ОШ „Вук Караџић“
Врање

АКЦИОНИ ПЛАН
ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

1. КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
1) Постизање вишег нивоа вертикалне сарадње наставника при планирању у циљу тематске и временске корелације
између предмета.
2) Повећање нивоа сарадње са ученицима у осмишљавању програма и садржаја за школске и ваншколске активности које
захтевају примену знања.
3) Унапређивање квалитета наставе увођењем разноврсних метода рада у настави у циљу подстицања радозналости,
пажње и развоја критичког мишљења, а тиме и прилагођавање индивидуалним карактеристикама ученика.
4) Савремени наставни процес који омогућава ученицима да повезују знања из различитих области и користе их у
свакодневном животу.

5) Усклађивање тестова знања и нивоа образовних стандарда.
Р.БР.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ

1.

Часови практичне
примене знања

Стручна већа области предмета

1) 4)

2.

„Округли сто“ Ученичког
парламента

Педагог, Ученички парламент,
руководиоци стручних већа
области предмета

2)

3.

Примена знања са семинара

Наставници

3) 5)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током школске
године

Посете часовима

Једном месечно
почевши од 2018.
године

Стручни тимови
проверавају
реализацију
предлога.
Посете угледним и
редовним часовима

Током школске
године

2. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
1) Постизање вишег нивоа свести о припадању: породици, школи, граду, држави, као и нивоа односа према културном
наслеђу и плурализма мишљења.

2) Потпуно спровођење програма за помоћ ученицима са сметњама у развоју како би се остварила постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима.

3)
АКТИВНОСТИ

1.

Ликовни и литерарни
конкурси, драмске
радионице, изложбе

Стручна већа области предмета,
руководиоци секција

1)

Током школске
године

2.

„Урадио сам добро дело“

Одељењски старешина на
часовима одељењског старешине

1)

Час одељењског
старешине – месец
фебруар

3.

„Вукови волонтери“

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Наставници грађанског васпитања
и веронауке

ЦИЉЕВИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

Р.БР.

1)

Током школске
године

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Радови учен.
извештаји стручних
већа и руков.
секција.
Стручни тимови
проверавају
реализацију
предлога.
Извештаји
наставника,
активности на саст.
ученичког парлам.,
„Хумана фасцикла“

4.

Округли сто родитеља
ИОП ученика

ПП служба, одељењске старешине

4.

Хуманитарне акције

Одељењски старешина, наст.
грађанског васпитања и веронауке

2)

Током школске
године

1) 2)
Током шк. године

Извештаји ПП
службе, СТИО,
одељ. старешина
Стручни тимови
провереравају
реализ. предлога.

3. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
1) План за предузимање мера за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група и проверу активности праћења
напредовања ових ученика
2) Боље праћење укључености ученика у ваннаставне активности и начин извештавања о активностима.
3) Подршка ученицима у учењу: увођење у технике учења, превазилажење неуспеха, развијање мотивације, организована
помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања -самооцењивање.
4) Израда планова ИОП 3 за ученицике који брже напредују.
5) Плански организовати помоћ стручњака изван школе (за осетљиве групе, ИОП2, ИОП3).
6) Појачана активност у спровођењу програма за помоћ ученицима са сметњама у развоју како би се остварила
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима.
7) Усавршити вештину комуникације на свим релацијама.
8) Планска сарадња са родитељима у циљу консултовања са наставницима и стручњацима за професионалну
оријентацију, као и набавка веће количине штампаног и електронског материјала за професионалну оријентацију.
9) Континуирано подстицање позитивних ставова, развој социјалних вештина, неговање демократског духа и ученичких
иницијатива и активности.

Р.БР.

АКТИВНОСТИ

1.

Радионице метода и
техника учења и друге
подршке процеса учења

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ПП служба, одељењске старешине

ЦИЉЕВИ

3)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током школске
године

Извештаји струч.
сарадника, дневник
рада, посете ЧОС,
постигнућа ученика

2.

„Кутије жеље и предлога“

3.

Израда плана за
предузимање мера за
редовно похађање наставе
ученика из осетљивих
група

4.

Израда обрасца посебног
извештаја о укључености
ученика и раду у
ваннаставним
активностима

ПП служба

ПП служба, СТИО

Руководиоци секција

На крају тромесечја

Извештаји
стручних
сарадника,
реализација у
плановима
стручних тимова.

1)

Јануар 2018.

Извештај стручних
сарадника,
извештај са
седница СТИО

2)

Почетак другог
полугодишта

Извештај
руководиоца
секција и стручних
већа предмета

9)

5.

Организована помоћ
стручњака и родитеља

Директор, помоћник директора,
ПП служба, СТИО

3) 5) 8)

Током школске
године

Извештаји
директора,
помоћника
директора, ПП
службе, СТИО

6.

Примена знања са семинара

Наставници

3) 4) 6)
7)

Током школске
године

Посете угледним и
редовним часовима

4. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
1) Очување традиције успешних манифестација, приредби и свих активности које промовишу углед Школе.
2) Израда и спровођење плана поступака прилагођавања за новопридошле ученике и наставнике.
3) Израда и спровођење плана сарадње са родитељима ученика са посебним потребама.
4) Промовисање успешности и јавно истицање резултата рада ученика и наставника.
5) Јачање односа између ученика у правцу једнакости, без предрасуда у односу на социјални статус, националну, верску и
полну припадност и без насиља.
6) Укључивање родитеља у живот и рад школе.
7) Јачање веза са предшколским установама, локалном заједницом и другим институцијама у свом и ширем окружењу.

Р.БР.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

„Спортска недеља у мају“

Стручно веће физичке културе

1)

Мај 2018.

Посете, извештај
руководиоца
стручног већа
физичке културе.

2.

„Примери добре праксе“ –
нова страница сајта

Наставник информатике,
новинарска секција

4)

Друго полугодиште

Сајт Школе

3.

Пројекат „Вукова
учионица у природи“

Наставници, ученици, родитељи,
ПП служба

5) 6)

Април-мај 2018.

Посете, портфолио
наставника

4.

Пројекат „Здружени прсти
мали чине шаку јачом“

Руководиоци секција

1) 7)

Друго полугодиште

5.

План поступака
прилагођавања за
новопридошле ученике и
наставнике

Директор, помоћник директора,
ПП служба

2)

Јануар 2018.

6.

План сарадње са
родитељима ученика са
посебним потребама

ПП служба, СТИО

3)

Током школске
године

7.

Акција „Озеленимо
школу“

Покрет еколога

1)

Април-мај 2018.

8.

„Дан промоције успешних
ученика и наставника“

4)

Април 2018.

Директор, помоћник директора,
руководиоци одељењских већа

Извештаји
руководиоца
секција и учитеља.
Извештаји
директора,
помоћника
директора, ПП
службе.
Извештаји ПП
службе, СТИО
Извештај
руководиоца
секције.
Извештаји
директора,
помоћника
директора,
руководиоца
одељењских већа

10.

11.

„Дан отворене школе“

Примена знања са семинара

Директор, помоћник директора,
ПП служба, одељењске
старешине, Ученички парламент,
ученици

1) 6)

Наставници

3) 4) 6) 7)

Април-мај 2018.

Извештаји
директора,
помоћника
директора,
руководиоца
одељењских већа...

Током школске
године

Посете угледним и
редовним часовима

12.

Сарадња са „Менсом“

ПП служба, одељењске
старешине, Ученички парламент,
ученици

1) 7)

Током школске
године

Извештаји ПП
службе,
руководиоца
одељењских већа,
Ученичког
парламента

5. КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:
1) Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе.
2) Учествовање школе у националним и међународним пројектима.
3) Побољшање материјално-техничких ресурса Школе модернизацијом, адаптацијом и реконструкцијом простора.
Р.БР.

1.

2.

АКТИВНОСТИ

Стално стручно
усавршавање и
професионални развој
наставника, стручних
сарадника и ваннаставног
особља Школе
Учешће и конкурисање
школе у пројектима који
могу донети додатна
финансијска средства

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1)

Током школске
године

Посете часовима,
извештаји
запослених.

2)

Током школске
године

Извештаји и
реализација
пројеката

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ

Сви запослени у Школи

Директор, помоћник директора,
стручни сарадници, наставници

3.

Обнављање шкослког
инвентара

Директор, помоћник директора,
стручни сарадници

3)

Током школске
године

4.

Набавка нових наставних
средстава

Директор, помоћник директора,
стручни сарадници, наставници

3)

Током школске
године

Извештаји и
реализација
пројеката
Извештаји и
реализација
пројеката

ПЛАН ПРАЋЕЊА
ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА

ОСОБА

НАЧИН И ВРЕМЕ
ПРАЋЕЊА

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН
(ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ИЗВЕШТАЈ (чек листа)

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
(НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ
ИЗВЕШТАЈ

КОГА ИНФОРМИШЕМО
Директор
Наставничо веће
Школски одбор
Савет родитеља

ЗАКЉУЧАК:
У току школске године, а на основу евалуације и у зависности од степена остварености циљева обављаћемо корекције у складу
са потребама и евентуало новонасталим условима.
Циљеви и задаци који буду успешно остварени постаће саставни део живота Школе.
Делимично остварени циљеви могу бити настављени у наредном периоду, могу бити кориговани и биће саставни део акционог
плана за 2018/19. Такође, у зависности од стечених услова, постављаћемо себи и нове циљеве у виду анекса овом документу.
Чланови Тима за ШРП дужни су да активно извештавају Педагошки колегијум о својим активностима.

