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УВОД
Средња школа „ Мионица“ планира свој развој, вреднује свој рад и доноси мере које
унапређују њен квалитет.
Развојни план Средње школе „Мионица“ донет је од стране Стручног актива за
развојно планирање са интензивном подршком чланова колектива, ученика,
родитеља и локалне заједнице.У самом креирању су консултовани сви субјекти који
утичу или који су директно укључени у рад школе.
Развојни план је основа остваривања промена у школи абројне активности
предвиђене овим планом нашу школу ће приближити жељеним стандардима
квалитета.
Предлог текста Развоjног плана је сачинио Стручни Актив за развојно
планирање у чиjем су саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Катарина Чарапић,директор
Катарина Бељић,наставник економске групе предмета
Валентина Вукојичић – Стефановић, педагог
Марија Милиновић, наставник економске групе предмета
Дејан Ђурић, наставник информатике
Драгана Илић, члан Савета родитеља
Јасмина Павловић, представник локалне заједнице
Лазар Живановић, ученик, представник ученичког парламента

Циљ израде Развојног плана је да се партнерским радом и сталном сарадњом
учесника препознају реалне потребе Средње школе „Мионица“ успостављајући
механизме који ће омогућити њен даљи развој.
Израда Развојног плана покренута је од стране руководства у жељи да се унапреди
рад школе и постигне усаглашеност са Законом о основама система образовања и
васпитања и Законом о средњем образовању. Процес планирања започет је
утврђивањем тренутног стања у школи што је подразумевало квантитативну
обраду података о школи и квалитативан опис стања школе као резултат процеса
Самовредновања. Као извор информација коришћени су: Годишњи план рада школе,
Извештај самовредновања, Програм рада школе, свот анализа... Резултати анализе
су нам пружили слику о функционисању школе, њеним снагама и слабостима, као и
ресурсима у свим областима из различитих углова.Тачни резултати овакве анализе
тренутног стања су предуслов за идентификовање потреба школе и омогућили су нам
дефинисање приоритетних праваца развоја школе.На основу дефинисаних
приоритета постављени су циљеви, који показују шта желимо да постигнемо и
унапредимо, а усмерени су ка подизању квалитета наставе и учења.Ради
остваривања циљева развили смо акционе планове.У фази имплементације
спроводимо активности назначене у акционом плану, а мониторингом осигуравамо
ефикасност
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ (ЛИЧНА КАРТА)

Назив школе

Средња школа „Мионица“

Адреса

Кнеза Грбовића бб, Мионица

Телефон
Web-site

014/ 3422-120
014/3422-139
www.srednjaskolamionica.edu.rs

E-mail

srednjaskolamionica@gmail.com

Дан школе

24.мај

Лого школе

Унутрашња површина школе

1.376 m2

Број запослених

35

Број ученика

130

Број смена у школи

Једна смена

Језик на коме се изводи
настава
Страни језици

српски

Подручје рада школе

Економија, право и администрација;
Туризам, трговина и угоститељство
80210

Шифра делатности

Енглески, француски
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ИСТОРИЈАТ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''МИОНИЦА''
Општина Мионица је један од најважнијих административно-политичких центара
Ваљевског краја. Простире се од огранака Маљена и Сувобора ка северу до десне
обале реке Колубаре, 80 км.јужно од Београда у северозападном делу Србије.
Захвата површину од 329 км2. Према резултатима пописа становништва из 2011.
године у 36 насељених места живи 14.263 становника у 4.629 домаћинстава, док у
самом општинском седишту Мионици живи 3.148 становника. На подручју општине
Мионица од давнина функционишу две основне школе, док је потреба за средњом
школом, иако препозната доста раније, реализована 2009. године. Средња школа је
добила назив „Мионица“, а због специфичности краја, доброг географског положаја и
близине Дивчибара, бање Врујци и Лепенице, одлучено је да подручје рада буду
трговина, угоститељство и туризам као и економија, право и администрација.
Образовни профили за које је школа верификована су четворогодишњи ( економски
техничар, финансијски техничар, туристички техничар) и трогодишњи ( кувар,
конобар,,посластичар). Школа је из године у годину бирала образовне профиле које
уписује пратећи жеље ученика и усклађујући их са реалним потребама тржишта.
Приказ профила по годинама и броју ученика:
Година уписа
2009/2010.

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

Профил

Број ученика

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
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2013/2014.

Конобар
Кувар

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

Економски техничар

24

Конобар

7

Кувар

8

Туристички техничар

15

Конобар

7

Кувар

10

Финансијски техничар

15

Конобар

7

Кувар

13

Туристички техничар

23

Конобар

11

Кувар

12

Туристички техничар

30

Тренутно на територији општине Мионица, постоји потреба за уписом једног
одељења у четворогодишњем и једног одељења у трогодишњем образовању.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ
Средњу школу „Мионица“ данас похађа 130 ученика у 7 одељења, који се
образују за занимања туристички техничар, финансијски техничар, кувар и конобар.
Настава се одвија у:
8 учионица,
3 специјализоване учионице (за агенцијско и хотелијерско пословање,
куварство и услуживање)
2 кабинета (информатике и рачуноводства)
Библиотека
Свечана сала
Сала за физичко васпитање и спортски терени на отвореном
Школска продавница
Кабинети су опремљени савременим наставним средствима и пружају велике
могућности за квалитетну наставу. Настава се изводи кроз обавезне и изборне
предмете и пружа могућност да се ученик определи за наставак школовања или за
запослење након завршетка средње школе. Повећан је број часова практичне
наставе и вежби из стручних предмета чиме се обезбеђује потпуна оспособљеност
за процес рада.
У нашој школи организују се многобројне манифестације, свечаности,
промоције, стручни скупови, приредбе, културна дешавања, предавања за које је
неопходан адекватан простор. Током 2015.године реализован је пројекат Теленор
фондације под називом „Дигитализација наставе“ којим је школа опремљена са 10
лап топ рачунара и 3 пројектора.
Практична настава се реализује према наставном плану и програму
прописаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја владе
Републике Србије за све струке и за све образовне профиле. Циљ ове наставе је
да ученици стекну знања, умећа и вештине у обављању послова и радних
задатака, односно да вежбама, практичним радом и блок наставом се оспособе за
рад у хотелима , туристичким агенцијама, ресторанима...
Ученици туристички струке
теоријску и практичну наставу реализује у
кабинетима школе и специјализованим учионицама.
Ученици економске струке теоријску и практичну наставу реализује у
кабинетима школе и у привредним друштвима.
Ученици смера конобар и кувар практичну наставу обављају у школској
продавници, специјализованим учионицама, угоститељским објектима.
Професионална пракса за туристичке техничаре, финансијске техничаре,
куваре и конобаре реализује се у периоду јун – јул – август.
У образовним профилима – туристички техничар, кувар и конобар настава се
изводи по новим плановима и програмима, а матурски и завршни испит полаже се по
новом концепту.
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Школа се од оснивања до данас мењала, расла и развијала се са потребама
ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.Излазећи у сусрет својим
ученицима организован је школски превоз, који се изводи школским мини бусом и
бесплатан је за све ученике.
Школске 2015/2016. године у оквиру школе отворен је малопродајни објекат, који
продаје прехрамбене производе направљене од стране наших ученика. Објекат,
поред ученика и особља школе, користе и сви грађани Мионице.
У току 2015/2016. године школа се прикључила пројекту „ Унапређивање
могућности за инеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости
младих Рома и реинтеграцију повратника“.
Све ово има за последицу чињеницу да се полако повећава интересовања
свршених основаца за упис у нашу школу, што је поуздан знак да смо на правом путу.

Директор школе
Директор школе је Катарина Чарапић, професор српског
језика и књижевности.
Директор школе, Катарина Чарапић рођена је у
Ваљеву 5. децембра 1973. године. Завршила је средњу Економску школу у Ваљеву, а
дипломирала на Филолошком факултету у Београду (одсек: српска књижевност и
језик са општом књижевношћу). Од 1996. до 2012. радила је као професор српског
језика и књижевности у ОШ „Милан Ракић“, а од 2012. год. до данас ради у Средњој
школи „Мионица“ као директор школе.
Професорка Катарина Чарапић је аутор и реализатор три програма стручног
усавршавања акредитованих у Заводу за унапређење образовања и васпитања:
Методички приступ обради књижевног дела у млађим разредима основне школе,
Интегративна настава у амбијенталним учионицама и електронски семинар
Методички приступ обради граматике у млађим разредима основне школе путем
интегративне наставе. Такође, у часопису KNOWLEDGE, International Journal има
неколико објављених стручних радова на разне теме из области образовања: „Утицај
породичних и социоекономских услова на образовна постигнућа ученика у сеоској
средини“,«Даровити ученици – подршка и развој», „Компаративна анализа наставног
плана и програма у Србији и Хрватској“, „Интегративна настава – појам и
дефиниција». На конкурсу Дигитални час 2012. освојила је трећу награду за
интегративну наставну једницу «Косовски бој».
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Својим радом, континуираним стручним усавршавањем, и добром сарадњом са
локалном самоуправом, директорка подстиче унапређење рада школе, покрећући
заједно са наставним кадром школе и ученицима разне акције и пројекте.
На предлог председника општине, а уз сагласност и подршку директорке школе,
школа је од септембра 2016. постала партнер општинској институцији за неформално
образовање Центар за образовање и развој „Мионица“. Уступивши простор, школа је
отворила своја врата грађанима Мионице да се стручно усавршавају похађајући
курсеве страних језика и осталих неформалних образовних активности, а својим
ученицима да бесплатно учествују у различитим спортским, културним, забавним
догађајима.
Ангажовањем директорке школе, школа је у децембру 2017. постала званични тест
центар за полагање испита из информатичке писмености и издавање међународно
признатих ЕЦДЛ сертификата.
У складу са Програмом рада директорке школе за период од 2016 – 2020. године,
основни циљ је наставак развоја школе у областима туризма и угоститељства и
унапређивање стандарда квалитета.
Приоритетни циљеви директора школе јесу образовање, обука , усавршавање и
мотивисање запослених. Јачање компетенција наставника и осталих запослених
кроз континуирано образовање у циљу подизања квалитета образовно-васпитног
рада: стално стручно усавршавање,активна практична примена новостечених знања
и вештина у припреми наставе,примене у наставном процесу знања стечена на
семинарима, коришћење ИК технологије за планирање, припремање и реализацију
наставе. Имплементација савремених метода и иновативних облика рада у
образовно-васпитни рад у циљу развијања функционалних знања.
Континуирани допринос већој успешности ученика и остваривању образовних
стандарда кроз унапређивање праћења и процењивања у настави. Техничка
опремљеност школе, пријатан, адекватан и подстицајан простор за примену
савремених и иновативних метода наставе у циљу мотивације ученика кроз
разноврсне облике наставе, учења и оцењивања.Усклађивање школских оцена са
оценама на завршном и матурском испиту.
Унапређивање система пружања подршке ученицима , ученицима из осетљивих
група и подстицање личног, професионалног и социјалног развоја. Подстицање и
развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема,
толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност. Даља подршка
ученицима у укљученост у хуманитарни и друштвено-корисни рада с циљем
подстицања емпатије. И даља мотивација ученика за укључивање у живот и
интересе школе, као и у непосредно друштвено окружење кроз унапређивање рада
Ученичког парламента.Наставити и установити нову сарадњу са релавантним
установама и стручњацима који раде на промоцији репродуктивног
здравља,равноправности полова и хуманих односа.Подршка и помоћ ученицима при
организацији различитих врста културних, музичких, спортских и сличних
манифестација и облика дружења.
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Наставити са подршком талентованих и надарених ученика, ученицима из
осетљивих група, као и пружање помоћи и подршке ученицима за запослење или за
избор даљег образовања.
Све ово допринеће стварању радно-подстицајне атмосфере у школи у којој су
запослени мотивисани да професионално раде и усавршавају своја умећа, а ученици
да развијају своје способности, препознају таленте и негују их остварујући успех у
наставним и ваннаставним активностима, а школа ће задржати и унапредити
достигнути ниво квалитета рада.
Важан сегмент развоја школе је побољшање материјално-техничких услова Школе
даљом набавком наставних средстава и опреме за угоститељски и куварски кабинет
и адаптацијом школског ресторана, што ће допринети квалитету образовно-васпитног
рада и унапређивању наставе.
Школа се континуирано бави пројектним активностима, што је циљ и у наредном
периоду. Од 2014. године Ученички парламент учествује у пројектима Министарства
омладине и спорта, кроз пројекат „Млади су закон“ чиме се обезбеђују различита
наставна средства из физичке културе. С обзиром да школа образује будуће куваре,
оријентисани смо припрему хране по наставном плану и програму. Од школске
2017/18. започели смо са два пројекта здраве исхране: „Здрава храна за сваког
малишана“, који се односи се предавања и радионице о здравој исхрани за ученике
основне школе, а пројекат „Из кухиње средње школе“ односи се на припрему хране
према наставном плану и програму и објављивање видеа и рецепата за грађанство.
За смер туристички техничар, један од развојних циљева је отварање туристичке
агенције у оквиру школе.
У току школске године у плану је реконструкција и реновирање читаве школске
зграде, што ће допринети да школа добије функционалан и модеран изглед.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Наставници и стручни сарадници

Структура наставног кадра и стручних сарадника у школској 2016/2017.години дата је у
следећој табели:

НАСТАВНИЦИ
на неодређено
време са пуним радним
временом
на неодређено време

ТЕОРИЈСКА
И
ПРАКТИЧНА
НАСТАВА
4

СТРУЧНИ
УКУПНО:
САРАДНИЦИ

-

4

8

1

9

11
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мање од пуног радног
времена
СВЕГА на
неодређено време
на одређено пуно радно
време
на одређено време
мање од пуног радног
времена
СВЕГА на одређено
време
УКУПНО НАСТАВНИХ
РАДНИКА

12

-

13

6

-

6

8

1

9

14

-

15

26

2

28
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Структура запослених радника за школску 2016/2017.год према врсти радног односа и фонду.

ПРОФИЛ ЗАПОСЛЕНИХ

врста
радног
односа

пун
фонд
часова

Наставници

неодређено
одређено

4
8
12

Директор

неодређено

1

Стручни сарадници

Неодређен
о
одређено
неодређено
неодређено
одређено

Укупно наставника

Секретар
Административни
радници
Помоћно и
техничко особље
Укупно ненаставног
особља

Укупно запослених

неодређено
одређено

са 50% и
више
половине
р .в.

са мање
од
половине
р. в.

укупно

4
4

4
6
10

8
18
26
1

1
1

2

1

1
1

1

2
1
4

4

16

8

13

3
8

10

34
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МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Објекат школске зграде наменски је грађен осамдесетих година за школу усмереног
образовања у Мионици. Током августа месеца 2011.године спрат школе је у потпуности
адаптиран за почетак рада.Замењени су прозори,офарбана столарија, радијатори,замењени
подови, окречено.Двориште је ограђено и осветљено. У августу месецу 2012.извршено је
кречење две учионице и кречење и преуређење канцеларије предвиђене за педагога школе.
Набављена је и неопходна опрема за почетак рада, тј.клупе, столице, катедре и други
инвентар школе.
Током трајања школске 2013. урађена је нова грејна и хидрантска мрежа.
У току 2014.године реновирани су кабинети куварства и услуживања.
У току 2015.године реновирана су улазна врата школе, отворен је малопродајни објекат у
оквиру школе, купљена пратећа опрема и уграђена су два клима уређаја у директорску,
секретарско – рачуноводствену канцеларију и просторију продавнице.
У току 2016.године опремљена је кухиња за извођење практичне наставе:
-Замењене керамичке плочице
- Промењена електрична инсталација
- Набављени су неопходни апарати за кухињу: шпорет, пица – пећ са постољем,
замрзивач, машина за тесто
-Урађена је вентилација у кухињи
-Набављен тостер за школску продавницу
Направљен пулт за рецепцију у циљу извођења практичне наставе за ученике образовног
профила туристички техничар.
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Просторни услови у школи

ПРОСТОР

БРOJ

ОПРЕМЉЕНОСТ

(%)

КЛАСИЧНЕ УЧИОНИЦЕ
Специјализована учионица за
агенцијско и хотелијерско
пословање
Специјализована учионица за
услуживање
Специјализована учионица за
куварство
Специјализована учионица за
информатику
Специјализована учионица за
рачуноводство
Амфитеатар
Библиотека
Канцеларија педагога
Наставничка канцеларија
Административнофинансијске службе и
секретар
Канцеларија директора
Остало
САЛА ЗА ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

6
1

врло добра
добра

90%
50%

1

врло добра

90%

1

Врло добра

80%

1

добра

65%

1

одлична

90%

1
1
1
1
1

добра
одлична
Врло добра
Врло добра
одлична

70 %
95%
80%
80%
100%

1
1
1

одлична
одлична
Добра

100%
100%
60%

Наставна средства
Све учионице, а укупно их је

осам, потпуно су функционалне, опремљене

клупама,столицама,таблом и катедром. Два

рачунарска кабинета опремљена су

најсавременијом опремом. Први је формиран током 2009.године, захваљујући
средствима локалне самоуправе, а други 2010. године, захваљујући донацији
Европске уније, која је донирала 18 рачунара,сервер,пројектор,штампач, фотокопир
апарат.Рачунари у овој учионици су умрежени у јединствену школску мрежу. Школа
је корисник АДСЛ интернета, чије је увођење резултат Уговора између Министарства
просвете и Телекома. Школа поседује два фото апарата за сликање свих важних
догађаја, као и три лап топа која служе за потребе наставе.Уговорима о донацији
школа је добила од „Теленор“-а

д.о.о. рачунарску опрему која се састоји од 10
15
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рачунара марке Lenovo 80G001MRYA, са мишем за сваки рачунар (укупне вредности
326.400 РСД са ПДВ-ом), 3 пројектора Sony VPL-DX122 са плафонским носачима N/A
SKY201 (156.600 РСД са ПДВ-ом) и 5 рутера Huawei B 681 са бесплатним протоком
Интернет саобраћаја и приступ Интернету преко рутера у периоду од две године од
дана предаје рачунарске опреме.Кабинети куварства и услуживања опремљени су
неопходном опремом. Велики део опреме и ситног инвентара је набављен, али у
будућности планирамо додатне

измене и набавке.Школа поседује мини-бус за

превоз ученика путника.

Наставна средства

Количина

Компјутери

35

лап – топ

13

Штампач

7

видео-пројектор

5

пројекционо платно

2

фотокопир апарат

1

Телевизор

1

Фотоапарат

3

Камера

1

Скенер

1

Клима уређај

5
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ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ
Подручја рада и образовни програми
ВЕРИФИКАЦИЈА
На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр 30/10) и чл. 30. и 32. Закона о основама система
образовања и васпитања (Службени гласник РС” број 72/09 и 52/11), министар просвете и
науке, донео је

РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да Средња школа „Мионица“ у Мионици, ул. Кнеза Грбовића бб, ИСПУЊАВА
прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја
наставника и стручних сарадника за остваривање наставних планова и програма.
Школа је регистрована за обављање делатности средњег стручног образовања и васпитања
по програмима за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за
наведене образовне профиле у подручјима рада Економија, право и администрација и
Трговина, угоститељство и туризам:

Економија,
Трговина,
Трговина,
право и
угоститељство угоститељство
администрациј
и туризам
и туризам
а

Подручје рада
за које се
школа
верификовала

Образовни
програм

Економски
техничар

Туристички
техничар

Трговац

Број лиценце
издате од стране
Министарства
022-05-00001/201203 од 21.05.2012.
Министарство
просвете и науке
Републике Србије
022-05-00001/201203 од 21.05.2012.
Министарство
просвете и науке
Републике Србије
022-05-00001/201203 од 21.05.2012.
Министарство
просвете и науке
Републике Србије
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Школа је
почела да
изводи
програме:

Тренутни
број
одељења

Тенденција
даљег
организова
ња

Од шк.
0
2010/11.

Од шк.
2013/14.

3

Од шк.
0
2009/10.

растућа

Трговина,
Економија, право Трговина,
Трговина,
угоститељство и и
угоститељство угоститељство
туризам
администрација
и туризам
и зуризам
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022-05-00001/201203 од 21.05.2012.
Кувар

Конобар

Финансијски
техничар

Министарство
просвете и науке
Републике Србије
022-05-00001/201203 од 21.05.2012.
Министарство
просвете и науке
Републике Србије
022-05-00001/201203 од 15.05.2013.

Од шк.
3

растућа

3

растућа

1

растућа

2009/10

Од шк.
2009/10.

Од шк.
Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја
022-05-00001/201203 од 21.02.2014.

2014/15.

Од шк.
Посластичар

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја

18

0
2014/15.
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УЧЕНИЦИ – РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ
Бројно стање ученика (по разредима, подручјима рада и образовним
профилима)
Преглед броја одељења редовних ученика по образовним профилима у школској
2016/2017.год:

Подручје рада
Први разред

Образовни

Број

Број

профил

одељења

ученика

Трговина, угоститељство Туристички
и туризам

Подручје рада
Други
разред

21

1

6

техничар

Трговина, угоститељство Конобар
и туризам

1

Кувар

13

Образовни

Број

Број

профил

одељења

ученика

Економија, право и

Финансијски

администрација

техничар

Трговина, угоститељство Конобар

Трећи
разред

1

13

1

5

и туризам

Кувар

Подручје рада

Образовни

Број

Број

профил

одељења

ученика

Трговина, угоститељство

Туристички

и туризам

техничар

Трговина, угоститељство Конобар
и туризам

11

1

13

1

4

Кувар

9

Посластичар

5

19

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН Средња школа „Мионица“

Подручје рада
Четврти
разред

Образовни

Број

Број

профил

одељења

ученика

Економија, право и

Економски

администрација

техничар

1

18

Ванредни ученици

Упис у први
разред
Промена статуса
Наставак
школовања
Преквалификација
Доквалификација
Укупно:

1

1

2

20

Посластича
р

Конобар

Конобар

Кувар

Туристички
техничар

Финансијски
техничар

Ekономски
техничар

Вандредни ученици уписани школске 2016/2017.године:
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Ресурси средине
Школа

остварује

значајну сарадњу са

установама

које се

баве

културом,

образовањем али и различитим привредним субјектима. Културне, образовне и друге
установе од значаја за школу:Општина Мионица, Основна школа ''Милан Ракић'', ПУ
Дечји вртић ''Невен'', Центар за образовање и развој „Мионица“, Културни центар
Градска библиотека „Милован Глишић“, Национална служба за запошљавање,
Црвени крст, ТО Мионица, хотел „ Врујци“, хотел “ Дивчибаре“, Канцеларија за младе,
ПУ Мионица, Дом здравља Мионица.

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 има ценовник услуга за ванредне ученике и то:

Упис године

3300 дин.

Обнова године

1100 дин.

Испит

650 дин.

Испит са писменим задатком

750 дин.

Испит са вежбама

1000 дин.

Испит из практичне наставе

1000 дин.

Час конститутивне наставе:група од 16 до 30 ученика

90 дин.

Час конститутивне наставе:група до 15 ученика

120 дин.

Завршни испит

1850 дин.

Матурски испит

2300 дин.

Расподела расположивих средстава врши се у складу са приоритетима уз сагласност
Школског одбора.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

1.1. Школски програм и
годишњи план рада
школе сачињени су у
складу са прописима.

1.2. Елементи школског
програма и годишњег
плана рада школе
међусобно су усклађени.

1.3. Годишњи план рада
школе омогућава
остварење циљева и
стандарда образовања и
васпитања.
Стандарди постоје
само за
општеобразовне
предмете.

1.4. Школски програм и
годишњи план рада
школе усмерени су на
задовољење различитих
потреба ученика.

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене
елементе.
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног
плана и програма.
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу
школског програма.
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета
саставни су део годишњег плана рада школе.
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне
програме васпитног рада.
1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план
школског развојног плана за текућу годину.
1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су
разрађени структурни елементи школског програма.
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно
садржајно усклађени у оквиру сваког разреда.
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно
временски усклађени у оквиру сваког разреда.
1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета
наведени су циљеви учења по разредима.
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже
образовне стандарде.
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета
предвиђена је провера остварености прописаних
образовних стандарда или циљева учења наставног
предмета наведених у наставном програму.
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника
наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви
учења предмета у датом разреду.
1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних
предмета која је сачињена на основу постојећих ресурса.
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада
школе специфичностима одељења.
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план
израде ИОП- а (индивидуалног образовног плана) на
основу анализе напредовања ученика у учењу.
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних
активности сачињени су на основу интересовања ученика и
постојећих ресурса.
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су
одговорности, динамика и начин реализације Програма
заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за
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двојезичну популацију ученика
Настава се одвија само на матерњем језику.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ

2.1. Планирање и
програмирање у школи
међусобно је усклађено.

2.2.Наставник је
подучавао ученике
различитим стратегијама
учења на часу.

2.1.1. Наставник је јасно истакао циљевe часа.
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна
ученицима.
2.1.3. Наставник је истакао кључне концепте које ученици
треба да науче.
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су
ефикасне у односу на циљ часа.
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија
питања/задатке/захтеве.

2.4. Ученици су
изградили знања на часу.

+
0
0
0

2.1.6. Наставник даје потпуну и лако разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом раду.

0

2.2.1. Наставник је показао ученицима како да користе
различите начине/приступе за решавање
задатака/проблема.

0

2.2.2. Наставник подучава ученике како да ново градиво
повежу са претходно наученим.
2.2.3. Наставник подучава ученике како да у процесу
учења повезују наставне садржаје са садржајима из
свакодневног живота.
2.2.4. Наставник подучава ученике како да у процесу
учења повезују садржаје из различитих области.
2.2.5. Наставник подучава ученике да постављају себи
циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим
способностимa.
2.2.6. Наставник подучава ученике како да процењују свој
напредак.
2.3. Наставник је
прилагодио рад на часу
потребама ученика.

0

+
+
0
0

2.3.1. Наставник прилагођава задатке способностима
ученика.

+

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим
потребама ученика.

+

2.3.3. Наставник прилагођава начин оцењивања
различитим способностима ученика.

+

2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са
њиховим образовним потребама.

+

2.3.5. Наставник региструје и похваљује сваки образовни
напредак ученика.

+

2.4.1. Ученици пажљиво прате рад на часу /показују
заинтересованост на часу.

-

2.4.2. Ученици су истрајни у раду на часу.

-

2.4.3. Активности /радови ученика показују да су разумели
предмет учења на часу.
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања.
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше
задатак/унапреде учење.
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења.
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2.5. Наставник је
ефикасно управљао
процесом учења на часу.
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2.4.7. Ученици умеју да изложе како су дошли до решења.

-

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове
часа.

+

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу.
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и
одржава дисциплину у складу са договореним
правилима.
2.5.4. Наставник функционално користи наставна
средства.
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима
тако да је она у функцији учења (користи питања,
идеје, коментаре ученика за рад на часу).
2.5.6. Наставник проверава да ли је успешно управљао
процесом учења/проверава да ли су постигнути
циљеви часа
2.6. Наставник je ствoрио
пријатну атмосферу за
рад на часу за све
ученике.

+
0
0
0

0

2.6.1. Наставник показује поштовање према свим
ученицима.

+

2.6.2. Наставник исказује емпатију према свим ученицима.
2.6.3. Наставник показује да прихвата личност ученика
2.6.4. Наставник адекватно реагује на међусобно
неуважавање ученика.
2.6.5. Наставник користи поступке мотивисања
ученика/подстицајна питања/задатке/захтеве.
2.6.6. Ученици слободно постављају питања, дискутују и
коментаришу у вези са предметом учења на часу.

+
+
+
0
0

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3- ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

3.1. Успех ученика
показује да су остварени
образовни стандарди.
*НАПОМЕНА:
За средње школе може
се узети у обзир само
индикатор 3.1.5.

3.2. Школа континуирано
доприноси већој
успешности ученика.
*У тренутку вредновања
ове области школа није
имала ученике по ИОП-у.

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је
остварен основни ниво образовних
стандарда.
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је
остварен средњи ниво образовних
стандарда.
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је
остварен напредни ниво образовних
стандарда.
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у
образовању остварују постигнућа у складу
са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним
образовним стандардима.
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на
завршном/матурском/националном испиту.
3.1.6. Резултати ученика на
завршном/матурском/националном испиту показују да је
школа
остварила резултате на нивоу просека Републике
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност
ученика.
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти
или мањи у односу на прошлу школску
годину.
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују
напредак у учењу.
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у
складу са циљевима постављеним у
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плану.
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују
напредак у складу са постављеним
циљевима.
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима
бољи су у односу на претходну
школску годину.
.

-

0

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1. У школи
функционише систем
пружања подршке
ученицима.

4.2. У школи се подстиче
лични, професионални и
социјални развој
ученика.

4.3. У школи
функционише систем
подршке деци из
осетљивих група.

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу
које пружа школа.
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере
подршке ученицима.
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује
комуникацију са породицом.
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима
у прилагођавању школском животу.
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у
пружању подршке ученицима.
4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у
функцији задовољавања различитих потреба и
интересовања ученика, у складу са ресурсима школе.
4.2.2. У школи се организују програми/активности за
развијање социјалних вештина (конструктивно решавање
проблема, ненасилна комуникација...).
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је
иста или већа него претходне године.
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и
одрживи развој.
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални
развој ученика.
4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу
ученика из осетљивих група.
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађањенаставе
ученика из осетљивих група.
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани
приступ/индивидуални образовни планови за све ученике
из осетљивих група.
4.3.4. У школи се организују компензаторни
програми/активности за подршку учењу за ученике из
осетљивих група.
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и
појединцима у подршци осетљивим групама.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5 - ЕТОС
5.1. Регулисани су
међуљудски односи у
школи.

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима
је регулисано понашање и одговорност свих.
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је
међусобно уважавање.
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене
су мере и санкције.
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5.2. Резултати ученика и
наставника се
подржавају и промовишу.

5.3. Школа је безбедна
средина за све.

5.4.Школски амбијент је
пријатан за све.

5.5. У школи је развијена
сарадња на свим
нивоима.

Критеријуми квалитета
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се
разрађени поступци прилагођавања на нову школску
средину.
5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и
промовишу.
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока
очекивање у погледу резултата рада.
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања
ученика и наставника за постигнуте резултате.
5.2.4. У школи се организују различите школске активности
за ученике у којима свако може имати прилику да постигне
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју посебно се
промовишу.

+
0
0
0
0

5.3.1. У школи је видљив и јасно изражен негативан став
према насиљу.
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање
проблема насиља.
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које
доприносе безбедности у школској заједници.
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви
насилног понашања.
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере
интервенције у случајевима насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама.
5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује
добродошлицу.
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са
сметњама у развоју.
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на
приватност, користи посебан простор за индивидуалне
разговоре наставника са ученицима и родитељима.
5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају
ученички радови.
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих,
стручних и саветодавних тела.
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој
рад.
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и
прихвата иницијативе ученика.
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног
учешћа родитеља у животу школе.
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке
активности чији је циљ јачање осећања припадности
школи.
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.
5.5.7. У школи функционише систем редовног
информисања родитеља о активностима и делатностима
школе.

0
0
0
0
0

0
+
0
+
0
0
+
+
+

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6- Организација рада и руковођење
6.1. Планирање и
програмирање у школи
међусобно је усклађено.

6.1.1. Сви обавезни документи су донети у процедури
прописаној Законом.

0

6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу
извештаја самовредновања.

0
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Стандарди квалитета

6.2. Директор ефективно
и ефикасно организује
рад школе.

Критеријуми квалитета
6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу
извештаја о остварености стандарда образовних
постигнућа.
6.1.4. У школи постоји план обезбеђивања и коришћења
финансијских средстава.

0

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада
школе.

0

6.2.2. Постоји јасна организациона структура са
дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у
вези са задатком/очекиваном променом у раду.
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерносу
распоређена.
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са
компетенцијама запослених.
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним
питањима из живота и рада школе.
6.3. Руковођење
директора је у функцији
унапређивања рада
школе.

0
0
0
0

0

6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова.

0

6.4.1. Директор остварује инструктивни увид у образовноваспитни рад у складу са планом рада и потребама
школе.
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и
анализирају успех и владање ученика.
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање
образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и
вредновања.
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошкоинструктивни рад у школи у складу са планом рада и
потребама школе.
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује
самовредновање рада школе у складу са прописима.
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење
рада школа.***

6.5. Лидерско деловање
директора омогућило је
развој школе.

0

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи
наставничким већем.

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења
одлука.
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће
мере за решавање свакодневних проблема ученика,
у складу са могућностима школе.
6.3.5. У процесу доношења одлука директор уважава
предлоге савета родитеља који унапређују рад школе.
6.3.6. Директор користи различите механизме у
мотивисању запослених.
6.4. У школи
функционише систем за
праћење и вредновање
квалитета рада.

0

6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем
даје пример другима.
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира
иновације.
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове
могућности.
6.5.4. Директор подстиче континуирано и целоживотно
учење свих у школи.
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Критеријуми квалитета
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на
основу самовредновања свог рада.
6.5.6. Директор развија партнерство са другим установама,
организацијама и локалном заједницом.
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и
придобијањем других за остваривање заједничких
циљева.

0
0
0

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 7- Ресурси

7.1. У школи су
обезбеђени потребни
људски ресурси.

7.2. Људски ресурси су у
функцији квалитета
рада школе.

7.3. У школи су
обезбеђени/постоје
материјално-технички
ресурси (простор,
опрема и наставна
средства).
7.4. Материјалнотехнички ресурси
користе се
функционално.
7.5. Школа обезбеђује
сигурно окружење за
учење.

У школи је запослен потребан број наставника и стручних
сарадника као и ненаставног особља у односуна број
ученика, а наставно и ненаставно особље има прописане
квалификације у потпуности. О томе сведочи школска
документација – ГПРШ и персонални досијеи запослених.
Школа у своје активности НЕ укључује волонтере, што је
једини неиспуњени индикатор овог стандарда.

0

Резултати самовредновања користе се за унапређење
рада школе. Наставници и стручне службе сарађују
довољно, што је потребно за унапређивање наставе.
Учинак запослених се прати ефикасно и систематично.
Улоге и одговорности свих запослених су јасно
дефинисане и прихваћене. Заспослени се стручно
усавршавају са годишњим планом и могућностима школе и
примењују новостечена знања. Приправници се уводе у
посао у складу са законом. У школи постоји разумевање за
личне проблеме запослених, а конфликти се ефикасно
решавају.
Школски простор и опрема захтевају додатна улагања а
неопходно је и проширење постојећих капацитета.

Простор као и наставна средства се користе према плану
коришћења у циљу постизања квалитета наставе.

Школски простор и опрема задовољавају опште услове о
безбедности на раду.Услови безбедности регулисани су
Правилником о безбедности ученика и наставника.
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АНАЛИЗА СНАГА, СЛАБОСТИ, ШАНСИ И ОПАСНОСТИ

SWOT АНАЛИЗА
Предности:

Слабости:

Стручан млад наставни кадар

Неадекватни материјално – технички услови:
недостатак адекватног простора за индивудуалне
разговоре са родитељима, складиштење школске
документације, простора за помоћне раднике;
Настава није конципирана тако да ученике учи
различитим техникама учења;
праћење напредовања ученика;
Недовољна унутрашња мотивисаност ученика;
Недовољна унутрашња мотивисаност дела
наставника;

Опредељеност ка сталном иновирању и
побољшању услова рада
Објекат за исхрану у кругу школе
Огласне табле-редовно информисање
Редовно усавршавање наставника
Социјална одговорност школе
Висок степен безбедности ученика
Рад ученичког парламента
Отвореност за сарадњу са родитељима
Учешће у пројектима
Оглашавање на друштвеним мрежама
Сајт школе
Организација манифестација и
приредби
Залагање за очување традиционалних
вредности
Добра сарадња са локалним
институцијама
Могућности:

Опасности:

Развој околних туристичких места
Конкуренција околних средњих школа
Пројекат припреме властитог објекта за Смањен број ученика услед неповољних
извођење практичне наставе
демографских кретања и пада наталитета
Успостављање сарадње са новим
локалним послодавцима
Укључивање у међународне пројекте
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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.
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.
Мото школе
''Корени учења су горки, али плодови су слатки!''
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА ВРЕДНОВАЊА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Развојни циљ 1: Усклађивање Школског

Критеријум успеха – исход развојног

програма са изменама у наставним

циља: Школски програм садржи све

плановима и програмима

елементе прописане Законом

Задатак

Активности

Носиоци

Критеријуми Време

активности

успеха за

реализације особе/

задатак
Задатак бр. 1:

Ажурирати

Тим за

Школски

Ускладити

Школски

праћење и

програм

Школски програм

програм који

развој

садржи све

са Законом, као и

садржи

Школског

елементе

изменама у

елементе у

програма

прописане

наставним

складу са

Законом и

плановима и

изменама у

сачињен је

програмима

прописима и

на основу

законима

наставног

Одговорне
особа

Август

Директор

Септембар

Координатор
Тима за
праћење и
развој
Школског
програма

плана и
програма

Развојни циљ 2: Усклађивање Годишњег

Критеријум успеха – исход развојног

плана рада школе са изменама прописа

циља: Годишњи план рада школе
садржи све потребне елементе на
законској основи
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Задатак бр. 1:
Ускладити
Годишњи план
рада школе са
Школским
програмом и

Ажурирати

Тим за

Годишњи

Годишњи

праћење и

план рада

плана рада

развој

школе

школе у

школског

садржи све

складу са

програма

потребне

изменама
прописа

Педагог

план Школског
развојног плана
за текућу школску
годину у
Годишњи план

Септембар

Координатор
Тима за
праћење и
развој
Школског

усклађен је

програма

са Школским

прописа

Уградити акциони

Директор

елементе и

изменама

Задатак бр. 2:

Август

програмом
Израдити

Тим за

Сачињен

школски

школско

развојни

Педагог
Август

Координатор
Тима за

Септембар

развојни

развојно

план школе

школско

план који

планирање

на период од

развојно

садржи

четири

планирање

акционе

године
Координатор

планове по

Тима за

годинама

рада школе

праћење и
Сачињен
акциони
Израдити

план ШРП –

Годишњи

а за

план рада

наступајућу

школе у који

школску

се уноси

годину као

акциони план

саставни део

ШРП - а

Годишњег
плана рада
школе
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Задатак бр. 3:
Садржински и
временски
ускладити
наставне планове
рада као подлоге
за примену
интегративне
наставе

Организовати Стручна

Планови

састанке

рада

већа на

чланова

нивоу

наставника

стручних

школе

су

већа пре

садржински

израде

и временски

планова на

усклађени

Август

Руководиоци
стручних

Септембар

већа
Чланови
стручних
већа

почетку
школске
године
Израдити
усклађене
планове рада
тимски у
оквиру
стручних
већа
Анализирати
реализоване
активности

Задатак бр. 4.
Прилагодити
план рада
специфичностима
одељења

Израдити

Тим за

Израђен

ИОП за

инклузивно

ИОП за све

ученике

образовање ученике

којима је
потребна
додатна
подршка

којима је
Тимови

Август

Координатор
Тима за

Септембар

инклузивно
образовање

потребна

подршке за
сваког

додатна
подршка

ученика
појединачно

Педагог
Одељењске
старешине,
предметни
наставници
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1: Унапређење наставе

Критеријум успеха – исход развојног циља:
Наставници унапредили своје
компетенције, користе савремена наставна
средства, примењују различите облике
рада са ученицима и типове наставе

Задатак

Активности

Носиоци

Критеријуми

Време

Одговорне

активности

успеха за

реализације

особе/

задатак
Задатак бр. 1: Организовати и

Наставно

Преко 90%

Током године

Координатор

особље

наставника

према плану

Тима за

стручне

похађало

стручног

стручно

семинаре

семинаре

усавршавања усавршавање

реализовати
Унапредити
наставничке

особа

компетенције
Водитељи
семинара
Обезбедити

Дати

учешће

сертификати

наставника на

(налазе се у

акредитованим

персоналним

семинарима

досијеима

ради

наставника )

унапређења
компетенција
Задатак бр. 2: Извршити избор Руководиоци Реализовано и
Побољшати
квалитет
наставе

Током године

Координатор

и набавку

стручних

анализирано

Тима за

савремених

већа

60% часова

стручно

наставних

применом

усавршавање

средстава

савремних

коришћењем
савремених

Реализовати и

наставних

анализирати

Директор

наставних
метода и
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средстава,

огледне и

применом

угледне часове

савремених

у складу са

метода и

плановима

облика рада

рада

облика рада
Предметни
наставници

и типова
наставе
(интегративна
настава)

Израдити план

Педагог

коришћења
наставних
средстава,
опреме и
ресурса
локалне
средине
Организовати
тематске дане
Организовати
интегративне
наставе

Задатак бр. 3: Ажурирати и

Предметни

Сви наставници Током године

Одељењске

анализирати

наставници

користе

старешине

Пратити
напредовање

портфолиа

обрасце за

ученика

праћење

и развој
ученика/
Пратити
напредовање
и развој
ученика са
којима се

Педагог

напредовања
ученика
Сви наставници
користе
обрасце за
праћење
напредовања
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реализује

ученика са

ИОП

којима се
реализује ИОП

Развојни циљ 2: Подстицање усвајања

Критеријум успеха – исход развојног циља:

систематичних и функционалних знања и

80 % ученика успешно у самосталној

вештина ученика

реализацији активности - практичној
примени стечених теоријски знања

Задатак бр. 1: Повезати

Предметни

Више од

садржаје

наставници

половине

Применити
корелацију
наставних
предмета

сродних
наставних

Педагог

активно
примењује

израдом

корелацију

оперативних
Тврдње
наставника да
су ученичка
знања
Реализовати
заједничке
часове

Стручна већа

наставника

предмета

планова рада

Током године

систематичнија,
трајнија и
практично
примењива
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Задатак бр. 2: Формирати
Повећати

Тим за ШРП

портфолиа за

наставник

ученике

користи

ефикасност
Стручна

праћења

већа

напредовања
и развоја
ученика
увођењем
портфолиа

Предметни

Редовно

портфолие

Руководиоци

портфолио

стручних

ученика у

већа

једном - два

Одељењске

Повећање

старешине

просечне оцене

Координатор
Тима за ШРП

одељења

ажурирати
ученичке

Током године

Педагог

ученика из
предмета у
Предметни
наставници

коме је
наставник
ористио
портфолио у
односу на
претходну
школску годину

Задатак бр.

Реализовати

Одељењске

Одељењске

3:

радионице на

старешине

старешине и

Стварати
подстицајну
атмосферу за
рад у циљу
подизања
мотивације
ученика

часовима

предметни

одељењске

наставници

заједнице (

упућују ученика

развој

на подизање

социјалних и

Предметни

комуникацијских наставници

нивоа емпатије
и аспирације

вештина,
Заједничко

професионална
оријентација )

учествовање на
Педагог

трибинама

Организовати
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трибине за
наставнике и
ученике

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Развојни циљ 1: Континуирано

Критеријум успеха – исход развојног

побољшање успешности ученика

циља: Ученици постижу боље резултате
на завршном испиту у односу на
претходну годину

Задатак

Активности

Носиоци

Критеријуми Време

Одговорне

активност

успеха за

реализациј

особе/

и

задатак

е

особа

Задатак бр.

Организоват

Предметни

Већи број

Током

Координатор

1:

ии

наставници

наставника

године

Тима за

реализовати
Унапредити
наставничке

стручне
семинара

Водитељи
семинара

укључен у

стручно

реализацију

усавршавањ

семинара

е

Руководиоци

компетенције
у
приоритетни
м областима
стручног
усавршавања
Задатак бр.

Анализирати

Стручна

Ученици

2:

резултате на

већа

постигли

завршном
Организовати

бољи успех

испиту

на завршном

и
прилагодити

Израдити

образовно-

план

васпитни рад

унапређења

у школи ради

образовно-

Предметни
наставници

стручних
Током

већа

године

испиту у
односу на
претходну

Тим за ИО

школску
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побољшања

васпитног

успеха

рада на

ученика

основу

годину

анализе

Тима за ИО

Ученици из

резултата на

осетљивих

завршном

група

испиту

укључени у
бројне

Подстицати

активности

ученике из

школе

осетљивих
група на
учење и
саморазвој

У школи
постоји ИОП
за ученике са
којима се

Прилагодити

реализује

наставу
ученицима –
реализацијо
м ИОП - а
Задатак бр.

Израдити

Стручна

Учешће

Током

Руководиоци

3:

наставне

већа

ученика на

године

стручних

планове
Унапредити
обим
ученичких
знања и
њихове

такмичењима

засноване на
практичној
примени
знања у

практичне

корелацији

примењивости

више
наставних
предмета
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Развојни циљ 1:Повећање броја

Критеријум успеха – исход развојно

уписаних ученика у школу ( смањење

гциља: Већи број уписаних ученика у

осипања броја ученика )

школу ( број ученика који су напустили
школу је мањи у односу на претходну
годину )

Задатак бр.

Израдити

Тим за

Унапређен

1:

презентацију

промоцију

систем

Тима за

школе за

школе

промовисањ

промоцију

будуће

а свих

школе

ученике

резултата

првог

ученика

Активно
промовисати
резултате
рада школе
ради
повећања
броја ученика

разреда
средње
стручне
школе

и јачања
осећаја

Извештавати

припадности

о учешћима

школи

и
резултатима
ученика
школе на
такмичењим
аи
конкурсима
свих нивоа
Извештавати
о
резултатима
завршног
испита
ученика
школе
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојнициљ 1: Подстицање личног,

Критеријум успеха – исход развојног

професионалног и социјалног развоја

циља:

ученика
Сви ученици укључени у активности
школе које подстичу лични,
професионални и социјални развој
ученика
Задатак

Задатак бр. 1:
Побољшати
физичко,
здравствено и
социјалног
стање ученика

Активности

Носиоци

Критеријуми

Време

Одговорне

активност

успеха за

реализациј

особе/

и

задатак

е

особа

Благовремено

Одељењск

Повећана

Током

Директор

и адекватно

е

информисаност

године

реаговати на

старешине

ученика о

здравствене и
социјалне
потребе
ученика

Педагог

квалитету
Спољни

живота

сарадници
( МУП, Дом
здравља,

Организовати

Центар за

предавања на

социјални

теме очувања

рад )

здравља и
неговања

Педагог

квалитетних
стилова
живота
Задатак бр. 2:
Унапредити
безбедност

Организовати

Одељењск

Повећана

Током

радионице на

е

информисаност

године

часовима

старешине

ученика о

одељењске

безбедном
живљењу
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ученика

заједнице

Педагог

Организовати

Спољни

предавања на

сарадници

тему

( МУП, Дом

превенције

здравља,

насиља

Центар за
социјални
рад )

Задатак бр. 3:
Организовати
додатну и
допунску
наставу у
функцији

Израдити план

Предметни

Израђени и

допунског и

наставници реализовани

додатног

планови

образовно –

допунске и

васпитног рада

додатне

за ученике и

наставе

Током

Директор

године
Педагог
Предметни
наставници

реализовати га

реалних

Укључени

потреба ученика

ученици у
похађање ових
видова
образовно –
васпитног рада

Задатак бр. 4:
Унапредити
подршку
ученицима у
професионално

Реализовати

Тим за

80% ученика

акциони план

каријерно

добило

р Тима за

Тима за

вођење и

релевантне

каријерно

каријерно

саветовањ

информације о

вођење и

вођење и

е

наставку

саветовање

саветовање

м животу кроз

школовања и
Спољни

процес

Интензивирати

каријерног

сарадњу са

запослењу

сарадници
40% ученика
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вођења и

високим

добило

саветовања

школама и

адекватну

факултетима и

стручну помоћ у

НСЗ и

професионално

представницим

м усмерењу

а релевантних
занимања у
области
туризма и
угоститељства
Развојнициљ 1:Обезбеђивање услова

Критеријум успеха – исход развојног циља:

за извођење практичне и блок наставе

Ученици добили практичну обуку за рад и

за образовне профиле

самозапошљавање

Задатак бр.

Изводити

1.Основати

практичну и

туристичку
агенцију

блок наставу
у ТА у

Директор

Основана туристичка

Током

агенција при школи

године

Тим за

Координатор

пројекте

Тима за
пројекте

при школи
оквиру школе
за образовни
профил
туристички
техничар
Задатак бр.

Обезбедити

2.Повезати

бесплатно

школу са

учешће у

Центром за

ваннаставним

образовање активности
и развој

Директор

при Центру за

Директор

Ученици користе

Током

могућност бесплатног године
Директор
центра за
образовање
и развој

учешћа у стицању
додатног
неформалног
образовања

образовање и
развој
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ЕТОС
Развојни циљ 1: Побољшање квалитета

Критеријумуспеха – исход развојног

међуљудских односа

циља: Постигнут висок ниво квалитета
међуљудских односа у школи

Задатак

Задатак бр. 1:
Обезбедити
пријатан
школски

Активности

Носиоци

Критеријуми

Време

активности

успеха за

реализациј особе/

задатак

е

особа
Наставници

Уредити

Наставничко

Школски

Током

школски

веће

простор је

године

простор
(ентеријер и
екстеријер)

амбијент и

Ученици

пријатан и
Тим за

прилагођен

заштиту

Координатор

потребама

ученика од

Тима за

ученика и

безбедну

Неговати

насиља,

средину за

ненасилне

злостављањ

све

облика

аи

понашања

занемарива

Одговорне

заштиту

наставника

ученика од
насиља,
злостављањ
аи

ња

занемарива
Ученички

ња

парламент

Задатак бр. 2:

Заједнички

Стручна већа Развијени

израдити

сараднички

Развијати

планове и

односи међу

сарадничке

програме рада

наставницима

односе и
тимски рад
међу
наставницима

Током

Директор

године
Руководиоци
стручних
већа

Обезбедити

Унапређен

тимски приступ

тимски рад на

организацији

заједничким

активности

пројектима

школе
44

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН Средња школа „Мионица“

Задатак бр. 3:

Обезбедити

Педагог

подршку
Унапредити
комуникацију
и сарадњу
наставника,
родитеља и

породици од
стране стручне
службе школе
и одељењских

Одељењске

Унапређена

Током

комуникација

године
Педагог

на релацији

старешине

наставник –

Председник

родитељ –

Савет

Савета

ученик

родитеља

Директор

родитеља

старешина

ученика

Успостављена

Ученички
Укључивати

Председник

конструктивна

парламент

родитеље у

сарадња са

поједине

родитељима

Ученичког
парламента

облике рада
школе
Остварити
сарадњу са
Саветом
родитеља
школе
Остварити
сарадњу са
Ученичким
парламентом

Развојни циљ 2: Јачање сарадње на свим

Критеријум успеха – исход развојног

нивоима у циљу промоције квалитета рада

циља: Унапређенасарадња са локалном

школе и повећања њеног угледа

заједницом и
промоцијаквалитетарадашколе

Задатак бр. 1:

Реализовати

Директор

Овладаност

школске акције
Остваривати

Током

Директор

комуникацијски године
Тим за

активнију и

Подстицати

сарадњу са

конструктивни

код ученика

локалним

м вештинама
ученика

Координатор
Тима за
промоцију
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ју

овладавање

комуникацију

комуникацијски а

сарадња са

свих актера

м вештинама

родитељима

локалном
заједницом и
привредом

Проширена

школе
Координатор

Тим за

школског
живота са

институцијам

Тима за

Укључивати

промоцију

Успостављена

сарадњу са

родитеље и

школе

међушколска

локалним

сарадња и

институцијам

сарадња са

а

ученика у
пројекте школе

Тим за
израду

Успоставити

установама од

пројеката

Координатор

значаја за рад

сарадњу са

Тима за

школе

другим

израду

школама и

пројеката

установама
Задатак бр. 2:

Обезбедити

Афирмативно

учешће

унапредити

ученика и

резултате

наставника на

рада школе

такмичењима
Редовно

Стручна већа Постигнути
успешни
Ученици

Током

Руководиоци

године

стручних

резултати на

већа

такмичењима

Тим за

Координатор

различитих

промоцију

Тима за

нивоа

школе

промоцију

ажурирати

Квалитетан

facebook

континуирани

страницу и

рад

web страну

наставника и

школе

ученика

школе

Ажурирана
facebook
страница и
web страна
Задатак бр. 3:

Пратити

Директор

објављивање
Укључивати
школу у

конкурса од
стране

Тим за

Израђена два

Током

пројекта

године

годишње

израду

Директор
Координатор
Тима за
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националне и

донатора

пројеката

израду

међународне
пројекте

пројеката
Учествовати у
изради
пројеката
Аплицирати за
донације

47

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН Средња школа „Мионица“

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Развојнициљ 1: Унапређење

Критеријумуспеха –

ефективности и ефикасности рада школе

исходразвојногциља:
Систематичним планирањем и
програмирањем рада унапређена
организација рада школе у свим
сегментима

Задатак

Задатак бр. 1:
Побољшати
унутрашњу
организацију
рада школе
прецизирање
м радних

Активности

Упознати

Носиоци

Критеријум

Време

активност

и успеха за

реализациј е особе/

и

задатак

е

особа

Директор

Запослени

Септембар

Директор

Децембар

Директор

Јануар

Школски

запослене са

упознати са

Правилником о

Правилнико

организацији и

м

систематизаци
Запослени

ји послова и

добили

радних

Решења о

задатака

задатака за
све запослене

Одговорн

радном
Израдити

ангажовању

Решења о

за

радном

наступајућу

ангажовању

школску
годину
Равномерна
расподела
задужења
запослених

Задатак бр. 2:

Сачинити

Директор

финансијски
Сачинити

план и

Сачињен
финансијски

Шеф

план и
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план

финансијски

обезбеђивања извештај

Обрачунск

финансијски

е службе

извештај

и коришћења

школе за

коришћења

финансијских

буџетску

средстава

средстава

годину

на нивоу

одбор

школе
Задатак бр. 3:

Израдити

Директор

планове рада
Формирати

стручних тела

стручна тела
Израдити

складу са

планове рада

компетенција

стручних

Август

Директор

Септембар

Руководиоц

планови
Стручна

рада

тела

и тимове у

Сачињени

и стручних

стручних

тела

тела и

Стручни
тимови

стручних

Руководиоц

тимова

и стручних

ма запослених тимова школе

тимова

Развојнициљ2: Унапређење праћења и

Критеријумуспеха – исход развојног

вредновања квалитета рада школе

циља: Директор примењује поступке
вредновања у циљу побољшања
квалитета наставе. Педагог
примењује поступке праћења
наставника у раду у циљу
квалитетније наставе

Задатак бр. 1:
Применити

Израдити план

Директор

Сачињен

посета часова

план посета

директора

часовима

Септембар
Фебруар

педагошко –
иинструктвни

Применити

надзор

педагошко –

директора

инструктивни

Током
године

рад са
наставницима
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Задатак бр. 2:

Израдити план

Применити

посета часова

план посета

педагошко –

педагога

часовима

Фебруар

Применити

Сачињен

Током

саветодавни и

план сарадње

године

педагошко –

са

инструктивни

наставницима

рад са

приправници

наставницима,

ма

инструктивни
рад педагога

Сачињен

Педагог

Септембар

Педагог

посебно са
приправницима

РЕСУРСИ
Развојни циљ 1: Побољшање

Критеријумуспеха – исход развојног циља:

материјално – техничких услова рада

Ученици се образују у школи која је наменски

школе

опремљена и поседује ресторан за практичну
обуку ученика

Задатак

Активности

Носиоци

Критеријуми успеха за

Време

активности

задатак

реализ еособе/
ације

особа
Директор

Задатак

Прибавити

Директор

Обезбеђена средства и

Током

бр. 1:

документациј

школе,

прибављена документација

године

уи

финансијска и

за опремање

Опремити

материјална

правна

кабинет за

средства
неопходних

служба

АиХ

за опремање

пословање

кабинета

Задатак

Прибавити

Директор

Спремна финансијска

бр. 2:

документац

школе,

средства и документација за године

ију и

финансијска и

наведене активности

материјална

правна

Реконструи

Одговорн

Током

Директор
Координат
ор Тима за
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сати и

средства

опремити

неопходна

школски

за

ресторан

реконструкц

служба

пројекте

Тим за
пројекте

ију,ресторан
а и изабрати
извођача
радова
Аплицирати
са пројектом
за добијање
опреме код
донатора
Задатакбр.

Обезбедити

Директор

Прибављена документација

Током

3:

документац

школе,

и обезбеђена средства за

године

ију и

финансијска и

наведену активност

финансијска

правна

средства

служба

Реконструи
сати
целокупан
школски
простор

Директор

неопходна
за
реконструкц
ију и
одабрати
извођача
радова

Задатак

Аплицирати

Директор

бр. 4:

са пројектом школе

Опредељена средства од

Током

донатора

године
Координат

код
Опремити
школу
намештаје
ми
осталом

донатора за
добијање

Директор

Тим за

ор Тима за

пројекте

пројекте

рачунара и
повећање
фонда
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опремом

библиотеке

(рачунари,
књиге за
библиотеку
)

Развојнициљ2:Унапређење

Критеријумуспеха – исходразвојног циља: 90%

компетенција људских ресурса

запослених су похађали стручне семинаре

Задатак бр.

Омогућити учешће на

1.

семинарима наставног а
особља

Н

Унапређене компетенције

Током

наставника

године

с

Унапредити
Т

Тима за

запослених у

стручно

а

настави

Координато
р

Добијени сертификати

компетенције

Директор

усавршава

в

ње

н
и
ц
и
Задатак бр.

Омогућити учешће

2:Унапредити ненаставног особља
компетенције
ненаставног
особља

на семинарима

Директор

Н

Унапређене компетенције

Током

ен

ненаставног особља

године Координатор

ас
та

Тим за

Добијени сертификати

стручно

вн

усавршавањ

о

е
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