пошто би активности ученика
употребом веба омогућиле и међушколску сарадњу.
6. Постављање вајрлес мреже у школи са приступом интернету, и обука наставног
особља за употребу савремених платформи за учење као што суMOODLE, Едмодо
или друге електронске учионице у циљу веб и мобајл – наставе као модерног
начина екстензије наставе.
7. Дефинисање модела педагошке документације, како би она била систематичнија.
8. Формирање канцеларије педагога и психолога и посебне просторије за разговор са
ученицима и родитељима.
9. Доследно спровођење употребе стандарда, од школског програма, годишњег плана
рада школе, кроз оперативна планирања, припреме за часове, писане провере... у
циљу унапређења резултата на завршном испиту.
10. Континуирано путем огласне табле обавештавање наставног особља у обе школске
јединице о важним питањима као што је правилник о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника и
креирање личног плана професионалног развоја наставника и стручних сарадника.
Побољшано извештавање у ИО Пеловача реализовати постављањем факс уређаја и
удаљеном контролом рачунара односно штампача, као и употребом сервиса
интернета као што су мејл и веб.
11. Обнављање фонда наставних средстава (столови за стони тенис, телевизори и
пројектори, лаптоп и таблет рачунари, комплети за експерименталне вежбе и
дигиталну наставу...)и дефинисање планова њихове употребе, редефинисање
намене и планова употребе школских просторија.

Директор школе

Заменик председника школског одбора

_________________

__________________________

Владимир Симовић.
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