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 Школским развојним планом 2021 - 2026. год. су постављени многи исходи  

који би требало да се остваре. Са реализацијом је започето од првих дана септембра 

2021. године. 

 Оно што је реализовано у првој школској години 2021/22. је креирање 

наставног процеса, опремање учионица модерним наставним средствима у циљу 

подстицаја наставе по мери детета у савременом свету. Стварају се ефикасне и 

подстицајне прилике у школи које подижу самопоуздање како наставницима тако и 

ученицима. Развија се одговорност, толеранција, емпатија и креативност. Код 

ученика се негује перманентност у раду, воља за новим научно–сазнајним и 

иновативним методама рада, оспособљавајући их за рад на савременим наставним 

средствима. 

 

 Приоритетна област за развој у овом периоду је био: 

 

- Школски програм и Годишњи план рада школе. 

 

- Настава у учење 

 

- Подршка ученицима 

 

- Организација рада школе 

 

- Образовна постигнућа 

 

- Сарадња са школама из Европске уније (Португалија) 

 

- Културни идентитет 

 

- Материјално опремање школе и побољшање услова за рад. 

 

- Школски програм и Годишњи план рада се као и сваке године ради на почетку 

школске године. Школске 2021/22. одељења која имају више од 21 ученика су 

подељена у две групе за наставу информатике, тако да је сада наставницима 

олакшан и унапређен рад а сваком ученику је доступан рачунар. 

 

- Из области наставе и учење реализована је израда Годишњих и оперативних 

планова као и прилагођених планова и примена посебних задатака за рад са децом 

која имају потешкоћа у учењу. Одржан је одређени број угледних и огледних часова, 

како у школи тако и ван ње. 

 



- Током целе године пружана је подршка ученицима из осетљивих група, 

одржавана су предавања Црвеног крста у благовременом пружању прве помоћи уз 

практичну показну вежбу. Као и сваке и ове су на почетку школске године, радници 

Полицијске станице одржали предавања о безбедности ученика у саобраћају. 

 

- Организација рада школе и руковођење: сви наставници користе ес-Дневник, 

поседују мејл адресе, користе електронске уџбенике, едукативне сајтове, 

електронске провере знања, али и самостално проналазе нове методе и иновације у 

настави које радо примењују у настави. 

 

- Из области Образовних постигнућа постоји план припреме за завршни испит. 

Сам испит је протекао без икаквих проблема. Наставници који су били задужени за 

реализацију завршног испита похађали су обуку и добили сертификате који су им 

омогућили да реализују завршни испит у школама у којима су били распоређени. 

 

- Школа је са пројектом „Немају све учионице четири зида“ конкурисала код 

фонда „Еразмус+“ и одобрена су јој средства којима се реализује мобилност 

наставника са школом партнера из Португала. Одрађен је први део међународне 

сарадње, тако што је наша школа јуна месеца посетила школу партрнера у 

Португалији а септембра очекујемо узвратну посету њихових наставника нашој 

школи. 

 

- Културни идентитет је успешно настављен са радом. Отворен је нови унапређени 

сајт школе преко кога могу да се виде све информације о школи. Користе се и остале 

друштвене мреже ради свестранијег и благовременог обавештења о новинама у 

школи. 

 

- Што се тиче Материјалног опремања школе и побољшања услова за рад у току 

прве године овог петогодишњег плана урађено је неколико капиталних инвестиција. 

- На првом месту је урађена конверзија котла са чврстог горива на гас. 

- Добили смо потпуно нов жичани интернет за сваку просторију у школи. 

- Извршена је замена олука на целој матичној школи 

- Одрађено је уземљење у истуреним одељењима у Главици и Давидовцу 

-  Окречени су ходници у објекту 2 матичне школе и библиотека 

- Од Министарства смо добили 40 рачунара, 25 лаптопова и 5 пројектора 

 

 

Параћин                                                                                                  Директор школе, 

8. 9. 2022.                                                                                                  Радован Илић 


