Прехрамбено – хемијска школа Ниш
Школска 2015/2016. година
Извештај о реализацији развојног плана школе за школску 2015/2016.год.
РЕЗИМЕ
Чланове Стручног актива за развојно планирање именовало је Наставничко веће на седници одржаној
14.09.2015.године и чине га:

1. Ноцић Наташа, наставник, кординатор
2. Илић Радмила, психолог
3. Ждраљевић Младеновић Љиљана, наставник
4. Јанковић Данијела, наставник
5. Стошић Драгана, наставник
6. Пауновић Лела, наставник
7. Живадиновић Нина, наставник
8. Јоцић Александар, представник локалне самоуправе, председник Школског одбора
9. Стојановић Николија, ученик 2-4, представник Ученичког парламента
10. Цветковић Ивана , родитељ ученика 1-6, представник Савета родитеља школе

Развојним планом школе предвиђено је остваривање циљева и задатака из 14 области за период 2015-2018.
године.За школску 2015/2016. годину планирана је реализација 26 задатака из 14 области ради остварења 8
специфичних циљева.
На основу акционог плана за 2015/2016 годину извршена је детаљна анализа реализованих задатака и
активности, процена остварености активности ,задатака и области на основу плана праћења.Анализа је
приказана у самовредновању акционог плана као и предлог мера за унапређење реализације развојног плана
школе за наредну школску годину.
Начин процене остварености активности, задатака и области : Према акционом плану прво је процењена
оствареност сваке активности ,а освареност задатка у целини је средња вредност процената реализованих
активности. На основу процене остварености задатка добијена је процена остварености области као средња
вредност остварености задатака. Проценат остварености специфичних циљева добијен је као средња
вредност остварености задатака.

Области, специфични циљеви и задаци

Оствареност
задатка %

Оствареност
циља %

Оствареност
области %

1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Специфични циљ 1 : Унапређење квалитета наставе променом положаја ученика у
наставном процесу
Задатак 1. Подршка ученицима у учењу

41,67%

Задатак 2. Прилагођавање рада на часу образовним могућностима
ученика

75 %

Задатак 3. Ангажовање ученика у припремању и реализацији
наставних садржаја кроз истраживачке задатке и пројекте

100 %

Специфични циљ 2: Унапређење квалитета наставе ( интердисциплинарно планирање
наставе и примена савремених информационо - комуникационих технологија у
настави)
Задатак 1. Реализација угледних часова са применом знања стечених
на обукама „Примена ИКТа у настави“

100%

Задатак 2. Интердисциплинарно планирање у настави

87,5%

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Специфични циљ 1 : Унапређивање процеса интеграције ученика који долазе из
осетљивих друштвених група у систем образовања и васпитања
Задатак 1. Организација и реализација компезаторних програма

Организација Дана сарадње ученика, родитеља и

93,75%

95,23%

100%
98,41%

100%

Специфични циљ 3: Унапређење сарадње са родитељима
Задатак 1.
наставника

80,83%

95,23%

Специфични циљ 2. Континуирано повећати број наставника који су прошли обуку из
области инклузивног образовања
Задатак 1. Обука наставника из области инклузивног образовања

72,22%

100%
100%

3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Специфични циљ 1 : Унапређење ефикасности праћења напредовања ученика
Задатак 1. Обука наставника за примену сумативног и формативног
оцењивања у настави

16,67%

Задатак 2. Израда формулара/протокола за праћење напредовања
ученика

83,33%

66.67%

Специфични циљ 2 : Унапређење постигнућа ученика смањењем изостајања са
наставе
Задатак 1. Смањење изостајања са наставе

50%

100%

100%

4. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Задатак1. Унапређење успеха на матурском и завршном испиту

100%

100%

5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА
Задатак 1. Информисање ученика и родитеља о предностима
образовних профила и редовног школовања
Задатак 2. Утврдити разлоге осипања ученика

100%

100%

100%

Оствареност
задатка %

Области, специфични циљеви и задаци

Оствареност
циља %

Оствареност
области %

6. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ
НИВО ОБРАЗОВАЊА (МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И ДР.)
Задатак 1. Организовање пробног матурског и завршног испита

100%

100%

7. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
Задатак 1. Организација учешћа на семинарима и трибинама

100%

100%

8. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА,СТРУЧНИХ САРАДНИКА И
ВАСПИТАЧА
Задатак 1. Подстицање мотивисаности запослених за стицање звања

50%

50%

9.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Задатак 1. Едукације за родитеље

93,75%

93,75%

10. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ
Специфични циљ: Унапређење сарадње са привредним друштвима
100%
Задатак 1. Успостављање сарадње са привредним друштвима

100%

100%

11. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И
РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Задатак 1. Повезивање са центрима, удружењима, невладиним
100%
организацијама која пружају додатну подршку ученицима
Задатак 2. Организација предавања,радионица,трибина
прихватања различитости

на тему

75%

87,5%

12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Задатак 1.
ученицима

Организација рада са талентованим и надареним

100%

100%

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА,КАО И ПОВЕЋАЊА
САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И
ЗАПОСЛЕНИМА
Задатак 1. Организовање обуке ученика за ненасилну комуникацију и
конструктивно решавање конфликата

91,67%

100%

83,33%
Задатак 2. Континуирано праћење непожељних облика понашања
14.ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Задатак 1. Увођење нових образовних профила

100%

Задатак 2. Информисање ученика о значају каријерног вођења и
саветовања

100%

УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ
ЗА 2015/2016. ГОДИНУ

100%

88,9 %

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ

90,63 %

Самовредновање Акционог плана развојног плана школе за школску 2015/2016. годину

1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређење квалитета наставе променом положаја ученика у наставном процесу
Задатак 1. – Подршка ученицима у учењу

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Предавања за
одељењске старешине о
техникама активног
учења

Стручна тема „Технике учења“ коју је
одржао
педагог
школе
Марина
Видојковић
у
новембру
на
Наставничком већу.

100%

извештај педагога

Радионица за ученике 1.
разреда о техникама
активног учења

Педагог школе у марту месецу на имејл
адресе
одељењских
старешина
1.разреда
послао
материјал
за
радионицу о техникама активног учења.
Реализација активности предавања за
одељењске старешине о техникама
активног учења и Радионица за ученике
1. разреда о техникама успешног учења
(реализују одељењске старешине) нису
урађене према временском плану, све
остале активности су временски
касниле или нису реализоване.

50%

Извештај ОС
(полугодишњи)

Примена техника
активног учења

Мали број наставника је у оперативним
плановима навео примену техника
активног учења.

50%

Педагошка
документација,
Записници СВ

Евалуација часова од
стране ученика

Евалуација часова од стране ученика
присутна на угледним часовим ,
евалуација није урађена на редовној
настави

50%

Извештај
наставника,извеш
таји са угледних
часова

Анализа и дискусија на
СВ

Није реализовано

0%

Записник СВ

Извештавање на
Педагошком колегијуму

Није реализовано

0%

Записник
Педагошког
колегијума

41,67%

Задатак 2. - Прилагођавање рада на часу образовним могућностима ученика

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Реализација стручне
теме „Примена
диференцираних
материјала у настави“

Стручна
тема
“Примена
диференцираних метода у настави“
коју је одржала педагог школе Марина
Видојковић на Наставничком већу

Наставник израђује
диференцирани
материјал

Мали
број
наставника
израђује
диференциране
материјале.Сви
наставници израђују диференцирани
материјал и прилагођене планове за
ученике по ИОП-у.

Примена
диференцираних
материјала

Мали број наставника примењује
диференцирани материјал.Сви
наставници израђују диференцирани
материјал и прилагођене планове за
ученике по ИОП-у.

50%

Оперативни
планови,
припрема за час,
диф. материјал

Формирање базе
података примењених
диференцираних
материјала

Активност реализована

100%

База података

100%

Извештај Тима за
УН

50%

Оперативни
планови,
припрема за час,
диф. материјал

75 %

Задатак 3. - Ангажовање ученика у припремању и реализацији наставних садржаја кроз истраживачке задатке и пројекте

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Одабир наставних садржаја
примењених овом начину
рада на нивоу стручних
већа

На стручним већима се у току
школске године вршио избор
садржаја за истраживачке задатке
и пројекте

Упознавање ученика са
методама
истраживачког
рада и пројект методом

Наставници упознали ученике са
методама

100%

Извештаји
предметних
наставника

Подела задужења међу
ученицима и дефинисање
правила рада

Наставници урадили поделу
задужења и дефинисали правила
рада

100%

Пројектна
документација

Реализација
часова
и
израда
пројекта
уз
непосредни
надзор
наставника

Предвиђени часови и пројекти
реализовани

100%

Активност реализована

100%

База података

Промоција ученика и њихових
радова реализована преко сајта
школе,
фејсбука,
локалних
телевизија и штампаних медија

100%

Извештај тима за
промоцију школе

Формирање базе
ученичких радова

знања

Промоција
одабрних
радова ученика (у виду
трибина,
на
сајму
професионалне
оријентације..)

Записник СВ
100%

100 %

Материјал,
извештаји ученика
и наставника

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета наставе ( интердисциплинарно планирање наставе и примена савремених
информационо - комуникационих технологија у настави)
Задатак 1. - Реализација угледних часова са применом знања стечених на обукама „Примена ИКТа у настави“

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

На Стручним већима је у
септембру месецу одабрани су
наставници и теме за реализацију
часова.

100%

Записник са
састанка СВ

Израда временског
плана реализације
часова

На Стручним већима је у
септембру месецу израђен
временски план реализације
часова

100%

Записник са
састанка СВ

Реализација угледних
часова са дискусијом

Реализовани сви планирани
часови

100%

Чек листа о
одржаном часу

100%

База података

Одабир наставника и
теме на Стручном већу

100%

Формирање базе
података сценарија
реализованих угледних
часова са применом
ИКТ-а у настави

Активност реализована

Задатак 2. - Интердисциплинарно планирање у настави

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Одабир наставних
садржаја за
интердисциплинарно
планирање на нивоу
стручних већа

Реализовано на стручним већима у
септембру 2015. год

100%

Записник са
састанка СВ

Израда временског
плана реализације
часова

Реализовано на стручним већима у
септембру 2015,. год.

100%

Записник са
састанка СВ

У наставним плановима
предвидети
интердисциплинарну
обраду наставних
садржаја

Мали број наставника предвиђа
интердисциплинарну обраду
наставних садржаја у оперативним
плановима

50%

Оперативни
планови

Реализација часова са
дискусијом

Лорена Бранковић и Драгана
Гавриловић
(два
наставна
предмета,3.разред) ; Јелена Илић и
Данијеле Јанковић ( Енглески језик
1 и 3 разред, два наставна
програма) ; Весна Стоицев и
Наташа Ноцић (Изборне технологије
и
Контрола
квалитета
у
прехрамбеној
индустрији,два
наставна предмета,4.разред)

100%

87,5%

Чек листа о
одржаном часу

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређивање процеса интеграције ученика који долазе из осетљивих друштвених група у систем
образовања и васпитања
Задатак 1. – Организација и реализација компезаторних програма

АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

На основу улазог
тестирања ученика првог
разреда одредити
предмете из којих је
потребно организовати
компензаторне програме

Стручно веће наставника страних
језика, Стручно веће наставника
природних наука,Стручно веће српског
језика, Стручно веће наставника
хемије одредило је наставнике и
одељења у којима је потребно
организовати компензаторне програме
на почетку школске године.

100%

записници
Стручних већа

Обавестити Одељењска
већа и утврдити термине
реализације

Обавештена одељењска већа

100%

записници
Одељењских већа

Обавестити родитеље
ученика

Одељењске
родитеље

100%

Педагошка
документација ОС

Израда компензаторних
програма

Наставници израдили компензаторне
програме

85,71%

Реализација
компензаторних
програма

Наставници
реализовали
компензаторне програме у току првог
полугодишта.Реализација
компензаторних
програма
реализована делимично због тога
што
компензаторни
програм
професора математике за одељења
I/4, I/5 и I/6 није усвојен на
Педагошком колегијуму од 29.03.2016.
године.

85,71%

Евалуација примењених
програма

Руководиоци стручних већа известили
о
реализацији
и
евалуацији
примењених
компензаторних
програма

100%

старешине

обавестиле

95,23%

записници
Стручних већа

Записници
Стручних већа

Записник
Педагошког
колегијума

Специфични циљ 2. Континуирано повећавати број наставника који су прошли обуку из области инклузивног образовања
Задатак 1. – Обука наставника из области инклузивног образовања

АКТИВНОСТИ

Избор семинара

Обука чланова тима за
инклузију

РЕАЛИЗАЦИЈА

Чланови Тима за инклузију извршили
избор семинара ''Инклузија- како је
приближити наставнику у редовној
школи?''.

Наташа
Милосављевић,
Драгана
Митић, Славица Стоиљковић (чланови
Тима за инклузију) похађале семинар
''Инклузија- како
је приближити
наставнику у редовној школи?''.

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

100%

Записник Тима за
инклузију

100%

Извештај Тима за
СУ

100%
Наташа
Милосављевић,
Драгана
Митић,
Славица
Стоиљковић
реализовале
су
хоризонтално
усавршавање похађаног семинара
''Инклузија- како
је приближити
наставнику у редовној школи?''.
Обука 70% чланова
наставног колектива

Обука
наставника
из
области
инклузивног образовања наставља се
у наредне две школске године са
циљем да сваке године 70% наставног
колектива усавршава из ове области
на предлог семинара Тима за
инклузију.

100%

Извештај Тима за
СУ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Унапређење сарадње са родитељима
Задатак 1 – Организација Дана сарадње ученика, родитеља и наставника

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Прикупљање предлога
активности

На Педагошком колегијуму у априлу
прикупљени су предлози активности

100%

Записник
Педагошког
колегијума

Одређивање времена,
места и начина
реализације

На Педагошком колегијуму у априлу
одређено место време и начин
реализације

100%

Записник
Педагошког
колегијума

Реализација акције

Дан сарадње ученика,родитеља и
наставника, 27.04.2016.год. у школи.

100%

Извештај СВ

100%

Анализа Савета
родитеља,
извештај
помоћника
директора

Анализа реализације

Активност реализована

100%

3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређење ефикасности праћења напредовања ученика
Задатак 1. – Обука наставника за примену сумативног и формативног оцењивања у настави

АКТИВНОСТИ

Одабир семинара из
каталога ЗУОВ-а

Контактирање аутора и
реализатора
Формирање групе
наставника
Организација семинара

Реализација семинара
Запослени који су похађали
одабрани семинар стечена
знања преносе колегама
који нису похађали

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

На
основу
плана
усавршавања
наставника
направљен
одабир
семинара за примену сумативног и
формативног оцењивања

100%

Извештај тима за СУ

Активност није остварена

0%

Извештај Тима за СУ

Није
реализовано.
Семинар
за
наставнике за примену сумативног и
формативног оцењивања у настави
није реализован због обавештења
помоћника
министра
Снежане
Марковићи да ће се организовати
онлајн семинар са овом темом који ће
се реализовати у другом полугодишту
2015/2016.године. Директор школе је
обавестио тим да ће стручно
усавршавање из ове области бити
спроведено у наредној школској
години о трошку школе.

0%

Извештај Тима за СУ

16,67%
0%

0%

Извештај Тима за СУ

Извештај Тима за СУ

0%
Записници СВ

Задатак 2. - Израда формулара/протокола напредовања ученика
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

Састанак тима за
развојно планирање и
тима за праћење
остварености стандарда
квалитета на којима ће
се направити предлог
формулара – протокола
за праћење
напредовања ученика и
упутсво за његово
коришћење
На Наставничком већу
упознати наставнике са
сврхом протокола и
начином његове
примене
Анализа и допуна
формулара протокола
на седницама стручних
већа, са свим
сегментима који се могу
оцењивати у складу са
специфичностима
предмета
Упознавање ученика са
садржајем и начином
примене протокола
праћења напредовања
ученика
Примена у пракси

Анализа ефеката
примене протокола и
давање сугестија за
унапређење формулара

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

На основу акционог плана развојног
плана школе предлог протокола
(педагошка свеска) дала сва
стручна већа.

100%

Наставници упознати на
Наставничком већу на почетку
школске године са протоколом
(педагошка свеска) и начином
његове примене

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

извештај

100%
Записник НВ

100%

83,33%

Урађена анализа и допуна на
стручним већима

Записник СВ

100%
Предметни наставници упознали
ученике

Формулар/протокол

Наставници примењују формулар –
протокол за праћење напредовања
ученика

100%

Није реализовано

0%

Формулар/протокол

Извештаји СВ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапређење постигнућа ученика смањењем изостајања са наставе
Задатак 1. – Смањење изостајања са наставе

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Анализа изостајања у
дефинисаном периоду
(последње 3 године)

Активност реализована

100%

Извештај педагога

Анкетирање ученика о
узроцима изостајања са
наставе и предлогу мера
за смањивање
изостајања

Анкетирање реализовано вебмејл
апликацијом

100%

Извештај педагога

Анкетирање родитеља о
изостајању са наставе и
предлози мера за
смањење изостајања

Анкетирање реализовано вебмејл
апликацијом

100%

Извештај педагога

Анкетирање наставника
о узроцима изостајања
са наставе и предлози
мера за смањење
изостајања

Анкетирање реализовано вебмејл
апликацијом

100%

Извештај педагога

Анализа добијених
резултата анкета и
предлози мера за
смањење изостајања са
наставе

Активност реализована

100%

Извештај педагога

Имплементација
добијених предлога
мера за смањење
изостајања са наставе

Активност предвиђена за
2016/2017.годину

/

Записник
Педагошког
колегијума

Праћење ефеката
имплементације
предложених мера

Активност предвиђена за
2016/2017.годину

/

Изваштај педагога

100%

4. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Задатак 1– Унапређење успеха на матурском и завршном испиту

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Дефинисање
области на
којима су
ученици
постигли слабе
и осредње
резултате

Наставници су идентификовали
ученике и области из којих ће се
реализовати припремна настава

100%

Дневник
припремне
наставе

Укључивање
ових области у
планове
припремне
наставе

Области укључене у планове
припремне наставе

100%

Дневник
припремне
наставе

100%
Реализација наставних
активности које
укључују спорне
области

Активност реализована

100%

Дневник
припремне
наставе

Анализа
резултата
завршног и
матурског
испита и
евалуација
припремне
наставе

Активност реализована

100%

Извештај
Испитног одбора

5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА
Задатак 1. Информисање ученика и родитеља о предностима образовних профила и редовног школовања

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Израда информатора о
школи за ученике (у
електронској верзији)

Школа има свој сајт, блог и фејсбук
профил који се унапређује и
ажурира

100%

Сајт школе, блог
школе, фејсбук
профил школе

Организација
«журке»/или неке друге
забавне активности
,добродошлице за ђаке
прваке

На
почетку
школске
године
организована је пригодна приредба
за ученике 1. разреда

100%

приредба

Организација састанака,
фокус група на којима
ће се родитељи
информисати о
предностима образовних
профила и редовног
школовања

100%
Одељењске старешине (15) су по
потреби
позивале родитеље
ученика који изостају са наставе,
имају недовољан успех или се у
школи
понашају
друштвено
неприхватљиво
на индивидуалне
или групне састанке и разговарале о
овим темама

Педагошка
документација ОС

100%

Задатак 2. Утврдити разлоге осипања ученика

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И АКТИВНОСТИ

Израда формулара за
праћење ученика који
напуштају школу

Педагог школе је израдио формулар за
праћење ученика који напуштају школу

100%

Увести континуирано
евидентирање ученика
који напуштају школу

Одељењске старешине полугодишње
извештавају о ученицима који напуштају
школу

Анализа броја ученика и
разлога напуштања
школе

Педагог школе урадио анализу броја
ученика и разлоге за напуштање школе
на основу извештаја ОС

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И ЗАДАТКА

ПЛАН

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

Извештај педагога

100%

100%

100%

Извештај ОС

Извештај педагога

6. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ НИВО ОБРАЗОВАЊА (МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И
ДР.)
Задатак 1. Организовање пробног матурског и завршног испита
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

На Стручном већу технолога у
априлу донета одлука о
заказивању пробног дела
матурског (прехрамбени
техничари) и завршног испита (
пекари)

100%

Записници СВ

Информисање ученика

Ученици информисани на
часовима редовне наставе и на
огласној табли школе

100%

Огласна табла
школе

Организација и
одржавање пробног
испита

Део пробног матурског испита
(прехрамбени техничари)
реализован 19.5.2016.године (28
ученика) са средњом оценом 1,18.
Испит је поновљен 30.5.2016. (21
ученик) са средњом оценом 3,24.
07.06. 2016. године одржан је део
пробног завршног испита (пекари
3/7). 6 ученика радило део
завршног испита, 4 положило,2
нису. 21.06.2016. одржан део
пробног завршног за месаре, 12
ученика,сви положили.

100%

Анализа на Стручним
већима

На Стручном већу технолога у јуну
анализирани резултати

100%

Давање повратне
информације ученицима
и родитељима

Одељењске старешине
информисале родитеље, ученици
обавештени објављивањем
резултата на огласној табли школе

100%

Наставници стручних премета
организовали часове припремне
наставе

100%

Доношење одлуке и
заказивање пробног
испита

Додатни рад са
ученицима који су
показали слабије
резултате

Записници СВ

100%

Записници СВ

Дневници рада

Дневници
припремне наставе
наставе

7. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У
ШКОЛИ
Задатак 1. Организација учешћа на семинарима и трибинама
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Тим за стручно усавршавање дао
Предлог семинара на
основу самовредновања предлог семинара
Избор семинара и
трибина

Учешће на
семинарима,трибинама

Извршен избор семинара
31 наставник и стручни сарадници
похађали су акредитовани семинар
„Индикатори остварености права
детета у образовању“ у организацији
Отвореног клуба 17.10.2015.

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

100%

Извештај Тима за
СУ

100%

списак

100%

Извештај Тима за
СУ

100%

Хоризонтално стручно
усавршавање

Чланови Тима за инклузију Наташа
Милосављевић,
Драгана
Митић,
Славица Стоиљковић реализовале
су
хоризонтално
усавршавање
похађаног семинара ''Инклузија- како
је приближити наставнику у редовној
школи?''.

100%

Извештај
руководиоца СВ

8. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА
Задатак 1– Подстицање мотивисаности запослених за напредовање и стицање звања
ПЛАН
ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Идентификација
наставника који могу или
желе да напредују

Школа је послала захтев ЗУОВ-у
за наставнике који су били у
радној групи за израду нових
образовних профила и тај захтев
је прихваћен. Такође је упућен
захтев
школама
домаћинима
Републичких такмичења у оба
подручја рада да се наставницима
из наше школе који су били у
комисијама за оцењивање издају
потврде о тој активности.

50%

Весна Стоицев и Мара Ћирић су
присуствовале састанку који је
био посвећен новим образовним
профилима који је организовао
ЗУОВ у Београду и добиће
потврду
која
им
омогућава
подношење захтева за стицање
звања.

50%

Мотивисање наставника
који желе да напредују

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

Извештај Тима за
стручно
усавршавање

50%

Извештај Тима за
стручно
усавршавање

9. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Задатак 1. – Едукације за родитеље
ПЛАН
ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Трибина за Савет
родитеља
„Партиципација
родитеља важан фактор
подршке развоју ученика
и школе – са освртом на
Законску регулативу“

Активност реализована

100%

Извештај ППС

Испитивање
интересовања родитеља
о темама о којима је
потребно дискутовати у
школи

Активност реализована

100%

Записник Савета
родитеља

Одабир тема (рецимо по
2 за школску годину) на
основу извештаја
одељењских старешина

Изабране теме

100%

Извештај ППС

Израда временског
плана реализације

Активност реализована

Обавештење за
родитеље о терминима

Активност реализована

Припрема предавања од
стране ППС у сарадњи
са релевантним
институцијама

Активност реализована

100%

100%

100%

Инструменти
мерења

Извештај ППС

93,75%

Позив за Савет
родитеља

Извештаји ППС

Протокол-превенција
насиља
,предавач Радмила Илић
Реализација предавања

Евалуација предавања
(након сваког
предавања)

.

Тема електронско насиље ( коју
су родитељи изабрали) није
реализована у сарадњи са МУПНиш јер су они одлагали
долазак.

Активност реализована

50%

Записник Савета
родитеља

100%

Записник Савета
родитеља

10. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ
Задатак 1. Успостављање сарадње са привредним друштвима
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Повезивање
са
привредним друштвима

Наша школа је укључена у први
позивни ниво програма ИПА 2,
(2014-2020),
Канцеларија
за
европске интеграције Владе РС у
сарадњи
са
заједничким
секретаријатом
програма
прекограничне сарадње између
Србије и Бугарске.Остварена је
сарадња
у
организовању
заједничких образовних активности,
реализацијом часова практичне
наставе и наставе у блоку, са
компанијама Delhaize Serbia
и
Mercator-S који и стипендирају 6
наших ученика образовних профила
пекар и месар.Школа успешно
сарађује са 11 социјалних партнера
у којима наши ученици обављају
часове практичне наставе и 34
социјалним партнером у којима се
реализују
часови
наставе
у
блоку.Настављена је сарадња са
Пољопривредном
школом
“Шуматовац“-Алексинац (Пекарски
дани) и Млекарском
школом са
домом
ученика
„Др
Обрен
Пејић“Пирот (Дани хлеба) кроз
учешће на манифестацијама који
они организују.

Склапање
сарадњи

уговора

о

Реализација сарадње

Извештавање
Наставничког већа
реализованим
активностима

о

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

Извештаји
директора и
помоћника
директора

100%

Извештај
организатора
практичне наставе

100%

Наставничко веће обавештено о
реализованим активностима
100%

11. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА
И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Задатак 1. Повезивање са центрима, удружењима, невладиним организацијама која пружају додатну подршку ученицима

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Иницирање сарадње

Активност реализована

Остваривање сарадње

Активност реализована

Израда заједничког
плана активности

Активност реализована

Реализација активности

Активност реализована

Изваштавање
Наставничког већа

Активност реализована

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења
Извештај педагога
школе

100%
100%

100%

ПЛАН

Извештај педагога
школе

100%

Извештај педагога
школе

100%

Извештај педагога
школе

100%

Извештај педагога
школе

Задатак 2. Организација предавања, радионица,трибина на тему прихватања различитости

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

Одабир и
план
реализације
активности

Тим
за
инклузију
дефинисао
активности
и
направио
план
реализације

100%

Извештај ТЗИ

Реализација
за ученике

Активност није реализована

0%

Извештај ТЗИ

Реализација
за родитеље

Представљање Протокол-превенција
насиља

100%

Извештај ТЗИ

Реализација
за наставнике

Радионицу за
наставнике који
предају одељењима 1-5,1-6, 2-6 у
октобру
,
тема
Инклузивно
образовање, радионица
„Животне
карте“. Радионица је имала за циљ
повећање осећања за различитости и
разматрање корака у изради ИОП-а.

75%

100%

Извештај ТЗИ

12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Задатак 1. Организација рада са талентованим и надареним ученицима
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

Идентификација
талентованих и
надарених ученика

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Активност реализована

100%

Образовна решења утврђивање активности
за сваког ученика

Наставници организовали и
реализовали активности за ученике

100%

Похваљивање и
награђивање надарених
и талентованих ученика

Ученици похваљени и награђени за
Дан школе и на крају школске
године на родитељским
састанцима.

100%

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти мерења

Записник ОВ

100%

Записници СВ

Похвалнице, књиге и
друге награде

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ
УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА
Задатак 1. Организовање обуке ученика за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
ПЛАН
ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Формирање тима
ученика за обуку

Активност реализована

100%

Извештај Тима за
медијацију

Реализација обуке

Активност реализована

100%

Извештај Тима за
медијацију

100%

Инструменти
мерења

Примена медијација у
конструктивном
решавању сукоба

Активност реализована

100%

Извештај Тима за
медијацију

Праћење ефикасности
поступка медијације

Активност реализована

100%

Извештај Тима за
медијацију

Задатак 2. Континуирано праћење непожељних облика понашања

АКТИВНОСТИ

Израда формулара за извештај
одељењског старешине о
безбедности одељења

Израда извештаја ОС о безбедности
одељења
Анализа извештаја одељењских
старешина на превенцији и
интервенцији непожељних облика
понашања

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења

Педагог школе израдио
формулар за извештај ОС
о безбедности одељења

100%

формулар

Мали број ОС израђује
извештај о безбедности
одељења

50%

Извештај ОС

Акивност реализована

100%

Извештај
педагога

83,33%

Израда извештаја на основу анализе
на нивоу школе

Активност предвиђена за
2016/2017.год

План активности на превенцији
насиља,злостављања и
занемаривања

Активност предвиђена за
2016/2017.год

/

Извештај Тима
за превенцију
и заштиту
ученика од
насиља

/

Извештај Тима
за превенцију
и заштиту
ученика од
насиља

14. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Задатак 1. Увођење нових образовних профила

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Конструктивна сарадња са
релевантним институцијама за нови
образовни профил прерађивач воћа
и поврћа и Изборних технологија

Активности реализоване

Структура уписа и одељења (
мишљења СВ)

Активности реализоване

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТ
И ЗАДАТКА

100%
100%

100%

ПЛАН
ПРАЋЕЊА
Инструменти
мерења
Извештај
организатора
практичне
наставе,
записници
СВ
Записници
СВ

Задатак 2. Информисање ученика о значају каријерног вођења и саветовања
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Организовање
радионица за
завршне разреде

Живадиновић Нина је одржала радионицу
„Селекција
информација-питање
веродостојности“ у IV3 (10.12.) и у IV6 (04.12.) и
известила је да је у нашој школи, Висока
техничка школа струковних студија из Ниша
одржала две презентације (09.12. и 17.12.)
ученицима образовног профила техничар за
заштиту животне средине (одељења IV4 и IV5 )
-Златановић Душица је одржала радионицу
„Каријера“ у IV4 и IV5 (23.10.) и радионицу
„Карактеристике доброг и лошег мајстора“ у
истим
одељењима
27.11.2015.год.
22.01.2016.год. одржана радионица „Ко сам јасамопроцена вредносних ставова“, такође у
истим одељењима четвртог разреда. -Ракић
Иван је одржао две радионице на тему
„Планирање каријере и улазак у свет рада“ у
одељењима III7 и III8 (05.11. и 12.11.) -Митић
Зоран је одржао радионицу „Медији као извори
информисања-питање
веродостојности“
у
одељењима IV1 (22.10.), IV7 (30.10.) и у IV2 (
06.11.)
-Марковић Весна је одржала
радионице у одељењу III6 : „Каријерапрофесије,професионални
идентитет
и
каријера“ (26.11.), „Карактеристике доброглошег мајстора“ (03.12.) и „Писмо каријерном
саветнику“ (17.12.), а у одељењу III4 „Каријерапрофесија, професионални идентитет и
каријера“ (16.12.) и „Карактеристике доброглошег мајстора“ (23.12.)

Организација
Сајма каријерног
вођења у школи

У оквиру Дана Отворених врата, Дана
сарадње ученика,родитеља и наставника,
27.04.2016.год. одржан је Сајам каријерног
вођења у просторијама школе.

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТКА

ПРАЋЕЊА

Инструменти
мерења

Извештај Тима за
професионалну
орјентацију и
каријерно
вођење

100%

100%

100%

Извештај Тима за
професионалну
орјентацију и
каријерно
вођење

Предлог мера за унапређење реализације развојног плана школе за школску 2016/2017. годину

1. У план рада одељењских старешина за 2016/2017, годину предвидети Радионицу о техникама активног учења (1.
разред ) у септембру.
2. У план рада стручних већа за 2016/2017. предвидети примену техника активног учења у септембру.
3. За дневни ред Педагошког колегијума за 2016/2017 предвидети анализу примене техника активног учења на крају
првог полугодишта.
4. У план рада стручних већа за 2016/2017. годину предвидети за септембар примену диференцираних материјала у
настави и анализу примене диференцираних материјала за мај.
5. У план рада стручних већа за 2016/2017 годину уврстити евидентирање интердисциплинарне обраде наставних
садржаја у оперативним плановима наставника у септембру.
6. Обука наставника из области инклузивног образовања наставља се у наредне две школске године са циљем да се
сваке године 70% наставног колектива усавршава из ове области на предлог семинара Тима за инклузију.
7. Реализација семинара за наставнике за примену сумативног и формативног оцењивања у настави.
8. Уврстити у план рада стручних већа за школску 2016/2017. год. анализу ефеката примене протокола (педагошка
свеска) и давање сугестија за унапређење у септембру.
9. У план рада Педагошког колегијума за 2016/2017. предвидети имплементацију предлога мера за смањење изостајања
са наставе у септембру.
10. У план рада одељењског старешине за 2016/2017. предвидети информисање родитеља о предностима образовног
профила и редовног школовања у септембру.
11. У план рада одељењских већа за 2016/2017. предвитети организацију састанака, фокус група на којима ће се
родитељи информисати о предностима образовних профила и редовног школовања ( заједничка активност одељењских
старешина са родитељима чија деца имају исте или сличне проблеме-успех у школи ,изостајање са наставе...) у првом
тромесечју.
12. Идентификација наставника који могу и желе да напредују и мотивација оних који желе да напредују.
13. У план рада Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља предвидети израду извештаја на нивоу школе на основу
извештаја одељењских старешина на крају 2015/2016.године.
14. У план рада Тима за унапређење наставе предвидети уједначавање критеријума оцењивања на нивоу Стручних већа
кроз повећање објективности у оцењивању.
15. Задатак интердисциплинарно планирање у настави из области наставе и учења унапредити кроз учешће школе у
пројекту „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ-Сарадњом до
знања“ Министарства просвете.
16. Задатак организацију и реализацију компензаторних програма из области подршке ученицима унапредити кроз
иницијално тестирање ученика другог разреда у школској 2016/17. години из предмета Математика и Српски језик и
књижевност, а тестови ће бити преузети од Завода за вредновање квалитета образовања.
17. Информисати одељењске старешине о обавези израде полугодишњег извештаја о разлозима осипања ученика и
безбедности одељења.

Подносилац извештаја:
Координатор Стручног актива
за развојно планирање
30.06.2016.године

Наташа Ноцић

