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1. Стручни актив за развојно планирање
На седници Школског одбора, одржаној 12.03.2013.године одлучено је да Стручни
актив за развојно планирање чине:
Име и презиме

Занимање

Представник

Улога у тиму

Јадранка Гајић

професор

наставника

председник

Ивана Радивојевић

професор

наставника

члан

Верољуб Бојичић

професор

наставника

члан

Ђорђе Софронић

професор

наставника

члан

Владимир Ранковић

професор

наставника

члан

Ивана Ицић

секретар

наставника

члан

медицинска

Савета родитеља

члан

Давидовски
Милица Новитовић

сестра
Марија Максимовић

студент

Школског одбора

члан

Катарина

ученик

Ученичког

члан

Новитовић
Катарина Чарапић
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парламента
директор

наставника
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2. Лична карта школе

Пуни назив образовно – васпитне

Средња школа ‘’Мионица’’

установе
Адреса

Кнеза Грбовића бб

Седиште

Мионица

Шифра делатности

80210

Упис у регистар

5-245-00

Телефон/фах

01462120

Телефон директора

01462139

Мејл

srednjaskolamionica@gmail.com

Сајт

srednjaskolamionica.edu.rs

Укупна површина школе

1.376 м²

Број ученика

178

Број запослених

27

Број смена у школи

прва

Језик на коме се изводи настава

Српски језик

Страни језици

Енглески, француски

Подручје рада школе

Економија, право и администрација;
трговина, угоститељство и туризам

Верификовани профили

Кувар,конобар,трговац,туристички
техничар,економски
техничар,финансијски техничар

Име и презиме директора школе
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3. Историјат Средње школе ''Мионица''
Општина Мионица налази се у северозападном делу Србије, 20 километара од
Ваљева. На подручју општине Мионица функционишу две основне школе: ОШ
,,Милан Ракић“ Мионица и ОШ ,,Војвода Живојин Мишић“ Рајковић са
осморазредним и четвороразредним издвојеним одељењима. Средњошколско
образовање у Мионици уведено је осамдесетих година када је постојало тзв.
двогодишње усмерено образовање, али са гашењем те врсте образовања у нашој
општини

угасило се и средњошколско образовање. Иницијативе да се поново

оформи средња школа у Мионици трајале су дуги низ година и тек су се услови
стекли

2009. када је отворена средња економска и угоститељска школа под

називом Средња школа ''Мионица''.

4. Специфичности школе
Ми смо млада средња школа чије подручје рада је економија, право и
администрација; трговина, угоститељство и туризам. Једина смо установа за
средње стручно образовање у општини Мионица. Близина туристичких места
(Бања Врујци, Дивчибаре) доносе предност овој школи у смислу практичне обуке
ученика. Наша школа ученицима омогућује да стекну образовање у складу са
својим могућностима и потребама. Такође нам је жеља да изнедримо десетине
професионалаца у свом будућем послу. У средњој школи имамо два образовна
профила: економски техничар (четворогодишње образовање) и кувар – конобар

6

Средња школа „Мионица“

Школски развојни план

(трогодишње образовање). Друга генерација кувар – конобар већ показује
резултате нашег рада уписима на Вишу хотелијерску школу у Београду.

5. Подаци о образовно – наставном процесу

Школа ради само у преподневној смени.
Приказ профила по годинама и броју ученика:
Година уписа
2009/2010.

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

Профил
Конобар

11

Кувар

17

Трговац

22

Конобар

15

Кувар

17

Економски техничар

32

Конобар

10

Кувар

16

Економски техничар

30

Конобар

7

Кувар

15

Економски техничар

30

Пројектовани број ученика у наредне три године:
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2015/2016.
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Профил

Број ученика

Конобар

15

Кувар

15

Трговац

30

Економски техничар

30

Конобар

10

Кувар

10

Посластичар

10

Туристички техничар

30

Конобар

10

Кувар

10

Посластичар

10

Туристички техничар

30

Финансијски техничар

30

У будућности очекујемо пораст потребе за наставним кадром из општеобразовних
предмета, као и из економске групе предмета.

6. Постојећи ресурси школе
6.1. Управна и руководећа структура школе
Директор школе је Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности,
која има 16-огодишње искуство стечено кроз рад у настави као професор српског
језика и књижевности у ОШ ''Милан Ракић'' Мионица и кроз руковођење
невладином организацијом „Креатива“, која се бави креативним образовањем.
Секретар школе је Ивана Ицић Давидовски запослена са 50% радног времена са
три године радног искуства у области образовања и васпитања и педагог школе је
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Оливера Петровић, запослена на 20% радног времена са осам година радног
искуства.

6.2. Запослени
Васпитно – образовни рад реализује 19 професора. На иницијативу директора
школе локална самоуправа одобрила је средства за ангажовање педагога на 20%
радног времана.
Школа поседује једног рачуноводственог радника и секратара са по 50% радног
времена, два помоћна радника, једног на 100% и једног на 50% радног времена и
домара на 50% радног времена.
Наставни кадар:
1. Јевремовић Слађана, професор српског језика и књижевности, 16 часова, 90%
2. Даничић Данка, дипломирани филолог англиста, 15 часова, 85%
3. Стаменић Олга, професор француског језика, 9 часова, 50%
4. Суботић Милица, дипломирани саобраћајни инжењер, 16 часова, 85%
5. Ђурић Дејан, дипломирани инжењер пословне информатике, 10 часова, 50%
6. Бојичић Верољуб, дипломирани историчар, 6 часова, 30%
7. Јагодић Александра, дипломирани биолог, 5 часова, 25%
8. Гајић Јадранка, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 20 часова,
100%
9. Пејић Драгица, дипломирани економиста, 20 часова, 100%
10. Ранковић Владимир, виши угоститељ, 100%
11. Обрадовић Денис, виши угоститељ, 100%
12. Бошковић Бојан, дипломирани економиста – менаџер за туризам, 100%
13. Андрић Радован, вероучитељ, 6 часова, 30%
9
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14. Ивана Радивојевић, дипломирани економиста, 20 часова, 100%
15. Ђокић Марија, наставник ликовне културе, 3 часа, 15%
16. Лазаревић Светлана, дипломирани географ, 10 часова, 50%
17. Софронић Ђорђе, професор физичког васпитања, 12 часова, 60%
18. Радосављевић Жељко, дипломирани економиста, 7 часова, 35%
19. Муњић Јасмина, дипломирани професор биологије и хемије, 3 часа, 15%

6.3. Простор
Школска зграда се састоји из приземља и првог спрата. У оквиру овог простора
школа поседује:
Класична учионица – 8
Специјализована учионица за информатику – 1
Специјализована учионица за рачуноводство – 1
Специјализована учионица за куварство – 1
Специјализована учионица за услуживање - 1
Билблиотека – 1
Фискултурна сала – 1
Зборница – 1
Администрација – 2 канцеларије
Канцеларија за педагога – 1
Амфитеатар – 1
Ходници –
Санитарни чвор – 6/14
За општеобразовне предмете који се изводе у учионицама опште намене школа има
опремљеност у складу са траженим нормативима. У школи постоје четири
спеијализована кабинета. За наставу информатике и рачунарства користе се двa у
којима се налазе по 15 нових рачунара са одговарајућим софтверима, преостала два
кабинета користе се за извођење практичне наставе и блок наставе из предмета
10
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куварство и услуживање чија опремљеност није у потпуности у складу са траженим
нормативима.
Школа поседује амфитеатар у коме се одржавају мултимедијалне презентације,
прославе, приредбе.
У поступку је формирање школске библиотеке која тренутно садржи триста
наслова.
Школа поседује и мини-бус који се користи за превоз ђака из околних села.

6.4. Ресурси средине
Културне, образовне и друге установе од значаја за школу:
-

Центар за културу

-

Библиотека

-

Општина Мионица

-

Основна школа ''Милан Ракић''

-

ПУ Дечји вртић ''Невен''

-

Бања Врујци

-

Хотел Дивчибаре

-

Хотел ''Пепа'' – Дивчибаре

-

Запис – месечне новине вароши Мионица

-

Тржиште рада

-

Црвени крст

-

Невладине организације

-

Канцеларија за младе

-

ПУ Мионица

-

Дом здравља Мионица
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6.5. Финансијска средства
Школа се финансира из:
-

Буџета Републике Србије за зараде радника, накнаде зарада (породиљско
боловање и боловање преко 30 дана),

-

Буџета Локалне самоуправе Мионица за исплату материјалних трошкова из
сопствених средстава, зараде уговорних радника.

Школа нема ценовник услуга.
Расподела расположивих средстава врши се у складу са приоритетима уз
сагласност Школског одбора.

7. Приказ извршеног процеса израде Развојног плана школе
Процес на нивоу развојног планирања у школи одвијао се на следећи начин:
-

Секретар школе Ивана Ицић Давидовски и професор Јадранка Гајић
присуствовале су презентацији о Развојном плану у просторијама ОШ
''Сестре Илић'' коју је држала саветница за РП ШУ Ваљево.

-

Потражена је помоћ од саветника за развојно планирање (Школска управа
Ваљево – Милена Матић).

-

Саветница за РП ШУ Ваљево одржала је презентацију о РП у просторијама
Средње школе ''Мионица'' (присутни чланови Тима за самовредновање,
представник Савета родитеља, Ученичког парламента, заинтересовани
наставници, директор);

-

Директор школе предложио, а Школски одбор усвојио чланове стручног
актива за развојно планирање.

-

Одржани су састанци Ученичког парламента, стручних већа за област
предмета, Тима за самовредновање, извршена је SWOT анализа стања у
школи (снаге и слабости) и разговарало се о стратегији развоја школе.
12
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На Наставничком већу Тим за самовредновање изложио је свим
запосленима у школи извештаје о самовредновању три кључне области:
настава и учење, ресурси, руковођење и организација

-

Одржани су радни састанци стручног актива за РП на којима је извршена
анализа резултата самовредновања, предочени су прикупљени подаци,
SWOT анализа, разматране примедбе и предлози ученика, родитеља, свих
запослених, локалне заједнице;

утврђени

су расположиви

ресурси,

формулисана је визија и мисија.
-

8. SWOT анализа
SWOT АНАЛИЗА
Предности:
-

Млад наставни кадар
Отвореност за сарадњу према
локалној заједници, организацијама
и медијима
Добра
комуникација
међу
наставницима и ученицима
Добра
опремљеност
школе
одговарајућим
рачунарима
и
одговарајућим софтверима
Разноврсне ваннаставне активности
(трибине, посете такмичењима,
сајмови, школа скијања...)
Смањење трошкова школовања
(школски превоз);
Добра локација школе
Тежња управе школе ка стручном
усавршавању наставника
Успостављена сарадња са медијима

Слабости:
-

13

Неадекватна опремљеност кабинета
за куварство и услуживање
Нестручно заступљен наставни
кадар
Примена традиционалних метода
рада у наставном процесу
Недостатак педагошко-психолошке
службе
Недовољан надзор и ниво
безбедности ученика
Наставни кадар углавном је без
лиценце
Лоша техничка опремљеност школе
Недостатак финансијских средстава
Неадекватна сала за физичко
васпитање
Недовољна обавештеност наставног
кадра о правцима модерног
образовања
Неадекватна опремљеност
библиотеке
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Могућности:
-

-

Близина туристичких места
Тражење спонзора и ресурса у
локалној средини
Израда пројеката за обезбеђивање
материјалних средстава
Подршка медија
Обезбеђивање властитог објекта за
извођење наставне праксе
Веће ангажовање професора у раду
са ученицима, у циљу учествовања
на такмичењима како из стручних
предмета тако и из
општеобразовних предмета
Развијање проширене делатности
школе
Партнерство са другим школама и
релевантним институцијама
Повећање надзора и нивоа
безбедности ученика
Упис ванредних ученика
Студијска путовања

Опасности:
-

Недовољна подршка локалне
заједнице (финансијске тешкоће)
Недовољна информисаност
родитеља и ученика о могућностима
уписа
Конкуренција околних средњих
школа
Повећање броја проблематичних
ученика због недостатка педагошкопсихолошке службе

9. Мисија школе
Мисија наше школе је да сваки ученик стекне образовање у складу са својим
могућностима и потребама у безбедном окружењу које негује

толеранцију,

хуманост, међусобно поштовање и мотивише на успешно учење, као и на
остваривање властитих потенцијала.
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10. Визија школе
Желимо да постанемо школа која има за циљ

перманентно унапређивање

наставног процеса како би на тај начин оспособила ученике интелектуално,
практично, друштвено за живот и рад у савременом свету. Желимо да развијамо
позитивну атмосферу у школи да је ученици доживљавају као место где воле да
дођу и где се лепо осећају.

11. Мото школе
''Корени учења су горки, али плодови су слатки!''

12. Анализа стања и приказ актуелне ситуације у школи

12.1.

Извештај обављеног самовредновања

Област: Настава и учење
Приликом вредновања области ''Настава и учење'' коришћени су следећи извори:


анкете за ученике,



анкете за професоре,



извештај педагога и директора који се базира на плановима рада наставника,
писаним припремама наставника, непосредном увиду у наставни процес,



увидом у дневнике евиденције образовно – васпитног рада,



материјали за наставу,



записници стручних актива.

Анализом показатеља дошло се до следећих закључака:
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Кључне снаге


Оријентисаност на унапређивање квалитета



Наставници спремнији за промене



Добра опремљеност кабинета за економску групу предмета (осавремењавање
опреме кроз пројекте)



Слобода у схватањима и понашању ученика



Спремност за сарадњу са другима (школе, предузећа, локална заједница, ШУ)

Кључне слабости


Приврженост начинима и облицима наставе и учења који не воде ка постизању
савремених циљева (превише фронталног рада са доминантним наставником) –
још увек врло мала склоност ка променама, флексибилност код мањег броја
наставника



Недовољно заступљена активна настава

КЉУЧНА ОБЛАСТ

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА
Наставни процес

ПОКАЗАТЕЉИ
Комуникација и сарадња
Рационалност

и

организација
Подстицање ученика
Корелација
Настава и учење

и

примена

знања
Планирање и припремање

Планирање наставе
Припремање наставе

Учење

Одговорност ученика
Начин учења
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Разлике у схватањима шта је квалитетан начин рада



Приликом оцењивања наставник у малој мери консултује ученике



Мали број наставника бележи резултате учења ученика (кратке белешке,
описни коментари, записи о самооцењивању и ученичком оцењивању)



Одговорност ученика за своје поступке



Предваспитање и предзнање ученика који се уписују у први разред



Скромна материјална ситуираност ученика

Опис нивоа остварености: 2
Област: Руковођење, организација и унапређивање квалитета
КЉУЧНА ОБЛАСТ

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ

Руковођење,

Руковођење

организација

и

унапређивање

Професионалне
компетенције
Способност руковођења

квалитета

Приликом вредновања области ''Руковођење, организација и унапређивање
квалитета'' коришћени су следећи извори:


упитници за запослене



упитник за чланове Школског одбора



решења о 40-часовној радној недељи



Годишњи програм рада школе

Анализом показатеља дошло се до следећих закључака:
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Кључне снаге
 Спремност за партнерство са другим установама, организацијама и локалном
заједницом
 Опредељеност за успостављање система вредновања
 Отвореност за промене и спремност за иновације
 Подстицање континуираног и целоживотног учења свих у школи
 Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за
остваривање заједничких циљева
Кључне слабости
 Задужења и обавезе нису равномерно распоређена на све запослене
 Хијерархијска неповезаност докумената
 Отежано улажење у траг одређеним подацима
 У школи постоји више тимова за које нису одређени вођа, одговорности и
овлашћења
 Не постоји праћење реализације планираних расподела послова и задатака
 Начин мотивисања запослених
Опис нивоа остварености: 2
Област: Ресурси
Приликом вредновања области ''Ресурси'' коришћени су следећи извори доказа:
 досијеи запослених (стручна спрема, радно искуство, стручни испит/лиценца,
звања)
 уверења о облицима стручног усавршавања
 план и програм стручног усавршавања на нивоу школе
 упитници за наставнике о облицима и начину стручног усавршавања
18
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Анализом показатеља дошло се до следећих закључака:

Кључне снаге
 Запослени и њихова стручна спрема одговарају захтевима образовно – васпитног
процеса
 Наставници су спремни да се укључе у разноврсне облике стручног
усавршавања
 Постоје расположиви ресурси локалне средине потребни за развој школе
Кључне слабости
 Мали број запослених поседује лиценцу
 Не постоје лични планови стручног усавршавања, ни план стручног
усавршавања на нивоу школе
 Слаба комуникација са локалном самоуправом
Опис нивоа остварености: 2

КЉУЧНА ОБЛАСТ

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА

Ресурси

Ресурси локалне средине и Коришћење
људски ресурси
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13. Извештај о постигнућима ученика
Извештај о успеху ученика на крају школске 2012/2013 године

од
ли
чн
и

ПРВИ РАЗРЕД
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ри

%

добри
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во
љн
и

%

позити
ван
успех

%
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9
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1
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14. Потребе и приоритети:
На основу спроведеног самовредновања за наредни период од 3 године,сумирани
су сви предлози и направљена је листа потреба и приоритета рада школе:
Област

Промене

Ранг
приоритета

Настава и



Комплетирање педагошке документације

учење



Обавезност евалуирања сопственог рада



Редовно планирање допунске наставе



Планирање

рада

слободних

активности

ученика(драмска,нацинална кухиња...)
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школовања


Одржавање већег броја часова допунске наставе



Уједначавање оптерећености ученика часовима током

I

наставне недеље


Јачање мотивације ученика за упис на више школе и
факултете



Учествовање на такмичењима



Регулисање и праћење дежурства наставника



Доношење правилника о награђивању ученика и
запослених

Организација



Распоред часова

рада школе и



Праћење дежурства

руковођење



Појединачна одговорност запослених



Стратегија вођења школе



Прецизан опис и систематизација радних места



Праћење рада запослених



Кординација рада управе школе,администрације и
наставника



Санкционисање

неодговорног

односа

појединаца

према послу


Правилна и равноправна подела задужења запосленима



Прецизно радно време школе



Правовремено и комплетно информисање наставника и
осталог
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плановима


Чешће организовање седница,састанака о окупљања
чланова колектива

Ресурси



Обезбеђивање

адекатвног

простора

за

извођење

наставе из предмета куварство и услуживање


Обезбеђивање

адекватног

простора

за

извођење

наставе физичког васпитања


Редовно

уређење

и

одржавање

школе(замена
III

попуцалих табли,кречење,поправка врата...)


Увођење видео надзора у функцију



Израда плана стручног усавршавања



Усаглашавање РП-а и финансијског плана

15. Развојни план: циљеви, задаци и активности

Напомена: Редослед циљева не указује на приоритет
Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
ПОВЕЋАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА ШКОЛЕ

НАСТАВНИКА

И

Критеријум успеха: Квалитетнији наставни процес, бржи и потпунији рад
запослених у администарцији, запосленима ће се рад вредновати у
континуитету и биће информисани о свим дешавањима у школи, повећање
задовољства ученика и родитеља
Показатељ: Приликом следећег самовредновања ова област биће оцењена
оценом 4
23
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АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УСПЕХА
1. Испитива
ње
педагошке
компетенц
ије
наставника







2. Упознава
ње
наставник
а са
методама/
техникама
активне
наставе/уч
ења кроз
семинаре

Израђени мерни
иструменти
(посматрање,
записници)
и
извршена
посета часовима
наставника
Већа корелација
између
предмета
Повећање
заступљености
диференциране
наставе

Наставници
упознати
са
методама/техни
кама
активне
наставе/учења

МЕРНИ
ИНСТРУМЕНТИ

 Израда
мерног
инструмента
 Посета
часовима
 Контрола
глобалних и
оперативних
планова и
припреме за
час
 Појачан рад
педагога са
наставним
кадром
 Обрада
података

Директор,

Припреме

децембар

секретар,

наставника,

2013 – јун

педагог

протокол за

2014.

 Учешће на
стручним
семинарима
 Организова
ње
предавања за
наставнике

Директор,

Припреме

секретар,

наставника,

предметни

педагошка

наставници

документација

праћење и
реализацију часа,

наставника,
протокол за
праћење и
евалуацију часа,
Дневници рада
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Повећање
примене
метода/тех
ника
активне
наставе/уч
ења кроз
реализова
ње већег
броја
часова
активне
наставе.



4. Упознава
ње са
предлогом
образовни
х
стандарда
за крај
средњошк
олског
образовањ
а и са
елементим
а екстерне
евалуације



3.





Школски развојни план

Испланирано и 
одржано
20
часова активне
наставе
Смањење броја
одржаних
часова
по
традиционалној 
настави
План оджавања
угледних часова 

Израда
плана
примене
метода/техн
ика активне
наставе/уче
ња
Реализација
огледних
часова
Евалуација
огледних
часова

Директор,

Припреме

секретар,

наставника,

предметни

евалуација

наставници

одржаних часова,

Наставници

упознати
са
образовним
стандардима и 
процесом
екстерне
евалуације

Организациј
а састанака
актива
Организациј
а семинара
„Планирање
стручног
усавршавањ
аи
напредовања
“

Директор,

јун 2014.

извештај
одржаних
угледних часова

Записници

секретар,

октобар
2013.

предметни
наставници,
реализатори
програма

2. ЦИЉ: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Критеријум успеха: Квалитетнији наставни процес, квалитетнија понуда
активности у оквиру школе и ваннаставних активности у циљу јачања њихове
мотивисаности за напредовање и постизање бољих резултата
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Показатељ: Учествовање на такмичењима за 10% веће у односу на
претходне године
ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УСПЕХА
1. Успостављ
ање
система
пружања
подршке
ученицима
и деци из
осетљивих
група у
циљу
подстицањ
а њиховог
личног,
професион
алног и
социјалног
развоја




Већи
степен
одговорности
према учењу
Коришћење
више
извора
знања

МЕРНИ

РОК

ИНСТРУМЕНТИ
 Појачан рад
педагога
 На основу
анализе
успеха
ученика
организатора
наставе
предузимањ
е потребних
мера
 Комуникаци
ја са
породицом и
релевантним
институција
ма

Директор,

Извештаји

секретар,

наставника,

педагог,

извештај

организатор

педагога, анкете

наставе,

и разговори са

чланови

ученицима,

наставничк

ученички радови,

ог већа

записници

јун 2014.

стручних већа

Област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
1. ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА АТРАКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И ПРОМОЦИЈА
ШКОЛЕ

26
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Школски развојни план

Критеријум успеха: Веће интересовање ученика за упис у Средњу школу

''Мионица''. Интезивнија присутност ученика и професора у културном животу
општине Мионица
Показатељ: Извештај са уписа, професори и ученици учествују у најмање три

општинске манифестације

ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УСПЕХА

1.Промоција



школе на
терену

Повећање за
20% броја
уписаних
ученика













систем
информисања
запослених у
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Побољшање
сарадње
између
директора и
запослених
Веће

РОК

МЕРЕЊА



2.Појачати

ИНСТРУМЕНТИ



Формирање
тима за
промоцију
школе
Израда сајта
школе
Израда
пропагандног
материјала
Обилазак
основних
школа у
окружењу
Сарадња са
другим
школама
Учешће и
посете
такмичењима
Укључивање
у рад
''Заједнице''

Директор,

Редовно
истицање свих
донетих аката,
планова и
одлука на
огласној табли

директор

Извештај

изабрани тим, уписа,

увид

ђачки

пратећу

парламент

документацију

са 2013-2016.
у

тима, Дневници
рада

Записници
већа,

анкете

разговори
запосленима

са август
и 2014.
са

Средња школа „Мионица“

школи

укључивање
стручних
већа у
доношењу
одлука


3.Увести
механизме
награђивања



запослених

Већа
мотивисанос
т запослених
90%
запослених
обавља
задатке из
свог описа
посла

Школски развојни план

школе







Доношење
Правилника о
награђивању
запослених
Упознавање
сваког
запосленог са
описом
послова
његовог
радног места
Описи послова
су
транспарентни

Школски

Интерна

листа Септембар

одбор,

вредновања рада 2014.

директор,

запослених

секретар,
чланови
наставничког
већа

Област: РЕСУРСИ
1. ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ ИСКОРИШЋЕЊА РЕСУРСА РАСПОЛОЖИВИХ У
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ И ОСТВАРИВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ИЗВОРА
СРЕДСТАВА
28

Средња школа „Мионица“

Школски развојни план

Критеријум успеха: Школа користи расположиве ресурсе Општине Мионица

у значајном већем проценту него у 2013.години. Успостављена сарадња са
неколико институција који учествују у финансирању пројеката школе.
Показатељ:
Потписана
најмање
два
уговора
о
вишегодишњем
закупу,(изнајмљивању) ресторанског простора за обављање практичног рада
ученика.Потписан већи број уговора у односу на 2013.год о пословној сарадњи са
угоститељско туристичким објектима Општине Мионица-пракса ученика.
ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УСПЕХА


Реализација
најмање два
одобрена
пројеката

1.Пратити и
аплицирати
на конкурсе

2.Добити



објекат на
коришћење
за извођење
праксе и
добијање
сопственог
додатног

Покренут у
рад
сопствени
објекат у
коме
ученици
могу да
обављају
праксу.

29

РОК

ПРАЋЕЊА

 Формирати тим
за пројекте
 Пратити,
прикупљати
документа и
аплицирати на
пројекте
 Успоставити
контакт са
надлежним
сектором у
општини

Директор,

Увид у

октобар

секретар, шеф

документацију

2013-

 Формирати тим
за добијање
објекта
 Интензивирање
контаката са
локалном
самоуправом

Директор,

Увид у

секретар, шеф

документацију

јун

2014.

рачуноводства
и изабрани тим

рачуноводства,
актив
угоститељства,
представник
локалне
самоуправе

прихода

ИНСТРУМЕНТИ

јун 2014.

Средња школа „Мионица“

3.Појачати
сарадњу са
локалном
власти

 Појачано
финансирањ
е најмање
30% потреба
школе

Школски развојни план

 Константни
разговори са
представници
ма власти

Школски

Увид у

одбор,

Финансијски

директор,

извештај

Јун 2014.

администрација

2. ЦИЉ: ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ШКОЛЕ
Критеријум успеха-Побољшани услови рада за обављање наставног процеса
Показатељ успеха- Урађена санација грејања,опремљеност кабинета и сале за
физичко за 10% већа,урађени санитарни чворови,адаптација терасе,набавка
школске опреме и наставних средстава нза 5%
ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

УСПЕХА

1.Опремање



кабинета за
куварство и
услуживање



и сале за
физичко
васпитање.
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Опремљени
кабинети
савременом
опремом
Дограђена
сала
за
физичко или
обезбеђена
балон сала

ИНСТРУМЕНТИ

РОК

ПРАЋЕЊА

 Увид у
постојеће
стање
 Тражење
донатора
 Разговори са
опшинским
представницим
а о додатним
средствима
 Праћење
јавних позива
за доделу
бесповратних
средстава

Директор,

Увид у

секретар, шеф

документацију,

рачуноводства, набавне листе
предметни
наставници,
ангажована
лица,
општински
представници

јун 2016.

Средња школа „Мионица“

2. Санација



грејања,
адаптација
терасе и
санитарних

Побољшано
грејање,
санирана
тераса
и
санитарни
чворови




Школски развојни план

Израда
пројеката за
санацију
Аплицирање
на конкурсе
намењени
санацијама



школске
опреме и
наставних

Увид у

октобар

секретар, шеф

документацију

2013

рачуноводства,

октобар
2014.

ангажована
лица

чворова

3.Набавка

Директор,



средстава


Опремљена
библиотека
са нових 500
наслова
набављена
интерактивн
а табла
набављени
изложбени
ормари

 Претраживање
најповољнијих
понуда
 Набавка
опреме,
материјала и
стручне
литературе
штампане и
електронске

Директор,

Посматрање,

предметни

набавне

наставници

унутрашња

3. ЦИЉ: УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНОГ
ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАЦИЈИ

октобар

листе, 2014.

евалуација

КАДРА

И

ПОВЕЋАЊЕ

БРОЈА

Критеријум успеха: Наставници у значајној мери подигли ниво својих
компетенција у областима наставе и учења,подршке ученицима.Људски ресурси
школе су употпуњени кадровима који су недостајали за ефикасно функционисање
школе.
Показатељи успеха: План стручног усавршавања реализован 90% сваке године
(појединачног и заједничког) 10% наставника на годишњем нивоу стиче
31

–

Средња школа „Мионица“

Школски развојни план

лиценцу.Кадрови који су недостајали су
педагог,организатор наставе,помоћно особље.
ЗАДАЦИ

КРИТЕРИЈУМИ

АКТИВНОСТИ

почели

НОСИОЦИ

УСПЕХА



1.Доношење
Плана стручног
усавршавања на

Остварен већи
степен
стручног
усавршавања

нивоу школе



2. Повећање
броја
запослених у
администрацији
(педагог,

Успостављање
потребне
сарадње
између
наставника и
стручних
служби

да

раде

у школи

ИНСТРУМЕНТИ

–
РОК

ПРАЋЕЊА

 Састанак са
колективом
ради
добијања
предлога за
израду
Плана



Директор,

Сертификати

председници извештаји
актива

и септембар
са 2013

–

стручног

септембар

усавршавања

2014.

Преговори Директор,
са
Локалном
самоуправо
ми
Школском
управом

Увид у

септембар

документацију

2014.

Директор,

Увид у

септембар

секретар,

документацију

2014.

организатор
наставе)



3. Покретање
процеса за
стицање
лиценци

32

80%
наставника
поседује
лиценцу



Избор
ментора
 Држање
огледног
часа
 Предаја
документац
ије за
полагање за
лиценцу

предметни
наставници
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16. Начин праћења реализације
План евалуације развојног плана школе за период 2013 – 2016. године.
Циљеви РП-а

Очекиване

Показатељи

промене

промена

Докази

Евалуатори

Резултати

Тим

(бројчани)
УСАВРШАВАЊЕ

Квалитетнији

НАСТАВНОГ КАДРА И

наставни процес, следећег

самовред

самовреднов

ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА

бржи и

самовредновања

новања

ање,

ЗАПОСЛЕНИХ У

потпунији рад

ова област биће

запослених у

оцењена оценом

администарцији,

4

АДМИНИСТРАЦИЈИ,
ЈАЧАЊЕ ПЕДАГОШКИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА
НАСТАВНИКА И
ПОВЕЋАЊЕ

Приликом

за
Актив

за РП

запосленима ће
се рад

ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА

вредновати у

ШКОЛЕ

континуитету и
биће
информисани о
свим
дешавањима у
школи, повећање
задовољства
ученика и
родитеља

ПРАЋЕЊЕ

Квалитетнији

НАПРЕДОВАЊА И

наставни процес, такмичењима за са

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

квалитетнија
понуда

33

Веће учешће на Извештај
10%

такмичењ
а,

Актив за РП
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активности у

Годишњи

оквиру школе и

извештај

ваннаставних

о

активности у

школе

раду

циљу јачања
њихове
мотивисаности
за напредовање
и постизање
бољих резултата

ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА

Веће

Извештај са

Извештај

АТРАКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

интересовање

уписа,

са уписа,

И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

ученика за упис

професори и

Годишњи

у Средњу школу

ученици

извештај

''Мионица''

учествују у

о раду

најмање три

школе

Интезивнија
присутност

Актив за РП

општинске
манифестације

ученика и
професора у
културном
животу општине
Мионица
ПОВЕЋАЊЕ

Појачано

Приликом

Резултати

Тим за

ИСКОРИШЋЕЊА РЕСУРСА

финансирање

следећег

самовред

самовреднов

РАСПОЛОЖИВИХ У

школе, добијање

самовредновања

новања

ање, Актив

ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ И

објекта на

ова област биће

34

за РП
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ОСТВАРИВАЊЕ

коришћење за

РАЗЛИЧИТИХ ИЗВОРА

обављање праксе 4

СРЕДСТАВА,

чиме ће се

ПОБОЉШАЊЕ

добити и на

МАТЕРИЈАЛНО –
ТЕХНИЧКЕ

оцењена оценом

квалитету праксе

ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ

17. Закључак
Развојни план је јаван и доступан свима који су заинтересовани за рад и развој
школе, у циљу њеног целокупног квалитета рада и опстајања.

18. Одлука о усвајању Развојног плана школе
На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'',

бр. 72/09 и 52/11), Школски одбор Средње школе

''Мионица'' на седници одржаној ______________ донео је Развојни план Средње
школе ''Мионица'' дел. број ____________.
Председник Школског одбора
____________________________

Бранко Лаловић
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