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ЗА ПЕРИОД 2020 - 2025. ГОДИНЕ
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УВОД
Средња школа у Гроцкој је образовно васпитна установа која се непрекидно мења и развија
а све у жељи да унапреди свој рад како би у условима савременог друштва понудила квалитетно и
примењиво знање у областима различитих профила за које се наши ученици опредељују. Имајући
у виду потребе наставника, родитеља и локалне заједнице, чланови Tима за развојно планирање су
израдом овог документа показали да су свесни свих промена у процесу образовања и да су у
достизању квалитета неопходни јасни циљеви и задаци. Наравно да постоје и слабости које ћемо
покушати да превазиђемо и отклонимо. Отуда је и један од најважнијих докумената које школа
доноси Школски развојни план. Сви неопходни елементи Плана регулисани су Законом о
основама система образовања и васпитања Републике Србије и Законом о средњем образовању.
Како би План био свеобухватан, чланови Актива за развојно планирање су у сарадњи са
Тимом за самовредновање, психолошко-педагошком службом, координаторима за практичну
наставу, као и свих осталих наставника и Тимова школе, прикупљали и обрађивали неопходне
информације у оквиру својих надлежности.
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Пуни назив шкпле

Средоа шкпла

Адреса

Ужичка 2, Грпцка

Телефпн

011/ 85-01-460, 011/ 85-01-325, 011/ 85-00-531

Веб сајт

Srednjaskolagrocka.edu.rs

И-маил

srednja.skola.grocka@gmail.com
Средоа шкпла Грпцка

Брпј пдељеоа у шкпли

srednjaskolagrocka.edu.rs
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Брпј ученика у шкпли
Језик на кпм се извпди
настава
Брпј смена у шкпли

6561.
2.
српски
2 смене

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
,,Ту мирно протиче Дунав“

Наша Средња школа у Гроцкој је по много чему препознатљива и посебна. Окружена
зеленилом, великим школским двориштем и трим стазом. Не прође ниједно пролеће а да нас не
посете роде које на оближњем далеководу брижно одгајају свој подмладак. У непосредној близини
Дунав, широк и нестварно плав, не мари за ученичке задатке и бриге. Нема лепшег окружења за
прве љубави, велике одморе и ђачке разговоре.
А све је почело давне 1949. године када је у овој плодној долини Гроцка добила своју прву
средњу школу у складу са тадашњим захтевима и потребама. Народни одбор општине Гроцка
донео је одлуку да се оснује ,,Школа ученика у привреди“. Тај назив школа je задржала до 1967.
године.
Током времена школа је мењала својe име. У периоду од 1967. до 1977. године зове се
,,Школа за квалификоване раднике“. На предлог тадашњег директора Милована Ранковића добија
назив ,,17.октобар“- Oбразовни центар (са заједничким основама). Од 1987. године зове се Средња
школа ,,17.октобар“- Економско-трговинска и прехрамбена школа - Гроцка.
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Од оснивања до 1. маја 1966. године била је активна у згради Основне школе. Шездесетих
година је имала на располагању две учионице које су биле слободне од 13 до 19 часова. Није
поседовала никаква учила. Једно време школа је радила у згради данашње библиотеке ,,Илија
Гарашанин“.
Школске 1999/2000. прославили смо педесетогодишњицу постојања. Данас ова времешна
госпа у својим седамдесетим изгледа никад лепше. Младост и ведрину поред ученика нарочито
дају наставници-бивши ученици. Они сада у новој улози настављају своју мисију, усавршавајући
своје знање по узору на искусније колегинице и колеге.
Тако наша школа расте и развија се, повремено се понови новим клупама, рачунарима и
другим савременим наставним средствима. С обзиром да је једина средња школа на територији
Општине, има значајну улогу у локалној заједници.
Од ове школске године постоји и нови образовни профил у оквиру економске струке –
финансијски администратор.
Наша школа је мешовита и образује ученике у оквиру следећих подручја рада:

Подручје рада
Гимназија
Економија, право и
администрација
Пољопривреда,
производња и прерада
хране
Личне услуге

Образовни профил
-Друштвено-језички смер
-Природно-математички
смер
-Економски техничар
-Финансијски техничар
-Финансијски администратор
-Пекар
-Месар

Степен стручности
IV

-Мушки фризер
-Женски фризер

III
III

IV
IV
IV
IV
III
III
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АНАЛИЗА СТАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛА ГРОЦКА
РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Кадровски ресурси
Предмет
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
Француски језик
Латински језик
Физичко васпитање
Историја
Географија
Математика
Физика
Психологија

Број
извршилаца
4,67

Предмет
Право

Број
извршилаца
0,75

3,72
0,78
0,33
2,65
1,60
1,05
4,17
1,3
0,3

Економисти

10,06

Рачунарство и информатика

3,34

Прехрамбена група
Анатомија, Хигијена, Прва помоћ
Практична настава са технологијом
рада – фризери
Грађанско васпитање
Верска настава
Језик, медији и култура
Здравље и спорт
Примењене науке
Образовање за одрживи развој
Уметност и дизајн
Религије и цивилизације
Библиотекар
Психолог
Педагог
Помоћник директора
Директор

4,38
0,48
4

Хемија
1,55
Биологија, Екологија 1,25

Ликовна уметност

0,5

Музичка уметност
Социологија

0,35
0,6

Филозофија
Координатор
практичне наставе
УКУПНО

0,45
0,5

0,35
1,3
0,2
0,2
0,2
0,25
0,1
0,1
1
1
0,5
0,5
1

55,48

Настава и остале делатности у школи су покривене адекватним бројем запослених са
потребним квалификацијама. Квалификациона структура кадрова одговара Правилнику о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи у Републици Србији.
Три наставника имају радно искуство веће од 30 година, шеснаест између 21 и 30,
двадесетдевет између 11 и 20, четрнаест између 2 и 10 и један наставник је приправник. Осам
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наставника је мушког а 51 женског пола. Помоћно - техничко и остало особље чини укупно 13
запослених.
Ученичку популацију карактерише

велики распон способности, мотивације и постигнућа.

Одређени број ученика је из непотпуних породица и из породица са социјално - економским
проблемима. Мали број ученика захтева додатну образовну подршку (ИОП1 или ИОП2).
Материјално - технички ресурси
Школа својим укупним простором и структуром обезбеђује одличне услове за реализацију
својих образовно-васпитних задатака, предвиђених Школским развојним планом. Број ученика и
просторне могућности налажу рад у две смене. Сваке школске године се чине напори да се
материјално - технички услови побољшају.

Назив
Учионица
Кабинет
Лабораторија
Библиотека
Фискултурна сала
Зборница
Канцеларија
Зубна амбуланта
Разгласна станица
Остало

Број
просторија
18
14
2+2
1+1
1+8
1+4
9
1
1
7

Површина

Ниво опремљености

1012
838
140
74
820
115
180
18
12
114

Оптимум
Оптимум
Средње
Средње
Оптимум
Оптимум
Оптимум
Оптимум
Оптимум
Средње
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За наставу физичког васпитања поред фискултурне сале, користи се двориште школе, теретана на
отвореном, трим стаза као и терени за кошарку, одбојку и фудбал који се налазе у склопу школе.
Око школске зграде налази се велико, уређено двориште, богато зеленилом које представља веома
леп и пријатан простор.
Целокупан намештај у учионицама је 2018. године замењен новим. У учионицама, у три
ходника, у шест санитарних чворова, у фискултурној сали, као и у свим осталим просторијама у
школи хигијена се одржава редовно по прописаним правилима. Школа поседује видео надзор,
чиме је повећана безбедност ученика и свих запослених у школи.
Школа поседује савремена наставна средства која су добро очувана и у функцији разноврсних
метода и облика рада са ученицима.
Назив
Графоскоп
Дијапројектор
Магнетофон
Грамофон
Видеорекордер
Копир апарат
Рачунар ПЕНТИЈУМ 2
Штампач
Скенер
Регистар каса
Видео бим
Видео камера
Електронска табла
.

Комада
9
4
6
2
1
3
16
12
2
2
2
1
3

Назив
Кинопројектор
Епископ
Касетофон
Телевизор
Разгласна станица
Рачунар 486
Рачунар 586; ПЕНТ. 4
Рачунари, лап-топ
Штампач ласерски
Фискална каса
Аутоматска вага
Апарат за коричење
Таблети

Комада
2
4
5
2
1
6
100
7
6
1
2
1
26

Школа има свој веб сајт, чија је адреса www.srednjaskolagrocka.edu.rs. На том сајту се могу
наћи све важне информације везане за васпитно-образовни процес у Средњој школи.
Сви материјално - технички ресурси су доступни наставницима и ученицима, и у функцији су
наставних и ваннаставних активности.
Финансијски ресурси школе
Школа се финансира средствима републичког буџета, средствима локалне заједнице,
донацијама родитеља, изнајмљивањем пословног простора и средствима донатора.
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Резултати самовредновања рада школе
У школској 2019/2020. години планирано је да предмет самовредновања буде пет кључних
области: Настава и учење, Подршка ученицима, Етос, Ресурси, Руковођење, Организација и
обезбеђивање квалитета. У процесу самовредновања учествовали су наставници, ученици и
родитељи и представници локалне заједнице а при томе су користили технике посматрања,
анкетирања, интервјуисања, скалирања и анализирања документације.
 НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. Праћење и оцењивање
У анкети је учествовало 30 наставника и дошло се до следећих заједничких закључака:
а) Већина наставника (од 80% до 90%) правилно врши оцењивање и вредновање знања
ученика.
б) Већина наставника у потпуности примењује све педагошке методе при оцењивању ученика.
в) Већина наставника у потпуности поштује прописе који постоје у области образовања.
г) Већина наставника има двосмерну сарадњу са родитељима.
д) Већина наставника користи педагошку документацију у наставном процесу.
2. Настава и учење
На узорку од 20 наставника анонимним анкетама су провераване тврдње везане за планирање и
припремање:
а) 99% наставника сматра да је важно сарађивање стручних већа при планирању али свега 52%
сматра да је то присутно у потпуности
б) 100% наставника сматра да је важно да су планови рада усмерени на постизање прописаних
циљева и задатака али 80% њих то примењује
в) 60% наставника усаглашава термине писмених провера са другим предметима
г) 55% наставника у већој мери прави краткорочне корекције планова због неостварених
планираних активности
д) 70% наставника сматра да су њихове припреме за час јасне структуре, да користе стручну
литературу, да користе интернет и друге изворе информисања, да припреме размењују са колегама
ђ) 70% наставника узима у обзир разлику ученика у напредовању и припрема задатке различите
тежине
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е) 60% наставника осмишљава огледе и вежбе и поштује упутства у наставном програму
ж) 50% наставника израђује материјале за час у сарадњи са ученицима и бележи запажања и
допуне за следеће припремање
 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Подршка учењу
На узорку од 21 наставника утврђено је:
а) школа нема генерално разрађене програме за подршку ученицима у процесу учења али
36% наставника тврди да се на часовима одељењске заједнице труде да се баве тим питањима
б) 84% наставника сматра да су планови рада добро конципирани и диференцирани
в) 71% наставника мисли да се постигнућа и успех ученика систематски прате и на основу
тога утврђују посебне потребе појединих ученика, а 79% да је тачно да се на основу утврђених
посебних потреба појединих ученика планирају и припремају посебне активности
г) 62% наставника сматра да се код свих ученика подстиче самосталност и одговорност за
сопствено напредовање
д) 76% наставника се сложило да се у школи свако напредовање и успех ученика похваљује а
изузетна постигнућа промовишу
У школи не постоји посебна служба за подршку у процесу учења, том темом се баве предметни
наставници, одељењске старешине и школски психолог и педагог који раде са појединим
ученицима који им се обрате јер су препознали да имају проблем. Наставници воде белешке о
напредовању и постигнућима ученика, раде са ученицима са посебним потребама по
индивидуалним плановима, похваљују изузетна постигнућа ученика. Препорука за даљи рад је да
се направи програм за подршку ученицима у процесу учења.
2. Професионална оријентација
На узорку од 24 наставника утврђено је:
а) 73% наставника сматра да су програми професионалне оријентације добро конципирани и на
одговарајући начин диференцирани тако да се могу реализовати и исти проценат наставника тврди
да је тачно да се задаци и циљеви професионалне оријентације реализују према утврђеном плану
б) 80% наставника мисли да сви носиоци активности професионалне оријентације учествују
подједнако у раду и стално сарађују

10

в) 79% наставника сматра да је тачно да се на основу утврђених посебних потреба појединих
ученика планирају и припремају сусрети са представницима из области занатства, стицање
непосредног радног искуства
г) 70% наставника сматра да се пружа адекватна помоћ родитељима при усмеравању ученика при
професионалној оријентацији
д) 58% наставника се сложило да у школи ученици добијају јасне и прецизне информације о
професионалној оријентацији путем презентација, брошура и информацијама од наставника
ђ) 72% наставника сматра да су ученици оспособљени за писање професионалних биографија
У школи не постоји посебна служба за подршку процесу професионалне оријентације, том темом
се баве одељењске старешине и школски психолог.
 ЕТОС
1. Комуникација са родитељима
Комуникација се одвија уз узајамно уважавање. Како највећи број родитеља живи у околним
насељима, комуникација се најчешће остварује помоћу телефонских разговора. У време наставе на
даљину, због пандемије вируса ковид 19, контакт се одржава и путем друштвених мрежа.
Родитељи преко својих представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са
школом.
2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење
Предвиђене активности Годишњим програмом рада се успешно реализују, родитељи у сарадњи са
наставницима се активно укључују у стварање бољих услова за школско учење. Школа омогућује
родитељима да им наставни процес буде доступан и подстиче их да учествују у том процесу,
уважава њихове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње.
3. Веза између школе и школског одбора
Заједнички циљ - напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора.
Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности
рада школе. Све одлуке Школског одбора су доступне свим актерима.
4. Улога школе у локалној заједници
Школа планира и остварује сарадњу са васпитно - образовним, културним, спортским и другим
институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким,
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хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице
упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.
 РЕСУРСИ

Школски простор и опрема пружају одличне могућности за реализацију наставних и
ваннаставних активности. Сви актери учествују у уређивању школског простора. Школски
намештај је скоро обновљен а просторије у школи се редовно одржавају. Библиотека се редовно
осавремењује новим издањима. Фискултурна сала и добро уређени спортски терени омогућују
њихово коришћење и у времену пре и после наставе. Приступ интернету је некада отежан због
лошег протока сигнала. Наставницима је омогућено стално усавршавање. Школа има прецизан
финансијски план у коме су утврђени приоритети за расподелу финансијских средстава а њихова
расподела се врши у складу са реалним потребама школе. Школа препознаје расположиве ресурсе
у локалној средини који могу да помогну квалитетнијем раду школе. Локална заједница је
заинтересована за рад школе и подржава већину њених активности.
 РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
На основу узорка од 22 наставника анонимном анкетом, испитаници сматрају да руководилац
наше школе поседује професионална знања и организационе способности. Својим радом и
понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе. Такође, поседује
способност и одговорност за доношење битних одлука,развија међусобну сарадњу са родитељима,
сарађује са Школским одбором,усавршава се кроз семинаре, које организује и за наставнике,
сарађује са другим школама и организацијама. Директор правовремено информише запослене,
подстиче тимски рад и поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе.

Резултати спољног вредновања школе
Спољно вредновање рада школе обавили су саветници Школске управе Пожаревац 11. и 12.6.
2017. године. Најважнији налази Извештаја су следећи:
1. Школски програм и годишњи план рада
У овој области квалитета остварена су три стандарда а један није остварен. Школски програм
садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је на основу наставног плана и програма.
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Годишњи план рада је сачињен на основу Школског програма. Глобални програми наставних
предмета су у саставу Школског програма а већина наставника у својим глобалним плановима
има само набројане теме/области. Након увида у глобалне и оперативне планове наставника и
припреме за часове и увидом у евиденцију рада стручних већа, може се закључити да програми
наставних предмета нису у довољној мери садржајно, а ни временски усклађени иако је Школским
програмом то планирано. Мали број глобалних планова садржи образовне стандарде. Мали број
наставника, у дневним припремама, предвиђа проверу остварености прописаних образовних
стандарда или циљева учења.
Годишњи програм рада не садржи листу изборних предмета. У школи нема доказа о спроведеним
истраживањима о интересовањима и потребама ученика, за информисање, а избор ученика за рад
у секцијама препуштено је наставницима задуженим за рад у секцијама. Глобалне планове рада
треба прилагодити специфичностима одељења.
2. Настава и учење
У овој области од укупно седам стандарда остварено је три. Стандарди који нису остварени су:
наставниково подучавање ученика техникама учења на часу, ученици стичу знања на часу и
наставник ефикасно управља процесом учења на часу. Већина наставника примењује одговарајућа
дидактичко - методичка решења на часу и упутства и објашњења која дају су разумљива.
Наставници би могли јасније истицати циљеве на часу, подстицати ученике да користе различите
начине при решавању задатака, да подстичу ученике да повезују нове садржаје са већ усвојеним
знањима. Треба повезивати садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставници углавном
добро прилагођавају опште захтеве могућностима и потребама ученика. У пракси се приступило
изради ИОП-а. Оцењивање постигнућа ученика се спроводи континуирано и у складу са
прописаним начином оцењивања. Распоред писмених провера ученика резултат је тимског
планирања стручних већа. Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад. На већини часова
било је наставних ситуација у којима ученици имају могућност да постављају питања, дискутују и
коментаришу појмове који се усвајају. Наставници требају да уче ученике како да процењују
сопствени напредак.
3. Образовна постигнућа ученика
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. Сумирање и дискутовање
постигнутог успеха обавља се, на нивоу сваког одељења, разреда и Школе у целини а постигнућа
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ученика по завршетку сваког класификационог периода. Утврђено је да је потребно много више
часова допунске наставе. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак и постижу
солидне резултате. Ученици за које је сачињен ИОП показују напредак у складу са циљевима
постављеним у плану.
На основу анкете спроведене код ученика Школе чак њих око 70% би поново уписало исту
школу и исти образовни профил.
4. Подршка ученицима
На основу анализе успеха ученика, у складу са ресурсима Школе, комуникације са родитељима и
релевантним институцијама, ученици имају добру подршку. Понуда ваннаставних активности је
прилично константна, али са тенденцијом повећања. У Школи се води рачуна о ненасилној
комуникацији, о заштити човекове средине и промовишу се здрави стилови живота. Кроз све те
активности прожет је професионални развој ученика. Школа, а и поједини наставници примењују
индивидуализовани приступ ученицима из осетљивих група, а у складу са специфичностима тих
ученика.
5. Етос
У овој области, од пет стандарда, сви су остварени, а стандарди који се односе на безбедност и
пријатност школског амбијента су остварени на највишем нивоу. У школи влада добра атмосфера
на свим нивоима. Негују се односи разумевања и уважавања личности ученика. У школи се
организују различите превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници.
Јавно се промовишу резултати ученика (огласна табла, школски сајт, локални медији). Успешно се
организују спортске, културне и друге активности.
Да је школа безбедна средина за све, потврђују родитељи, ученици, наставници и остали
запослени. Безбедности ученика доприноси ограђено и осветљено двориште, видео надзор,
присуство школског полицајца, организовано дежурство наставника, ученика и помоћног особља.
Школски амбијент је изузетно пријатан. У ходницима и учионицама

има слика и радова

ученика. Школске просторије се добро одржавају, као и школско двориште.
Ученички парламент добија подршку за свој рад. Представници парламента узимају учешћа у
стварању позитивне слике о школи путем локалних јавних медија и учешћем у свим
манифестацијама локалног карактера.
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6. Организација рада школе и руковођење
У овој области је остварено свих пет стандарда. У школи су сви обавезни документи донети у
складу са прописаном процедуром. Директор професионалним руковођењем организује несметано
одвијање процеса рада у Школи. Задужења запослених су углавном равномерно распоређена. У
школи је развијен систем информисања. Директор поставља у потпуности јасне и конкретне
захтеве запосленима, правовремено реагује и решава проблеме, уважава мишљења запослених,
ученика и родитеља. Директор подстиче рад у тимовима и учествује у раду тимова и стручних
органа.
Тим за самовредновање реализује процес самовредновање у складу са потребама. Стручни
органи прате и анализирају успех и владање ученика.
Директор је посвећен свом послу, отворен за промене и новине. Исказује изузетно поверење у
већину запослених и препознаје њихове могућности.
7. Ресурси
У Школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника који имају прописане
квалификације. Запослени би требало да врше самовредновање, на основу чега би унапредили свој
рад. Део запослених примењује новостечена знања из области у којима су се стручно усавршавали.
Школа је физички безбедно место, задовољава здравствено - хигијенско услове. Школа је солидно
опремљена потребним наставним средствима која се као и простор користе према плану
коришћења.
Како је утврђено да је школа остварила 80% кључних и 79% свих стандарда, општи квалитет рада
Средње школе Гроцка оцењен је са оценом три (3).
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МИСИЈА И ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ
Наша школа одавно није само васпитно – образовна установа. Њена врата су широм
отворена за све добронамерне и подузетне људе. Домаћин је бројним школским спортским
активностима, трибинама, културно-научним предавањима, еколошко-хуманитарним акцијама.
Желимо да у будућности наша школа остане место добре, креативне и позитивне енергије,
где ће се ученици, као и њихови родитељи осећати безбедно, задовољно и добродошло. Где ће
свако и поред различитости пронаћи своје место, скривене таленте, унапредити своје знање.
Такође, свесни смо да у напредовању немају сви исте могућности, па нам је посебан циљ да
помогнемо како надареним тако и ученицима који спорије напредују.
Раме уз раме, уз своје некадашње наставнике, нови млади кадар освежава и подмлађује
нашу школу. То је и најбољи показатељ да смо на исправном путу и да нам се враћају млади људи
који још желе да поделе своју енергију и знање са ученицима.
Да постану добри, мудри, племенити, хумани и часни људи – то је најважнија мисија наше
школе и у томе не учествују само наставници. Уз чај, утешну реч, неретко и загрљај, наше теткице
чине да је школа други дом и пријатно место на које се радо долази.
Мисија
Mисиja нaшe шкoлe je дa пoдстичeмo лични, социјални, емоционални и интелектуални
рaзвoj учeникa и извoдимo успeшнe гeнeрaциje. Ученицима пружамо општа и стручна, теоријска и
практична знања, која им омогућавају да се брзо и лако укључе у свет рада, као и да успешно
наставе школовање.
Ми смо школа која:
-

ствара здраве и свестране личности
развија интересовања и наклоности према струци и подстиче даљи напредак, усавршавање
и примену стечених знања
усмерава и оспособљава за учешће у реалним животним и радним условима
има компетентне наставнике који спроводе ефикасну наставу
организује бројне ваннаставне активности
добро сарађује са родитељима, локалном заједницом, стручним институцијама
подстиче слободно и критичко мишљење
уважава индивидуалне разликенегује атмосферу поверења и сарадљивости
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Визија
Визија Школе је да буде установа где деца радо долазе, размењују знања и вештине и где се
задовољно осећају ученици, наставници и родитељи.
Желимо да постанемо школа:
-

која је безбедна, занимљива и савремена
која брине о здравим стиловима живота својих ученика
која афирмише самопоштовање, охрабрује ученике да преузму одговорност за сосптвени
рад и постигнућа
која негује толеранцију, демократичност и хуманост
у којој мотивисани професори примењују савремене наставне методе и средства и јачају
своје компетенције
у којој се наставни процес континуирано осавремењује, а наставни кадар адекватно
усавршава
у којој су ученици активни учесници у планирању, организацији и реализацији наставних и
ванаставних активности
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ПРИОРИТЕТНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
3. РЕСУРСИ
У оквиру приоритетних развојних циљева, дефинисани су следећи задаци:

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ЦИЉ: Унапређење квалитета наставе и учења
ЗАДАЦИ:
 Подстицање остваривања стандарда наставе и учења на часовима редовне наставе
путем посета часовима и подршке наставницима од стране стручне службе и
директора школе
 Реализација угледних и огледних часова на којима наставници демонстрирају
остваривање стандарда наставе и учења а посебно: примену ефикасних метода
којима ученике поучавају на самом часу, подстичу ученике да сами себи поставе
циљеве и евалуирају свој напредак, подстичу интеракцију између ученика у
функцији учења, адекватно мотивишу ученике
 Увођење у струку и подршка новим наставницима од стране ментора, стручне
службе али и других наставника
 Индивидуализација наставе у складу са образовним, интелектуалним и развојним
потребама ученика за све ученике а посебно за ученике који се школују са неком од
образовних подршка ИОП 1,2 или 3
 Повећање компетенција наставника кроз похађање одговарајућих семинара,
међусобно посећивање часова, комуникацију и размену знања
 Реализација пројеката у оквиру једног предмета као погодног савременог начина за
учење којим се развијају различите компетенције ученика
 Реализација интердисциплинарних пројеката којима се остварује комуникација
између предмета, повезују се градива, разлучују сличности, разлике и проналазе
примене у свакодневном животу
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЦИЉ: Ученици имају подршку за лични, професионални и
социјални развој
ЗАДАЦИ:
 Континуирано повећати успех ученика кроз благовремено информисање ученика о
врстама подршке у учењу која се у школи нуди и формирање група оних који су
заинтересовани или оних којима је предложено услед карактеристичних резултата у
учењу (допунска и додатна настава, припремна настава за такмичења, матурски и
завршни или поправни испит, образовна подршка ИОП 1,2 и 3, подршка за даровите
ученике и подршка за ученике из осетљивих група)
 Анкетирање ученика о њиховим жељама и преференцијама када су у питању секције
и ваннаставне активности и на основу анализе ових резултата понуда оваквих
активности
 Благовремено информисање ученика о секцијама и ваннаставним активностима које
се у школи нуде и формирање група заитересованих
 Сарадња са породицама и релевантим институцијама онда када постоји потреба у
циљу подржавања развоја и прилагођавања ученика
 Формирање посебних тимова подршке ученику у учењу али и у циљу подршке
прилагођавању и развоју онда када постоји потреба
 Организација радионица или програма у циљу развијања различитих вештина код
ученика (социјалних, вештина за решавање проблема, развијање емпатије, итд)
 Подршка ученицима из осетљивих група
 Oрганизација активности везаних за каријерно вођење и саветовање
(нпр.презентације државних и приватних факултета, посете ученика Сајму
образовања, долазак бивших ученика који би говорили о својим студијама или свом
занимању- дефинисано планом Тима за каријерно вођење и саветовање)
 Развијење здравих стилова живота и пожељних облика понашања код ученика (нпр.
превентивне мере за спречавање болести зависности, активности којима је циљ
подизање нивоа свести о заштити животне средине, итд- дефинисано превентивним
активностима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања)
 Ојачати улогу Ученичког парламента (упознавање о надлежностима и могућностима
учешћа у животу школе и упућивање иницијатива свим органима школе)
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РЕСУРСИ
ЦИЉ: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених
ЗАДАЦИ:
 Наставак добре праксе коришћења фонолабораторијa са свим ресурсима које нудe
(лаб топ, пројектор)
 Развијање праксе коришћења паметне табле
 Развијање праксе коришћења специјализованих кабинета и њихово обогаћивање
недостајећим ресурсима (кабинет за хемију, кабинет за информатику, кабинет за
ликовну културу, кабинет за музичку културу, итд)
 Благовремено ажурирање постојеће технике
 Развијање праксе коришћења школског дворишта за различите наставне и
ваннаставне активности
ЕТОС
ЦИЉ: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа у школи
ЗАДАЦИ:
 Побољшање мотивације свих запослених организовањем дружења, излета,
екскурзија
 Побољшање комуникације између руководећих, стручних и саветодавних тела
 Побољшање комуникације наставног особља кроз међусобно посећивање часова,
дискусију и размену знања на одељењским већима, сатанцима стручних већа
 Организовање приредби, спортских сусрета, изложби, радионица, предавања,
трибина (дефинисано плановима различитих Тимова)
 Редовно обавештавање о учешћу чланова колектива и ученика у активностима
значајним за одвијање школског живота на сајту школе, огласној табли и путем
књиге обавештења
 У оквиру плана одељењског старешине одређен број часова се односи на стварање,
здраве и позитивне атмосфере у међуљудским односима
 Прикупљање средстава за обележавање важних датума запослених (рођење деце,
одлазак у пензију, итд)
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РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
ЦИЉ 1: Унапређење руковођења и организације рада у школи
ЗАДАЦИ:
 Праћење промена свих законских аката који се тичу школе и на основу њих
ажурирање постојећег школског програма
 Организација кадрова у циљу реализације промена школског програма
 Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада у школи (Педагошки
колегијум, Тим за самовредновање)
 Организација и реализација плана увођења иновација у наставни процес
 Организација стручног усавршавања и јединствена електронска евиденција
 Подстицање конструктивне комуникације запослених одржавањем редовних
састанака стручних већа, одељењских већа, састанака тимова али и неформалним
дружењима
 Подстицање

континуираног

и

целоживотног

учења

у

школи

(нарочито

хоризонтално учење у школи)
 Активности у циљу безбедности и заштите ученика од насиља (дефинисано радом
Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања)
ЦИЉ 2: Неговање и развијање угледа школе
ЗАДАЦИ:
 Представљање знаменитих личности које су завршиле нашу школу (предвиђено
планом Тима за каријерно вођење и саветовање)
 Неговање отворених врата школе
 Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту школе
 Промовисање резултата ученика и наставника
 Промовисање школе на Сајмовима образовања
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ЦИЉ 3: Неговање сарадње са другим школама, институцијама и локалном
заједницом
ЗАДАЦИ:
 Остваривање сарадње са основним и средњим школама из региона
 Остваривање сарадње са различитим релевантним институцијама: локалном
управом општине Гроцка; Црвеним крстом Гроцка; Центром за кутуру Грока;
канцеларијом

за

младе

Гроцка;

београдским

универзитетом

на

исптраживањима, пројектима; Регионалним центром за таленте; Школом за
таленте Lady School; Фондацијом за образовање рома;Фондацијом Темпус за
потребе каријерног вођења и саветовања; такође са Националном службом за
запошљавање, Центром за социјални рад Гроцка; хитном службом полиције
Гроцка; Домом здравља Гроцка;
Институтом за јавно здравље Батут; Аутономним женским центром и другим
невладим организацијама
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЦИЉ: Ажурирање школског програма и усклађивање годишњег
плана рада са овим програмом
ЗАДАЦИ:
 Упознавање наставног кадра са функцијом и садржајем и актуелним новинама
школског програма и процесом његове израде за актуелну школску годин
 Усклађивање садржаја Годишњег плана рада са Школским програмом
 Усаглашање Годишњег програма рада школе са Развојним планом
 Уграђивање акционог плана свих тимова у Годишњи план рада школе
 Усклађивање образовних стандарда по предметима са специфичностима одељења и
праћење остварености истих
 Праћење остварености циљева учења предмета за сваки разреда
 Усклађивање и проширивање понуде ваннаставних предмета у складу са
интересовањима ученика
 Оганизовање часова тако да у већој мери буде заступљена индивидуализација
наставе
 Садржајно и временско усклађивање наставних предмета у оквиру сваког разреда
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МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
У Средњој школи Гроцка ученици полажу матурски/завршни испит у зависности од образовног
профила који постоје у нашој школи:
 Гимназијалци, оба смера (природно – математички и друштвено – језички) у оквиру
свог матурског испита полажу српски језик, страни језик или математику, и пишу и
бране матурски рад из изабраног предмета.
 Економски и финансијски техничари полажу српски језик, изборни стручни предмет
(пословна економија, монетарна економија, основе економије, математика) и пишу и
бране рад

из стручног предмета (рачуноводство или јавне финансије, пословне

финансије, осигурање) .
 Трогодишњи смерови (фризер, пекар, месар) на свом завршном испиту показују
практична знања и вештине.
До сада су у нашој школи, на матурском и завршном испиту ученици показивали добре резултате
из свих области. Резултате матурских и завршних испита прате Стручна већа и педагог школе,
анализирају резултате и закључке анализе користе за унапређивање рада у наредној години. Дата
табела показује резултате ученика на матурском и завршном испиту у јуну 2020.
разред и

број

одличан

врло

добар

довољан

недовољан

није

просечна

одељење

ученика

(5)

добар

(3)

(2)

(1)

полагало

оцена

(4)
III6

25

18

6

1

-

-

-

4,68

III7

12

5

4

2

1

-

-

4,08

IV1

26

22

4

-

-

-

-

4,85

IV2

24

19

5

IV3

28

16

9

3

-

-

-

4,46

IV4

25

19

6

-

-

-

-

4,76

IV5

28

15

13

-

-

-

-

4,54

4,79
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Пролазност ученика завршних година на матурском тј. завршном испиту у јунском испитном року
износи око 95%. Стопа пролазности није 100 % због тога што ученици не изађу на матурски
/завршни испит због разлога личне природе (ученици одлуче да на исти не изађу у јунском
испитном року), неприпремљеност ученика посебно у ситуацијама када се испит састоји из
примене практичних знања и вештина (трогодишњи смерови:месар, пекар, фризер).
Препорука:
 Посебно истаћи улогу ментора који заједно са својим ученицима бира теме и
проналазе најуспешније методе да би дошли до заједничког циља.
 Предметни наставници током свих година школовања сопственим залагањем,
професионалним афирмисањем те односом који граде са ученицима подстичу
ученике и њихов сензибилитет у односу на посебне области.
 У савременој ери интернета где су све информације доступне свима, треба развијати
код ученика истраживачки приступ у изради матурских радова
 Омогућити ученицима приступ класичној литератури и пружити подршку
матурантима да се учлањују у библиотеке локалног карактера (школа и општина)
као и у библиотеке при Факултетима Универзитета у београду.
 Охрабривати ученике да критички приступе проблему и да примене стечена знања
из свог дотадашњег школовања.
 Одељењске старешине имају задатак да охрабрују ученике да на завршни тј.
матурски испит изађу уколико процене да су разлози одустајања личне природе а да
ученик поседује знање и вештине да са успехом заврши своје школовање (нпр.
трудноћа)
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА и
МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА
УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Подршку ученицима школе којима је то потребно школа ће учинити доступнијом кроз
следеће активности:
1. Благовремено информисање ученика о врстама подршке у учењу која се у школи нуди и
формирање група оних који су заинтересовани или оних којима је предложено услед слабих
резултата у учењу (допунска и додатна настава)
2. Истицање права сваког ученика на индивидуализован приступ и комуникација наставника у
оквиру одељењског већа у ту сврху- у вези са ИОП образовном подршком 1,2 или 3, припреме
ученика за такмичења и/или матурски и завршни испит, али индивидуалне карактеристике
сваког ученика
3. Активности Тима за инклузивно образовање
4. Активности Тима за каријерно вођење и саветовање
5. Идентификација ученика из псетљивих група и план рада са оима
6. Рад одељењског старешине
7. Рад стручне службе у школи
8. Сарадњу са Институцијама из окружења које су значајне за пружање подршке развоју
ученика (Регионални центар за таленте, Истраживачка станица Петница, Школа за талентеLady School, Фондацијом за образовање Рома, Центар за социјални рад- Гроцка, Дом здрављаГроцка, Хитна служба полиције- Гроцка)
9. Сарадњу са родитељима
10. Едукацију наставника у вези са значајним питањима везаним за инклузивнообразовање
11. Инкорпорацију инклузивног образовања у стратегију развоја школе кроз
Школски развојни план
12. Сензибилизацију ученика и наставника и развијање толеранције на различитости
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Активности

Начин реализације и

Временска динамика

реализатори
Формирање Стручног тима за
инклузивно обазовање за
текућу
школску годину
Израда плана и програма
рада Стручног тима за ИО, за
текућу школску
годину
Идентификација ученика из
осетљивих група

Директор школе

Август

Чланови Тима

Август

Идентификација
ученика

Састанак
одељенских Октобар
старешина/одељенских већа са
психологом и педагогом

даровитих

Састанак
одељенских Септембар
старешина/одељенских већа са
психологом и педагогом

Израда плана рада за ученике
из осетљивих група и за
даровите

Предметни
наставници
у
консултацији са психологом и
педагогом

Током године

Информисање наставника о
специфичним
потребама
ученика из осетљивих група и
помоћ у прилагођавању рада и
оцењивања овим ученицима
Консултације, презентације, за
наставнике, материјали за
наставнике

психолог/педагог

Током године,
потреби

по

психолог/педагог

Током године,
потреби

по

Сарадња
са
установама,
удружењима, другим школама,
тимовима
и
појединцима
у
циљу
унапређења
квалитета
пружања
додатне подршке ученицима
Реализација часова одељенске
заједнице везане за развијање
толеранције,
тимски
рад,
сарадњу

Подршка
и
праћење
рада Током године,
Ученичог
парламента потреби
Реализацију
активности
каријерног вођења Директор,
психолог, педагог

по

Радионице које води одељенски Током године
старешина
у
сарадњи
са
психологом
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ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која
омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. Рад са даровитим
ученицима одвија се кроз следеће етапе:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА
У нашој школи постоје ученици који показују изразит таленат за одређене области. Зато
је потребно подстакнути наставнике да када препознају такве ученике сигнализирају
одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно
образовање. Селекција се врши кроз психолошке тестове, тестове знања.

2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се
степен/ниво на коме ће се радити са њима, планирају се активности у зависности од
конкретног случаја.
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз индивидуализацију,
било кроз ИОП процедуре изводи у складу са законским документима.
ИЗВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
 слободне активности (секције)
 додатна настава из појединих предмета

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ
 коришћење напреднијих уџбеника
 прилика да брже прође кроз базично градиво
 самосталан истраживачки рад
 рад са ментором
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 сложенији

задаци,

не

рутински

задаци,

виши

нивои

знања,

висока

индивидуализација
 задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена
 дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења
 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави
 флексибилни временско-просторни услови за рад
 едукативни излети и посете различитим институцијама
 гостујући предавачи
Потребно је код ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и
подржавају, као и креирати прилику да комуницира са својим интелектуалним
вршњацима.

МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате
на такмичењима, као и иновације или изузетне резултате у неком другом
облику активности
 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге
медије
 укључивање у презентацију Школе
 вршњачка едукација–постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују
друге ученике
 вођење часа
 учешће на Сајму образовања
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ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Активности

Начин реализације и

Временска динамика

реализатори
Идентификација надарених

Предметни наставници и

и талентованих ученика

психолог

Израда индивидуалних

Предметни наставници и

програма у

психолог

Октобар, прво полугодиште
Током године

редовној, додатној настави,
секцијама

(или

ИОП3

планова), припрема за
такмичења,
консултације са ментором
Презентације радова,

Предметни наставници и

евалуација са

ученици

Јун

такмичења
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ПРОГРАМ

ЗА

ЗАШТИТУ

УЧЕНИКА

ОД

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

НАСИЉА,

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Школа има програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
који се доноси на свaке четири године а ажурира према потреби у складу са новим законским
актима. Саставни део ШРП-а је годишњи план заштите ученика који подразумева конкретне
активности, динамику њиховог реализовања и носиоце активности. План садржи превентивне и
интервентне активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања које су у складу са Протоколом министарства просвете и Правилником о протоколу
од 31 јула 2020. а који је ступио на снагу 08.08.2020.
ПЛАН

РАДА

ТИМА

ЗА

ЗАШТИТУ

ОД

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

НАСИЉА,

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021
Редни

Време

број

реализације

Садржај рада
Уводни

1.

Извршилац

састанак

Тима-

окупљање Школски психолог и

чланова израда Плана рада Тима за сви чланови
текућу школску годину
Упознавање

2.

Наставничког

већа

са Директор,

програмом тима а на основу новог помоћник директора
правилника
Септембар
3.

Правила понашања у школи са посебним Одељењске старешине
освртом на измењене, прилагођене

са својим одељењем

услове рада услед пандемије вирусом
COVID 19 - (час разредног
старешинства)
4.

Формирање
Вршњачког
тима
и Јована Радосављевић и
дефинисање његове улоге; упознавање школски психолог
овог тима са облицима насиља, нултом
толеранцијом на насиље и процедурама
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реаговања школе у ситуацијама насиља
5.

Израда плаката о облицима насиља и Вршњачки Тим Јована
нултој толеранцији на насиље и њихово Радосављевић
постављање по зидовима ходника школе школски психолог
(или примена постојећих ресурса)

6.

Интервенције у ситуацијама

Одељењски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и

према потреби: Тим,

занемаривања у складу са Протоколом

школски

психолог,

(према потреби)

директор

школе,

одговарајуће
институције ван школе
7.

Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и

стручни

сарадник-

испољавају насилно понашање или су психолог
жртве насиља (извештај у док од.
старешина и психолога)
Према потреби донети индивидуални
план заштите ученика, реализовати га и
пратити његове ефекате
8.

Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници
(дневни извештај у књизи дежурства)

1.

Дан заштите менталног здравља 10.10.- Бојана Ђорђевић
дискусија

са

ученицима

о

утицају

пандемије на основне људске потребе
као што су дружење, блискост, потреба
за кретањем
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Дан борбе против трговине људима- Црвени крст и школски

2.

14.10. (акција са ученицима)
Међународни

3.

дан

борбе

психолог
против

природних катастрофа - 11.10. (циљподизање свести ученика о утицају Светлана Палалић
човека на климатске промене и Наташа Митровић
развијање

њихове

комуникације

4.

Октобар

и

и

конструктивне
сарадње

током

реализације пројекта)
Упознавање

Вршњачког

ученичког

парламента

тима

и Драгана Смиљанић и

(дијалог, Јована Радосављевић

информисање парламента о облицима
насиља и начинима интервенције у
школи)

5.

Посета ученика Центру за културу у Ивана

Настасић

и

Гроцкој (упознавање са активностима и школски психолог
манифестацијама које нуди, упознавање
са

историјско

културним

наслеђем

региона)

6.

Редовни састанак Тима

Чланови Тима

7.

Интервенције у ситуацијама

Одељенски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и

према потреби: Тим,

занемаривања у складу са Протоколом

школски психолог,

(према потреби)

директор школе,
одговарајуће
институције ван школе

8.

Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
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испољавају насилно понашање или су
жртве

насиља

(извештај

у

док

и

одељењског старешине и психолога)
Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници

9.

(дневни извештај у књизи дежурства)
1.

Насилни говор у дигиталном свету

Горанка

Радојчић

и

(предавање и дискусија са ученицима)

наставници грађанског
васпитања

Међународни

2.

толеранција

дан

толеранције- Илија Дабетић

насупрот

насилног

екстремизма 16.11. (јавни час)
3.

Међународни дан борбе против насиља

Вршњачки тим,

над женама- 25. 11. (различите

наставници грађанског

активности које ученици осмисле)

вапитања

Месец борбе против болести

4.

зависности- опасности мешања
психоактивних супстанци;
Начини заштите од вируса COVID 19

Институт

за

јавно

здравље Батут

(јавни час- уживо или online)
Редовни састанак Тима

5.

Чланови Тима
Одељењски старешина,

6.

Новембар

Интервенције у ситуацијама

према потреби: Тим,

дискриминације, насиља, злостављања и

школски психолог,

занемаривања у складу са Протоколом

директор школе,

(према потреби)

одговарајуће
институције ван школе

7.

Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве насиља (извештај одељењског
старешине и психолога)
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Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници

8.

(дневни извештај у књизи дежурства)
Међународни

1.

дан

људских

права Јована Јовановић

(дискусија и пано са ученицима)
Посета некој установи, институцији или Христина Симић

2.

некој

манифестацији

промовисања

у

културе

и

циљу
здравих

животних стилова
3.

Редовни састанак Тима

4.

Укључивање
припреме

чланови Тима

Вршњачког

светосавске

тима

у Вршњачки

приредбе

са наставници

тим

и

српског

циљем скретања пажње на могућност језика
Децембар

укључивања свих ученика у припреми
(заштита од дискриминације), предлог
садржаја
ненасилно,

којима

се

солидарно

промовише
понашање-

у

складу са прописима услед пандемије
5.

Уређење школског простора поводом Одељењске старешине
новогодишњих празника
(сарадња

ученика

и

чланови Тима
одељењског

старешине)
Одељенски старешина,

6.
Интервенције

у

ситуацијама према потреби: Тим,

дискриминације, насиља, злостављања и школски

психолог,

занемаривања у складу са Протоколом директор

школе,

(према потреби)

одговарајуће
институције ван школе

7.

Индивидуални и/или групни рад са

Одељењски старешина

ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
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жртве насиља (извештај одељењског
старешине и психолога)

Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници

8.

(дневни извештај у књизи дежурства)
Светски

1.

дан

писмености

(плакати Сања Николић

ученика са потитивним порукама или
цитатима о ненасиљу из књижевних
дела)
2.

Јануар

Активности ученика у циљу припреме Вршњачки
светосавске приредбе

тим,

наставници

(развијање компетенција комуникације, језика

и

српског
наставник

сарадње, решавања проблема али и музичког васпитања са
толеранције, заједништва, емпатије) у ученицима

3.

из

складу са прописима услед пандемије

различитих одељења

Редовни састанак Тима

Чланови Тима

Интервенције

у

ситуацијама Одељенски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

директор

психолог,
школе,

одговарајуће
институције ван школе
4.

Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве насиља (извештај психолога)

5.

Праћење ексцесних ситуација (дневни Дежурни наставници
извештај у књизи дежурства)
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Дискусија са ученицима из области Влада

1.

здравстевене

заштите-

Павловић

и

социјална школски психолог

дистанца као нова реалност у време
пандемије вирусом COVID 19
Дискусија са ученицима - сигурно Маја Обрадовић
понашање у партнерском односу
школски психолог
Конкурс: „Крв живот значи“ (ликовни и Сања Николић,

2.
3.

литерарни радови ученика)

и

Светлана Павловић
Нешић, Љубица Шакић

Радионице са одељењима и/или групама Школски психолог

4.

ученика

према

потреби

у

циљу

оснаживања ученика на пољу емпатије,
Фебруар

конструктивних
проблема,

начина

сигурног

решавања

понашања

у

вршњачкој групи
5.

Интервенције

у

ситуацијама Одељенски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

директор

психолог,
школе,

одговарајуће
институције ван школе
6.

Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве

насиља

(извештај

у

док

психолога)
7.

Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници
(дневни извештај у књизи дежурства)

1.

„Зид“ позитивних порука
(заједничко

уређивање

Вршњачки

Тим

у

школског сарадњи са ученичким

простора којим се промовише ненасиље)

парламентом
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Хуманитарна акција. „Чепом до осмеха“

2.

Светлана

Павловић

Нешић
3.

Светски дан књиге 02.03.- дискусија и Наставници

српског

препоруке

Бисерка

омиљених

књига

међу језика

ученицима
4.

Март

Поруке

из

и

Дабетић
медија

(радионице

или Тања Вујић

дискусије са ученицима) у циљу развоја
критичког мишљења
5.

Редовни састанак Тима

6.

Интервенције

у

Чланови Тима
ситуацијама Одељењски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

психолог,

директор

школе,

одговарајуће
институције ван школе

Индивидуални и/или групни рад са

7.

Одељењски старешина

ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве насиља (извештај у док психолога
Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници

8.

(дневни извештај у књизи дежурства)
Неговање

1.

културне

различитости, Наставници грађанског

толеранције и културе (радионице са васпитања
ученицима)

2.
Април

Светски дан планете земље 22.04..- Вршњачки тим
различите активности ученика
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Интервенције

3.

у

ситуацијама Одељењски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

психолог,

директор

школе,

одговарајуће
институције ван школе
Индивидуални и/или групни рад са Одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве насиља (извештај у док
психолога)
Праћење ексцесних ситуација у школи Дежурни наставници

4.

5.

(дневни извештај у књизи дежурства)
Светски дан слободе медија 03.05.- наставници грађанског

1.

радионице са ученицима у циљу развоја васпитања
критичког мишљења
Међународни

2.

дан

биолошке Светлана

Павловић

разноврсности- 22. 05. (акција уређења Нешић
школског дворишта)
3.

4.

Мај

Изложба ликовних радова

Љубица Шакић

Радионице са одељењима и/или групама школски психолог
ученика према потреби

5.

Светски

дан

музеја-

посета

музеју Ксенија Јовичић

Николе Тесле
6.

Редовни састанак Тима

7.

Интервенције

у

чланови Тима
ситуацијама одељенски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

директор

психолог,
школе,

одговарајуће
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институције ван школе
Индивидуални и/или групни рад са

8.

одељењски старешина

ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве

насиља

(извештај

у

док

психолога)
Праћење ексцесних ситуација у школи дежурни наставници

9.

(дневни извештај у књизи дежурства
Међународни дан жртвама насиља 26.06. наставници грађанског

1.

(гледање

и

анализа

филмова

са васпитања

ученицима)
Евалуација активности Тима

2.

чланови

Тима,

наставници, ученици
3.

Редовни састанак Тима

4.

Интервенције

у

чланови Тима
ситуацијама одељенски старешина,

дискриминације, насиља, злостављања и према потреби: Тим,
Јун

занемаривања у складу са Протоколом школски
(према потреби)

директор

психолог,
школе,

одговарајуће
институције ван школе
5.

Индивидуални и/или групни рад са одељењски старешина
ученицима и родитељима ученика који и школски психолог
испољавају насилно понашање или су
жртве

насиља

(извештај

у

док

психолога)
6.

Праћење ексцесних ситуација у школи дежурни наставници
(дневни извештај у књизи дежурства
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА
Осипање у нашој школи није заступљено у великој мери (упросеку 3-4) ученика годишње
се испише или на други начин напусти школу).
Основне мере превенције осипања у нашој школи су:
 Васпитни рад одељењских старешина са својим одељењем
 Васпитни рад стручне службе са ученицима који показују велико изостајање са наставе и
неблаговремено регусање својих изостанака и/или непримерене облике понашања у школи
 Сарадња стручне службе и одељењских старешина са родитељима
 Сарадња школе са Центром за социјални рад и/или другим надлежним институцијама
 Промоција школе (дан отворених врата, сарадња са основним школама, презентација
школе и школских успеха на сајту)

МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ
ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА
Саставни део Развојног плана школе је и план Тима за развој међупредметних компетенција
и предузетништва. У складу са новинама у образовању циљеви образовања и васпитања
који превазилазе садржаје појединих предмета а на које ћемо се посебно усресредити и
развијати наредних година су
 Компетенција за целоживотно учење
 Комуникација
 Рад са подацима и информацијама
 Дигитална компетенција
 Решавање проблема
 Сарадња
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 Одговорно учешће у демократском друштву
 Одговоран однос према здрављу
 Одговоран однос према околини
 Естетичка компетенција
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
Циљеве ћемо остварити кроз:
 Редовну наставу (избором одговарајућих облика и метода рада)
 Допунску и додатну наставу
 Рад различитих секција, трибина и радионица
 Часове одељенске заједнице
 Организовање екскурзија и посета
 Хуманитарне акције
 Детаљни планови и предвиђене активности уграђени су у стратешка документа

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ
Активности

Време

Носиоци

реализације

активности

Август

Директор,

Термини

помоћник

рада

школе планирати

директора,

конкретизовани

припремни

П-П служба

годишњем плану рада

Годишњим
планом

рада
рад

Евалуација

са

припремног
матурантима
у

са
матурантима
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Договор о
избору

током
тема

Стручна већа

Матурски радови

Наставници

Ученички радови

за целе

Матурски испит и године
завршни испит
–

верификовање

тема

за

матурски

испит

на

Наставничком већу
Менторски рад са

Новембар- јун

ученицима

изабраних
предмета,

Писмени радови из из

Наставници

српског

српског језика и језика,
књижевности,

математике и страних

страних језика и

језика

математике
Анализа

Матурска

резултата

комисија

ученика
матурском

на

Јун, јул

Оцене

и

Стручна
већа

испиту по
Стручним
већима
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ УШКОЛИ
Активности

Израда

плана

Носиоци

Време

Критеријум

активности

реалиазције

успеха

Лично

Август

Сваки

Евалуација

Лични

план

стручног

наставник

има стручног

усавршавања и

план

разматрање на

усавршавања за записници

седницама

текућу школску седниица

стручних већа

годину

стручног усавршавања,
са

стручних већа,
План стручног
усавршавања у
оквиру
установе,
План стручног
усавршавања
ван установе

Креирање

Педагошки

Август

Годишњи план Записник са

планова

колегијум,

стручног

стручног

наставници

усавршавања на Педагошког

усавршавања на

лично

нивоу

састанка
школе колегијума

нивоу школе –

саставни је део Годишњи план

годишњи план

годишњег плана школе

стручног

рада школе

План стручног

усавршавања у

усавршавања у

установи

оквиру
установе,
План

стручног

усавршавања
ван установе
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Креирање

Педагошки

Август

Стручни

Записник са

планова

колегијум,

сарадници

састанка

стручног

наставници

Педагошког

усавршавања-

лично

колегијума

акредитовани

Годишњи план

семинари

школе

(одабир

План стручног

програма

усавршавања у

стручног

оквиру

усавршавања из

установе,

области

План стручног

компетенција

усавршавања

К1,К2,К3,К4)

ван установе

Информисање

П-П служба

запослених у

Комисија

вези са

праћење

стручним

стручног

Континуирано
за током
године

Стручни

Обавештења

целе сарадници

прослеђена

редовно

наставницима о

информисани о

најављеними

усавршавањем и усавршавања

акредитованим

похађаним

напредовањем

семинарима

акредитованим

Комисија

за семинарима

праћење
стручног
усавршавања

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Сходно

важећем

Правилнику

о

сталном

стручном

усавршавању

и

стицању

звања наставника, васпитача и стручних сарадника, а према годишњем плану рада школе,
планирати и спроводити активности по основу напредовања и стицања звања, а према
пријавама наставника за дату школску годину.
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Време реализације

Активности /теме

Начин реализације Носиоци
реализације

/према Информармације о понашању Индивидуални
ученика у школи, успеху,
разговори
распореду
отворених
напредовању
врата
одељењских
Саветодавни рад
са
старешина, предметних родитељима
Током

године

Одељењски
старешина
Предметни
наставници

наставника и педагошко
психолошке службе
Психолошко
педагошка
служба

Током
зависности

године

у Упознавање родитеља о
од развојним

могућности институција карактеристикама

Родитељски

П – П служба

састанци, разговори
са родитељима

са којима школа сарађује адолесцената, проблемима
које доноси период
адолесценције, проблемима
алкохолизма, наркоманије,
трговине људима,
различитих видова
преступничког понашања
У току године – према Упознавање са
распореду родитељских реализацијом наставе,
договор о начину сарадње,
састанака
упознавање са правима и
обавезама ученика,
правилима понашања

Родитељски
састанци

Одељењски
старешина
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Општиродитељски
састанци

Реализација тема значајних Општиродитељски
састанци
за
генерацију,
пријем
ученика

првог

разреда,

договор

о

извођењу

Одељењске
старешине,
директор,
п-п служба

екскурзије ...
Континуирано у току
године

Према потреби –
континуирано у току
школске године

Одељењске
Информисање родитеља о Постављање
информација на
старешине,
свим дешавањима у школи,
огласној табли школе, предметни
сајту школе
наставници, п-п
правилницима ...
служба,
директор

Различити
облици
саветодавног рада у
зависности од проблема

Индивидуални
разговори
са
родитељима,
заједнички састанци
мањих група
родитеља чија деца
имају исти или
сличан проблем

Одељењске
старешине, п-п
служба, тимови
за појачан
васпитни рад,
тим за ИОП,
директор

У току школске године у Теме прописане законом и Ангажовање
зависности од потребе
родитеља
у
годишњим планом рада
и
зависности од
термина
предвиђених школе

Представници

годишњим планом
рада школе

родитеља у
Савету
родитеља

потреба
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Тим
за
каријерно
саветовања живот и рад школе - предавачи
у
и
вођење
ангажовање родитеља у областима у којима саветовање,
родитељи
професионалној
су експерти

Према плану каријерног Укључивање родитеља
вођења

и

ученика

у Родитељи

орјентацији ученика
у Родитељи предавачи Предметни
у областима у којима наставници
живот и рад школе –
су експерти
ангажовање родитеља као

Према наставном плану и Укључивање родитеља
програму

предавача у оквиру редовне
наставе
Према плану тимова за Укључивање родитеља у
остваривање активности
појачан васпитни рад са
предвиђених годишњим
ученицима
(првог, планом рада тимова за
појачан васпитни рад
другог, трећег и четвртог
разреда)
Према плану тима за
Укључивање родитеља
самовредновање
рада вредновање рада школе
школе

у

Састанци тимова,
активности према
предвиђеном плану
и/или према
потребама које се
непланирано
појављују

Чланови
тимова
за
појачан
васпитни рад

Према важећим
правилницима и
потребама тима за
самовредновање

Чланови тима за
самовредновање
рада школе

Реализација
Према плану стручног Укључивање родитеља у
дефинисање и остваривање Школског развојног
актива
за
школско
циљева
и
задатака плана
предвиђених школским
развојно планирање
развојним планом
Током године

свих У зависности од
активности
рад свих тимова и стручних родитеља, локалне
Укључивање родитеља у Активирање
тела предвиђених законом

Током године

Стручни актив
за школско
развојно
планирање,
директор школе

Пружање могућности
родитељима да се
самоиницијативно укључе у
побољшање услова рада
школе, давање сугестија

заједнице
Донације родитеља у
виду поклањања
школске опреме и
учила, постављање
кутије за сугестије

Директор
школе, П-П
служба,
Савет родитеља
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ПРИВРЕДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
РАД ШКОЛЕ
Aктивности

Начин реализације

Време

Носиоци

реализације реализације
Разговор са председником План за
ученика
општине Гроцка
Црвени крст општине Гроцка

Реализацију идеја октобар

директор

Акција добровољног давања октобар

Слободан Тошић,

крви

директор, школски

новембар
април

Састанак са Канцеларијом за Разговор са КМ о реализацији
новембар
активности од значаја за
младе општине Гроцка
ученике

психолог
Психолошко
педагошка
служба, Ученички
парламент

Центар за културу Гроцка

Реализација радионица из
различитих области

Црква у Гроцкој

Ивана
децембар

Прослава Дана Светог Саве

Настасић,

школски психолог
свештеник

јануар
Хуманитарне акције

директор
Светлана Павловић

У току
школске
године

Нешић
Ученички
парламент

У току
Сарадња са другим школама Пријем ученика и
представника школа из земље школске
из земље и иностранства
и иностранства, припремање године
пригодних манифестација,
приредби и сл,

Помоћник
директора,
Директор,
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одлазак наших ђака и ученика
...

наставници,
Ученички
парламент

Музеји, галерије, позоришта,

Одлазак са ученицима

Психолошко

библиотека града Београда

току
(приликом избора представа У
школске
водиће се рачуна о програму
године
наставе српског језика и

педагошка

књижевности, као и

служба,
Одељенсе
старешие,

интересовању ученика)

наставници
Сајам образовања,
презентација школе

Ученички
Мај

парламент,

НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
У оквиру рада Актива за школско развојно планирање разматраће се
динамика реализације Школског развојног плана, на полугодишту и на крају
школске године. Чланови Актива пратиће оствареност Развојног плана, на
основу следећих извора: усвојених извештаја о раду Школе и извештаја о раду
директора; записника са Наставничких већа, Савета родитеља, Педагошког
колегијума и Стручних већа; извештаја о раду тимова који постоје у школи;
извештаја о самовредновању рада школе.
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Чланови Актива за школско развојно планирање су:
Милена Трифуновић, наставник хемије и председник Актива
Светлана Матковић, наставник математике
Светлана Павловић Нешић, наставник српског језика и књижевности
Маја Обрадовић, наставник економске групе предмета
Малиша Чакаревић, наставник географије
Ивана Настасић, наставник енглеског језика
Владимир Ћакић, наставник физичког васпитања
Јелена Петковић, наставник практичне наставе са технологијом рада
Весна Бабић, наставник у подручју прераде хране
Валентина Стамена, психолог Школе
Милица Дражић, педагог Школе
Катарина Јовановић, наставник српског језика и књижевности и помоћник
директора
Душан Јовић – представник Ученичког парламента
Селимир Радосављевић, директор Школе
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