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1.УВОД

Школски развојни план Фармацеутско-физиотерапеутске школе израђен је у циљу побољшљња
квалитета рада и садржи циљеве и задатке који су планирани за реализацију у наредних пет
година.
Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење и рад у којој постоји међусобна
сарадња и остварују се потребе и интереси свих ученика у образовно-васпитном процесу.
Кроз постављене циљеве и задатке настојаћемо да подстакнемо развој и постигнућа ученика у
складу са њиховим способностима и индивидуалним карактеристикама кроз побољшање
квалитета наставе и васпитног рада кроз сарадњу свих запослених у школи, међусобну размену
иновативних идеја, примера добре праксе, као и сарадњу са родитељима и другим установама и
институцијама.
Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања (члан 41.и члан 49), Закона о средњем образовању и васпитању (члан 9 ) и
Правилника о стандардима квалитета рада установа ,,Службени гласник РС-Просветни гласник''
бр.14/2018 од 02.08.2018.године.

Фармацеутско – физиотерапеутска школа негује изузетност, вреднује успешно
примењено знање и вештине и подстиче развој индивидуалних потенцијала
ученика.

ШКОЛА ПО МЕРИ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА, РОДИТЕЉА
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2. О ШКОЛИ
2.1.Кратак профил школе
Фармацеутско-физиотерапеутска школа , Београд (Звездара) је образовно-васпитна установа у
којој се остварује делатност јавне службе за средње образовање и васпитање. У Школи се стиче
средње стручно образовање за рад и даље школовање у трајању од три и четири године.
Школа је основана 2003.године, током свих година постојања, рада развој школе је усмерен ка
остваривању савремених захтева наставе. Образовно-васпитну делатност реализује за редовне
ученике, ванредне ученике, полазнике на преквалификацији, доквалификацији.
Данас школа има двадесет седам одељења и око 800 ученика. На организацији и реализацији
школских активности сваке године је ангажовано стотину људи, међу којима су руководећи и
организациони кадар, стручни сарадници, наставници, административно-финансијско особље и
помоћно-техничко особље.
Школа испуњава све прописане услове за рад:назив, седиште и врсту установе, програм
образовања и васпитања, језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, простор, опрему,
наставна сре4дства, наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним стандардима,
обезбеђена средства за рад, обезбеђене хигијенско-техничке услове у складу са законом и
прописима којима се уређује ова област.
Школа је верификована за четири образован профила из подручја рада здравство и социјална
заштита: фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, козметички техничар,
масер).Образовни профил фармацеутски техничар реализује се на српском језику, српском и
енглеском језику. Школске 2017/2018.године били смо прва стручна школа која је имала
двојезичну наставу.
Школу чине два објекта: стари који има 878,00 м2 и који је потпуно адаптиран и реконструисан
према високим грађевинским стандардима. Њега чине кабинети за опште образовне и опште
стручне предмете. Други део зграде је површине 2324,00 м2 који је завршен у другом
полугодишту шк. 2006/07.год. Намењен је за кабинете стручно – теоријске и практичне наставе.
Поред простора у школи за остваривање програмских садржаја користе се просторије наставних
база: здравствене установе, фармацеутске установе-апотеке, козметички салони.

Школа остварује квалитетну и добру сарадњу са институцијама, организацијама у локалној
заједници, граду. Школа је позната по својој отворености, сараднји са школама, институцијама на
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републичком и међународном нивоу.Наставници, стручни сарадници и ученици наше школе
укључени су у бројне пројекте који се реализују на територији Србије, али и у сарадњи са
партнерским школама из региона.
Школа негује солидарност,толеранцију,хуманост,колегијалност.

2.2.Историјат школе
Одлуком Владе Републике Србије 10. априла 2003.год. основана је Фармацеутскофизиотерапеутска школа са седиштем у Београду у улици Донска 27-29. Школа је смештена у
здању некадашње ОШ ''Милош Матијевић – Мрша ''.
Састоји из два објекта: стари који има 878,00 м2 и који је потпуно адаптиран и реконструисан
према високим грађевинским стандардима. Њега чине кабинети за опште образовне и опште
стручне предмете. Други део зграде је површине 2324,00 м2 који је завршен у другом
полугодишту шк. 2006/07.год. Намењен је за кабинете стручно – теоријске и практичне наставе.
Фармацеуско – физиотерапеутска школа образује 4 образовна профила у оквиру подручја рада
Здравство и социјачна заштита :
 Фармацеутске техничаре у трајању од 4 године
 Физиотерапеутске техничаре у трајању од 4 године
 Козметичке техничаре у трајању од 4 године
 Масер у трајању од 3 године.
Од школске 2017/2018.године образовни профил фармацеутски техничар реализује се на два
начина:
-

Једно одељење наставу прати на српском језику
Једно одељење прати наставу на српском и енглеском језику.

Школске 2017/2018.године били смо прва стручна школа која је имала двојезичну наставу.
Школске 2020/2021.године матурирала је прва генерација ученика који су пратили наставу на
српском и енглеском језику.
У школској 2020/2021.год. Фармацеутско-физиотерапеутска школа броји 27 одељења.
Наставни процес се реализује у четири образовна профила и то :
Фармацеутски техничар : 2 одељења првог разреда, 2 одељења другог разреда , 3 одељења
трећег разреда и 2 одељења четвртог разреда у четворогодишњем трајању.Специфичност је што
у сваком разреду једно одељење наставу прати на српском језику, а друго одељење на српском и
енглеском језику.
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Физиотерапеутски техничар : 2 одељења првог разреда, 2 одељења другог разреда , 2 одељења
трећег разреда и 2 одељења четвртог разреда у четворогодишњем трајању.
Козметички техничар : 2 одељења првог разреда, 2 одељења другог разреда , 2 одељења трећег
разреда и 2 одељења четвртог разреда у четворогодишњем трајању.
Масер : 1 одељење првог разреда, 1 одељење другог разреда и 1 одељењe трећег разреда у
трогодишњем трајању.
У одељењима првог и другог ратреда има по 30 ученика.
Поред основне делатности, школа обавља и проширену делатност.
1. Решење бр. 022-05-00083/2004-03 од 10.07.2012.год. Школа обавља проширену делатност
пружања услуга:
- Основни курс за козметичаре;
- Обука за педикир;
- Надоградња ноктију;
- Депилација;
- Масажа;
- Професионална шминка
2. Решење бр. 022-05-83/2004-03 од 08.07.2004.год. Школа обавља проширену делатност
пружања услуга:
- у козметичком салону;
- салону масаже;
- физиотерапеутском блоку
Овим решењем школа је добила одобрењеза пружање услуга:
Производње и продаје у апотеци
Пружање услуга у специјалистичкој ординацији и ординацији опште праксе и фитнес
центру.
Ове делатности школа не обавља јер недостају сагласности Министарства здравља.
-

За успешан образовно-васпитни рад са ученицима, постигнуте резултате на такмичењима у
знању, вештинама, за хуманитарне и културне активности школа је добила бројна признања.
Највећа признања су:
-

Школа је носилац Светосавске награде од 2013.године
Признање
СКАНУ-а 28.06.2015. године - ВИДОВДАНСКИ ОБЕЛИСК, једној од
најсавременијих школа
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2.3.Специфичност школе
•

Учионице опремељене ергономским клупама за по једног ученика и њиховим спајањем
добија се савремени “амфитеатарски” угођај, а постоји могућност и произвољног
размештаја.

•

Свака учионица опремељена је разгласом па уместо звона
његовом целом дужином емитује се музика по избору ученика.

•

Свака учионица опремљена је рачунаром са видео бимом и пратећом опремом.

•

Кабинети за практичну наставу су опремљени најсавременијом опремом која омогућава
сваком образовном профилу практичну примену и увежбавање теоријски усвојених
знања.

•

Висококвалификован наставни кадар је обучен за коришћење најсавременијих наставних
средстава и интердисциплинарни приступ у раду са ученицима.

•

Родитељи ученика наше школе били су међу првих 100 школа у Србији који су
добили приступ евиденцији есДневник.

•

Успешну реализацију у школи има: консултативна настава за ученике који из било ког
разлога нису могли савладати на задовољавајући начин предвиђене модуле; ученички
парламент где свако одељење има своје представнике који доносе одлуке важне за
ученике и школу и који својим ангажовањем унапређују наставни процес и ваннаставне
активости; савет родитеља који активно учествује у решавању свих кључних питања
везаних за школу и ученике; школски одбор који успешно решава и доноси све значајне
одлуке које су у инетересу школе; педагошко-психолошка служба кроз континуирану
сарадњу са наставницима , ученицима, родитељима и институцијама значајним за развој
школе; служба обезбеђења, помоћно техничко особље; Ученичке компаније које
постижу завидне резултате на свим такмичењима државног и међународног нивоа и
доприносе маркетингу школе.
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3.ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ
3.1.Материјално-технички и просторни ресурси
Укупна површина школе је 3.202,00м2. Састоји из два објекта: стари који има 878,00 м2 и који је
потпуно адаптиран и реконструисан према високим грађевинским стандардима. Њега чине
кабинети за опште образовне и опште стручне предмете.
Други део зграде је површине 2324,00 м2 који је завршен у другом полугодишту шк. 2006/07.год.
Намењен је за кабинете стручно – теоријске и практичне наставе.
САДРЖАЈИ У ОКВИРУ СТАРОГ ОБЈЕКТА
А) Просторије за наставу опште намене
1. Предметне учионице
1.1. Српски језик.......54м2
1.2. Страни језици (54+2x27)......108м2
1.3. Математика......54м2
1.4. Филозофија, социологија, грађанско васпитање и психологија......54м2
1.5. Рачунарство и информатика (2x27)......54м2
1.6. Ликовна култура, верска настава......54м2
Укупно: 378м2
Б) Специјализовани кабинети и просторије за извођење практичне наставе (на нивоу приземља)
2. Трмотерапија
2.1. Припремни део......18м2
2.2. Апликација и криомасажа (4 бокса-кревети)......36м2
2.3. Фототерапија (2 бокса)......18м2
2.4. Кабинет за електротерапију (10 боксова)......72м2
2.5. Магнетна терапија (1 бокс)......18м2
Укупно: 162м2
3. Комуникације са пратећим садржајем
3.1. Ходници и степениште (први и други спрат)......250м2
3.2. Санитарни чворови (први и други спрат) (2x19)......38м2
3.3. Кафе кухиња......20м2
Укупно стари објекат А+Б: 848м2

САДРЖАЈИ У ОКВИРУ НОВОГ ОБЈЕКТА
Ц 1. ) Специјализовани кабинети и просторије за извођење практичне наставе (на нивоу ниског
приземља)
4. Физиотерапеутски блок
4.1. Базен терапијски......20м2
4.2. Хабарт када......20м2
4.3. Четвороћелиска купка......20м2
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4.4. Сауна......10м2
4.5. Сала за кинези терапију – бисерна када......60м2
4.6. Педикир – маникир (10 боксова)......20м2
4.7. Кабинет за масажу (5 боксова)......30м2
4.8. Прва помоћ......20м2
4.9. Фитнес теретана......60м2
Укупно: 190м2
5.Пратећи садржаји уз физиотерапеутски блок
5.1. Свлачионица......20м2
5.2. Свлачионица......60м2
5.3. Свлачионица......60м2
5.4. Припремна просторија......20м2
5.5. Свлачионица......30м2
Укупно: 190м2
6.Комуникације
6.1. Ходник и степениште......92м2
Укупно Ц 1.: 552м2

Ц 2. САДРЖАЈИ НА НИВОУ ВИСОКОГ ПРИЗЕМЉА
7.Галенска лабораторија
7.1.Галенска лабораторија......68м2
7.2. Аналитика лекова (лабораторија)......30м2
7.3. Кабинет за фармакогнозију......31м2
7.4. Козметички салон (10 боксова)......62м2
Укупно: 191м2
8.Комуникације са санитарним чвором
8.1.Улаз, ходник и степениште (28+173+.45).....246м2
8.2.Санитарни чвор (мушки – женски)......62м2
Укупно Ц 2.: 574м2

Ц 3. САДРЖАЈИ НА НИВОУ ПРВОГ СПРАТА
9.Кабинет за физику и хемију (64+20)......84м2
9.1.Кабинет за анатомију и биологију (62+20)......82м2
10. Управа школе
10.1. Зборница......68м2
10.2. Директор......30м2
10.3. Секретар......15м2
10.4. Рачуноводство......10м2
10.5. Одсек за ванредне ученике......22м2
10.6. Санитарни чвор за наставнике са предпростором......18м2
11. Комуникације са санитарним чвором
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11.1. Ходник и степениште (163+45)......208м2
11.2. Санитарни чвор (мушки – женски)......62м2
Укупно Ц 3.: 599м2

Ц 4. САДРЖАЈИ НА НИВОУ ПРВОГ СПРАТА
12. Микробиологија, патологија, фармакологија, хигијена и здравствено васпитање......64м2
12.1. Дерматологија, ОКМ, естетска хирургија, кинезиологија, кинезитерапија и физикална
терапија......62м2
12.2. Козметологија, естетска нега, основи масаже, култура тела, педикир и маникир......62м2
12.3. ФТО, фармакогнозија, фармацеутска технологија......68м2
12.4. Припремни кабинети – помоћне просторије (3x21)......63м2
12.5. Педагошко – психолошка служба......25м2

13.Комуникације са санитарним чвором
13.1. Ходник и степениште (173+45)......218м2
13.2. Санитарни чвор (мушки – женски)......62м2
Укупно Ц 4.: 599м2

УКУПНО СТАРИ ОБЈЕКАТ (Ц1+Ц2+Ц3+Ц4): 2.324,00м2
УКУПНО СТАРИ И НОВИ ОБЈЕКАТ: 3.202,00м2
Од свог оснивања школа нема салу за физичко васпитање. Школа не користи простор дворита за
реализацију наставе физичког васпитања.
Реализација наставе физичког васпитања реализује се у спортском центру Олимп.

3.2. Ииформатичко –технолошка и мултимедијална опрема
Опремљеност Фармацеутско-физиотерапеутске школе опремом и наставним средствима је у
складу са Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава.
Ограничавајући фактор у раду школе је недостатак фискултурне сале.
Школа располаже са:
Школа располаже рачунарском опремом која обезбеђује квалитетну организацију васпитнообразовног процеса и реализацију рада школе.
Све учионице, кабинети (укупно 27) опремљени су рачунаром и видео пројектором.
Од техничке опреме школа располаже:
-

73 рачунара
3 лап топа
12 штампача
2 скенера
видео пројектора
касетофона
1 фотокопир апарата

-

28 таблета
1 интерактивна табла
1 графоскоп
телевизора
фото апарата
камере

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Кабинети су опремљени апаратима, уређајима, моделима неопходним за успешну и квалитетну
реализацију наставе.
Фармацеутско-физиотерапеутска школа спада у ред добро опремљених школа .

3.3. Људски ресурси школе
Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром. Поред
најквалитетнијег фактора стручне оспособљености колектив карактерише висок степен
сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, ентузијазам, што ствара врло повољну
радну климу.
Кадар Фармацеутско-физиотерапеутске школе:
Људски ресурси

Број извршилаца
I

Наставно особље

Опште-образовни
предмети
Стручни
предмети

Руководеће
особље
Стручни
сарадници
Административно
-рачуноводствено
особље
Помоћнотехничко особље

Степен стручне спреме
II
III
IV
V
VI

30
47

21

VII
30
26

3

3

3

3

3
9

1
8

1

1

1

Табела : Број наставника према радном времену
Радно време

Пуно радно
време

1/2 и дуже
радног времена

До 1/2 радног
времена

Свега радника

Неодређено

59

7

2

68

Одређено

4

4

1

9

Укупно наставника

Табела : Структура наставног особља
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Директор

Помоћник
директора

Координатор
практичне
наставе

Стручних
сарадника

0,5

1

3

1

Магистри

Специјалисти

5

12

Наставника
77

Висока
спрема

Виша спрема

39

УКУПНО

21

77

Табела :Структура наставника према полу и годинама
Наставни кадар

Радни стаж
до 5

5-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

Свега

Мушки

3

2

1

1

1

/

/

8

Женски

4

11

12

32

5

2

3

69

7

13

13

33

6

2

3

77

Укупно

Оцена кадровских услова
Наставни кадар је обезбеђен у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита и Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручној
школи. Наставници се редовно обавештавају о законским прописима везаним за
остваривање образовно-васпитног рада. Стручно усавршавање запослених вршиће се у
складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
настaвника, васпитача и стручих сарадника и личним планом професионалног развоја
наствника и стручних сарадника и Планом стручног усавршавања.
Значајан број наставног кадра, стручних сарадника који су напредовали у звању
наставника, стручних сарадника. Осам наставника је напредовало, стекло звање
педагошки саветник.
Троје наставника, стручни сарадник има звање саветник спољњи сарадник МПНТР.
Седам наставника, стручних сарадника сарадници су ЗУОВ-а, ЗВКОВ-а.
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3.4. Подручје рад и образовни профили
Фармацеуско – физиотерапеутска школа образује 4 образовна профила у оквиру подручја рада Здравство
и социјачна заштита :

 Фармацеутске техничар;
 Физиотерапеутске техничаре ;
 Козметичке техничаре .
Ово су образовни профили који се реализују у трајању од 4 године. Четврти образовни профил
реализује се у трајању од 3 гододине :
 Масер
Образовни профили заступљени у школи верификовани су решењима надлежног министарства, и то:

Образовни профил

Фармацеутски техничар

Решење верификације
Трајање
школов
ања

Степен
стручне
спреме

4

IV

1.
Фармацеутски техничар
српски -енглески
Физиотерапеутски
техничар

4
4

IV

3.

Козметички техничар

4

IV

4.

Масер

3

III

2.

IV

Министарство просвете,науке и
технолошког развоја РС ,Решење
број 022-05-00083/2004-03 од
23.06.2016. год.
Министарство просвете,науке и
технолошког развоја РС ,Решење
број 022-05-00083/2004-03 од
12.06.2015. год.
Министарство просвете,науке и
технолошког развоја РС ,Решење
број 022-05-00083/2004-03 од
12.06.2015. год.
Министарство просвете,науке и
технолошког развоја РС ,Решење
број 022-05-00083/2004-03 од
23.06.2016. год.

Основна делатност школе је средње стручно образовање, шифра делатности 08532.
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3.5. Ресурси средине
Поред простора у школи за остваривање садржаја програма наставе и учења, реализацију вежби,
наставе у блоку школа је успоставила сарадњу са следећим здравственим установама,
фармацеутским установама и козметичким салонима:
Услови средине у којој школа обавља своју делатност су представљени кроз две врсте
потреба :
 потреба школе у чијем задовољењу учествује друштвена средина и
 потреба средине у чијем задовољењу учествујешкола.
Потребе школе супредстављене прегледом важнијих здравствених, културних, производних и
других институција, чији се програми и објекти користе за реализацију образовно-васпитних
задатака школе.
Потребе школе за коришћењем услуга друштвене средине као наставних база су:
-

Војно медицинска академија (ВМА)
"Завод за здравствену заштиту радника МУП-а Србије"
Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију –Бањица
Дом здравља '' Звездара ''
Дом здравља '' Раковиц''
Дом здравља ,,Врачар''
Црвени крст Звездара
Центар ЛИДЕРНА
Институт за рехабилитацију – Сокобањска
Реуматолошки институт
Апотеке
Lilly drogerie
Градски завод за кожне и венеричне болести (Џорџа Вашингтона)
Козметички салони са лиценцом за рад.

Потребе школе за коришћењем услуга друштвене средине као социјалних партнера су:
-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Скупштина града Београда
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Општина Звездара
Педагошко друштво Србије
Удружење медицинских школа РС
Институт за ментално здравље
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-

Градски завод за заштиту здравља
Републички завод за заштиту здравља
Центри за социјални рад
Фармацеутски факултет
Филолошки факултет
Филозофски Факултет

Културне и друге институције са којима школа остварује сарадњу су:
- Музеји,биоскопи,галерије и позоришта града Београда
- Средства јавног информисања
- Издавачке куће у Београду и Србији.
Потребе средине желимо да задовољимо кроз сарадњу са родитељима ученика, кроз
успостављање активног односа ученика,наставника,родитеља и локалне заједнице према школи
као месту живљења и рада; стварање услова за отворену,иновативну школу која би имала
квалитетну кооперативну сарадњу са родитељима ; пружање помоћи кроз породично
саветовање, кроз родитељске састанке, састанке Савета родитеља школе, појединачне сусрете
одељенских старешина и родитеља, сарадњом са директором и стручним сарадницима.
Сарадња са образовним институцијама подразумева сарадњу средњих и основних школа у
циљу усклађивања васпитних утицаја и поступака, ради потпунијег остваривања задатака
школства.
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4. ЕВАЛУАЦИЈА
4.1. Интерна евалуација
Школа има формиран Тим за самовредновање и вредновање рада школе, који сваке
школске године,кроз три циклуса прати области вредновања, са акцентом на
вредновању појединих одабраних области.
Запослени у школи су упознати са значајем самовредновања и вредновања рада Школе,
као и ефектима ових активности на унапређење рада појединаца и Школе у целини. Сви
запослени, ученици и родитељи ученика учествују у процесу интерне евалуације, а на
основу добијених података на крају сваке школске године израђује се посебан извештај
о самовредновању и вредновању рада Школе, који је саставни део Годишњег извештаја
рада школе.
На основу плана и програма, чланови тима за самовредновање у току сваке школске
године реализовали су самовредновање по предвиђеним кључним областима
(Програмирање,планирање и извештавање; настава и учење; Подршка ученицима; Етос,
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима) са којима су
упознати сви запослени у школи, чланови школског одбора и савета родитеља.
Рад школе је заснован на актуелним, важећим општим прописима и интерним школским
актима, која се редовно прате, израђују, прилагођавају и ажурирају и на тај начин
омогућавају остварење циљева и стандарда образовања и васпитања, с једне, и
задовољење потреба и интересовања ученика и радника школе, с друге стране.
Све активности, које школа планира и реализује, усмерене су ка истом циљу - правилном
психичком, физичком и социјалном развоју ученика, њиховом образовању и стварању
климе поверења у школи као институцији која настоји да остане значајан фактор
образовања и васпитања. У овој школској години посебно је до изражаја дошла сарадња
и активно учешће свих чланова колектива на реализацији активности у школи и изради
школских докумената.
Адекватна опрема и практична настава у Школи и наставним базама, заједно са
провереним и стално унапређиваним методама преношења и усвајања знања, добар су
пут за успешно образовање нових генерација здравствених радника и њихово
оспособљавање за самосталан рад. Стално унапређивање информационо-техничке
опремљености школе доприноси адекватном одговору на захтеве новог начина вођења
школске документације.
Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром, а поред
фактора стручне оспособљености колектив карактерише висок степен сарадничких
односа, међусобног поштовања и уважавања, што ствара пријатну радну климу.
Отвореност за нова сазнања, континуирано стручно усавршавање наставника, примена
унапређених знања и компетенција у васпитно-образовном процесу, унутрашње и
спољашње праћење, организација и реализација све већег броја интерних и екстерних
облика усавршавања, ради размене знања, вештина и техника извођења наставе, само
група, развој међупредметних компетенција, као и за активности професионалног
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усмеравања, каријерног вођења и саветовања ученика и промоције Школе. Овај процес
се и даље развија путем додатног подстицања и оснаживања ученика за вршњачку
подршку и едукацију, као и интензивније укључивање наставника, ученика, родитеља и
сарадника у реализацију активности у Школи и ван ње.
Сви учесници у школском животу у највећој мери поштују правила и вредности, којима
су регулисани односи у школи. Сарадња постоји на свим нивоима, а посебан значај се
придаје афирмативним иницијативама ученика, сарадника и родитеља, које се снажно
подржавају у складу са могућностима и ресурсима школе. Конкретне мере и санкције,
предвиђене за понашање које није прихватљиво и угрожава друге учеснике у
образовно-васпитном процесу, се доследно спроводе. Тим за заштиту деце/ученика од
насиља, злостављања и занемаривања својим активностима доприноси да школа буде
безбедна за све, а додатне активности овог Тима, чланова колектива и ученика су
оријентисане ка едукацији ученика и наставника о превенцији свих облика насиља,
злоупотреби психоактивних супстанци, превенцији трговине људима и слично.
Успеси и добри резултати ученика се подстичу и промовишу, посебно кроз додатни рад
и рад у секцијама, као и кроз учешће у организованим хуманитарним акцијама. Школски
амбијент је уређен у складу са просторним и материјално-техничким могућностима
Школе, али топао и употпуњен радовима ученика. Школа организовано спроводи
активности са циљем уређења и промоције школе, за коју је задужен Тим за маркетинг,
а у које су увек активно укључени и ученици и наставници школе. О резултатима
промоције говори и број ученика који су заинтересовани за упис на редовно школовање,
а који је сваке године већи од постојећих капацитета школе.
Планирање и програмирање у школи су међусобно усклађени, стручне службе
функционишу у складу са најбољим интересом ученика и запослених, а руковођење је у
функцији унапређења рада Школе и омогућава њен континуирани развој. Системи
евиденције се перманентно усавршавају и у функцији су праћења, вредновања и
самовредновања рада у школи. У школи су обезбеђени адекватни људски ресурси, који
су у функцији квалитета рада школе. Учинак чланова особља се ефикасно прати и
процењује кроз системе преиспитивања, који за резултат имају акционо планирање и
побољшања.
Материјално-технички ресурси школе, простор, опрема и наставна средства, су у складу
са могућностима и у том смислу максимално функционални и све више коришћени од
стране ученика и наставника, тако да омогућавају реализацију квалитетне наставе из
стручних и општеобразовних предмета, али и реализацију других активности у школи.
Ипак, због сталног коришћења и општег технолошког развоја, ове ресурсе је неопходно
континуирано одржавати и модернизовати. Исто важи и за потрошна средства за рад и
наставу из стручних и општеобразовних предмета, чији се недостатак или застарелост
компензује коришћењем расположивих ресурса заједнице и организацијом наставних и
ваннаставних активности и изван школског простора.
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4.2.Екстерна евалуација
Спољашњу евалуацију Школе два пута годишње врши редован инспекцијски надзор.
Рад Школе је у новембру 2016. године проценила трочлана комисија Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања, која је проценила општи квалитет
образовне установе оценом 4 (четири), а којом се оцењује устаанова која остварује
више од 75% свих стандарда, укључујући 100% стандарда који су кључни за
вредновање.
Спољашње вредновање је реализовано у току три дана, при чему је оцењен квалитет
свих области дефинисаних стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа.
Спољашње вредновање Школе је извршено на основу: анализе евиденције и
документације; непосредног праћења наставе и других облика образовно-васпитног
рада (36 часова у настави); разговора са директором, помоћником директора, стручним
сарадницима, наставницима, Школским одбором, ученицима и родитељима (који су
изабрани методом случајног узорка).
У извештају о спољашњем вредновању квалитета рада установе наведени су опис и
контекст рада школе, као и детаљни описи квалитета рада у седам кључних области
вредновања (школски програм и годишњи план рада, настава и учење, образовна
постигнућа ученика, подршка ученицима, етос, оргаанизација и руковођење и ресурси).
У свим областима квалитета рада Школе постоји простор за унапређивање, а посебно у
областима Настава и учење.
Најслабију оцену школа је добила за област стандарда који се односе на
индивидуаализацију наставе, у вези са којом је исте године допуњен Развојни план
рада Школе, а у наредним годинама реализован низ активности са циљем
унапређивања рада у овој области.
И нови Развојни план рада школе садржи циљеве и активности које се односе на ову
област рада, као и циљеве који се односе на циљеве развоја међупредметних
компетенција у складу са стратегијом развоја система образовања и васпитања.

4.3. SWOT анализа
SWOT анализа је рађена је, због специфичности школске године, онлајн-путем гуглмит
апликације. У процесу анализе рад школе учествовало је 35 наставника, 21 ученик чланови
ученичког парламента, 5 родитеља чланови Савета родитеља. Укупан број анкетираних је 61.

Снаге:



Компетентност наставног кадра: стручност и знање наставника
Велики број наставника има звање, Велики број наставног кадра има звање специјалисте,
значајан број наставника, стручних сарадника има статус сарадника ЗУОВ-а, ЗВКОВ-а,
спољњих сарадника МПНТР;
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Добро опремљена школа
Интернет веза доступна у свим у свим учионицама и кабинетима у школи;
Позитивна клима ,квалитетни међуљудски односи;
Добра комуникација наставника и ученика
Добра сарадња унутар стручних већа-сараднички однос: међусобна подршка у планирању
и реализацији васпитно-образовног процес;
Добра сарадња са родитељима
Учестовање у различитим такмичењима на свим нивоима;
Професионално руковођење школом и добра организација школе;
Подршка директорке у раду и спровођењу идеја;
Углед школе –добар глас о школи;
Добра сарадња школе са стручним институцијама и удружењимана локалном, градском и
националном нивоу
Добра сарадња са општином (различити видови подршке за бројне активности из
различитих области);
Добра сарадња са здравственим центрима;
Добра сарадња са наставним базама;
Наставници и ученици укључени су у међународне пројекате ;

Слабости:


Недовољно развијене дигиталне компетенције наставника ,недовољно познавање
дигиталних алата;
 Недовољна обученост наставног кадра коришење онлајн наставе;
 Недостатак неопходних техничких средстава за онлајн наставу ученика и наставника;
 Недовољна и застарела техничка опрема у поједињеним кабинетима;
 Недостаје још један кабинет за масажу;
 Школа нема фискултурну салу за извођење наставе физичког васпитања;
 Недовољна обученост наставног кадра за рад са ученицима који се школују по ИОП-у
- У школи има све већи број ученика којима је потребна додатна подршка у учењу, раду,
боравку у школи;
 Недовољна укљученост у пројекте

Евидентиране снаге ће послужити као путокази и ресурси које ће школа користити за постизање
остварења свих дефинисаних развојних циљева.
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4.4.Мисија, визија и циљ

Мисија -Зашто ми постојимо?
Постојимо да би неговали вредности квалитетне, иновативне, интердисциплинарне и занимљиве
наставе, стимулисали позитивну радну климу и коректне међуљудске односе, стварали средину у
којој се ученици осећају сигурно, прихваћено и задовољно, кроз максимално поштовање
специфичности као појединца, поштовали родитеље и пружили сву неопходну стручну помоћ за
што успешнију партиципацију ученика у образовно-васпитни систем са циљем оспособљавања за
самосталан, одговоран живот.

Визија -Какви желимо да постанемо?
Желимо да школа буде препозната по својој стручности, резултатима и постигнућима. Желимо да
будемо присутни на међународној образовној сцени, да пружамо и размењујемо своја знања и
умења, да будемо партнери свима који се баве образовањем и васпитањем деце,младих људи.
Желимо да будемо школа са унапређеном образовном политиком и развијеном образовном
стратегијом.

Циљ
Стицање трајног и применљивог знања и оспособљавање ученика за целоживотно
учење и лични развој.
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5. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРОМЕНА
Постављени су специфични циреви ратвоја школе у наредном петогодишњем периоду:
 Рад на унапређивању наставе, стварање дигитално компетентне наставе;
 Унапређење наставе кроз функционализацију знања, учења и развој међупредметних
компетенција
 Родршка ученицима-школа по мери сваког ученика

Школским развојним планом за период 2021-2026.година планиране су промене у областима





Планирање образовно-васпитног рада
Настава и учење
Подршка ученицима
Ресурси
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5.1.Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоци активности, критеријуми и мерила
за самовредновање планираних активности
РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2026.

5.1.1. ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Циљ: Планирање образовно-васпитног рада усмереној на развој и остваривање циљева образовања и васпитања,општих и
међупредметних компетенција.
Задаци:
 Наставници користе међупредметне и предметне компетенције за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за
оперативно планирање наставе;
 Планирање слободних,ваннаставних активности ученика на основу резултата испитивања интересовања ученика
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Развојни циљ:
Планирање образовно-васпитног рада усмереној на развој и остваривање циљева образовања и васпитања
Задатак

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Коришћење
међупредметних
и предметних
компетенција за
глобално
планирање
наставе и исходе
постигнућа за
оперативно
планирање
наставе

Упознавање наставника са
предметним компетенцијама
за сваки образовни профил
Упознавање наставника са
међупредметним
компетенцијама

Стручна већа

Познавање
предметних
компетенција
Познавање
међупредметнихко
мпетенција

Септембар
Сваке школске
године
Септембар
школске
2021/2022.године
и попотреби и
током развојног
периода
Септембар
сваке школске
године
Септембар
Сваке школске
године

Планирање
слободних ,
ваннаставних
активности
ученика на
основу резултата
испитивања

Упознавање наставника са
исходима постигнућа за сваки
образовни профил
Израда глобалних планова
запослених напредметним и
међупредметним
компетенцијама
Израда оперативних планова
заснованих на исходима
постигнућа
Израда електронског
упитника за испитивање
интересовања ученика у вези
са ваннаставним
активностима

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво

Стручна
већа

Познавање
исхода постигнућа

Наставници

Настава заснована
на
компетенцијама

Наставници

Настава заснована
на исходима
постигнућа
Креиран
упитник

Тим за каријерно
вођење и
саветовање,
Стручни
сарадници
Школска
Библиотека,
Ученички
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Мерила за
вредновање
(докази)
Записник стручних
већа
Записник
Тима

Записник стручних
већа
Глобални
планови

Почетком сваког
модула

Оперативни
планови

Септембар
свакешколскегод
ине

Упитник
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интересовања
ученика

Спровођење истраживања

Планирање ваннаставних,
слободних активности

Парламент
Одењењске
старешине
Тим за каријерно
вођење и
саветовање,
ПП служба
Школска
библиотека
Ученички
парламент
Преметни
наставници,
Стручна већа,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање,
Одењењске
старешине,
Ученички
парламент,
ПП служба
Школска
библиотека

Попуњен упитник

Септембар
Ссваке школске
године

Резулзтати
истраживања

Укључени ученици
у вннаставне
активности,
слободне
активности

Септембар
сваке школске
године

План ваннаставних,
Слободних
активности

Време
реализације

Мерила за
вредновање
(докази)

Развојни циљ:
Развијање компетенција за целоживотно учење
Задатак

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха
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Развој вештина
самовредновања
и вредновања
знања ученика
Вештине
праћења
сопственог учења
и напредовања и
постављања
циљева за учење
и напредовање

Укључивање ученика у
процеспроцене и вредновања
сопственог напредовања,
знања
Укључивање ученика у процес
праћења
иоцењивањанапредовања
других ученика
Оснаживање ученика да
поставља циљеве наредног
учења и планира кораке за
њихову реализацију

Наставници,
Стручна већа,
Стручни
сарадници
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
Тим за инкузивно
образовање
Тим за каријерно
вођење и
саветовање

Оснаживање
ученика за
планирање
каријере и
професионалног
развоја

Професионална орјентација
ученика и каријерно
информисање

Стручни
сарадници,
Наставници
Тим за каријерно
вођење и
саветовање

Ученици учествују у
процесу процене и
вредновању
сопственог
напредовања и
напредовања
других ученика
Ученик прати
сопствени рад,
успешно
примењује научене
стратегије учења,
технике за
самопроцену
напредовања и
поставља циљ/е
наредног корака у
учењу и
напредовању
Број ученика који
учествује у процесу
каријерног
информисање и
професионалној
оријентацији
Број и врста
институција,
организација,
социјалних
партнера који су
укључени у процес
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Током целог
периода

Увид у планове
реализације
начина
укључивања
ученика у процес
(само)вредновања,
Посете часовима

Током
целог периода

Током целог
периода
(нагласак је на
ученицима
завршних
разреда)

Евиденција
стручног
сарадникапсихолог
Извештаји Тима за
каријерно вођење
и саветовање
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Развојни циљ :
Развијање вештина комуникације, сарадње и решавања проблема , одговорном учешћу у демократском друштву
Успостављање
квалитетне
комуникације,
културе дијалога,
међусобног
уважавања и
поштовања
основних норми
комуникације

Учешће ученика
у пројектима,
студијама
случаја,
акција,решавању
проблема

Повезивање и комуникација
између наставника и ученика
и родитеља на дигиталној
платформи

Наставници,
Одељењски
старешина

Обука о вештинама
комуникације,дијалога
заснованог на аргументацији

Наставници,
Стручни
сарадници,
Пројектни тим
,,Квалитетно
образовање за
све''

Укључивање ученика у процес
одабира пројекта , писања и
реализацију у склопу
наставних и ваннаставних
активности
Организација хуманитарних
акција
Ученици се укључују и/или
иницирају и организацију
активности (наставне,

Предметни
наставници,
Стручна већа,
Тимови,
Стручни
сарадници,
Пројектни тим
,,Квалитетно
образовање за
све'',

Ученик влада
различитим
модалитетима
комуникације и
користи их на
конструктиван
начин у
комуникацији са
наставницима и
ученицима.
Има свест о значај
позитивне и
конструктивне
комуникације и
активно доприноси
неговању културе
дијалога у
заједници (уживо и
у електронском
простору)
Ученици сарађују
са другима као
члан групеу
процесу решавања
проблема и/или
решавања
заједничких
пројеката.
У овом процесу
уважава друге.
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Током
целог
периода

Током
целог
периода

Током
целог
периода

Увид у процес
комуникације
Резултати упитника
о коришћењу
различитих видова
комуникације
Увид у планирање
и реализацију
обука

Увид у пројектне
активности,
На основу
резултата
евалуације

Разбојни план школе 2021-2026
ваннаставне) : посете,
студијске посе, екскурзије,
размене, културних догађаја ,
трибине...

Ученички
парламент,
Школска
библиотека
Волонтерски тим

Одлуке доноси на
основу изнесених
аргумената

Развојни циљ:
Развијање дигиталне компетенције и рада са подацима и информацијама

Примена
савремених
дигиталних
технологија у
настави и
ваннаставним
активностима

Укључивање ученика у процес
креирања и израде наставних
и ваннаставних садржаја
Коришћење дигиталних
технологија у процесу
праћења напредовања и
учења и вредновања
сопственог рада и рад других
ученика
Учешће ученика у обукама за
коришћење дигиталне
технологије и алата у
наставним и ваннаставним
активностима

Предметни
наставници
Стручна већа

Број обучених
ученика
Практиковање
коришћења
дигиталних
технологија и алата
Већа укљученост
ученика у процесу
израде садржаја за
учење и рад

Током целог
развојног
периода

Увид у планове
наставника
Извештаји стручних
већа

Развојни циљ :
Развијање предузимљивости и оријентације ка предузетништву

Укључивање
ученика да
осмишљавају
пројекте,њиховој
реализацији и

Учешће ученика у обукама,
радионицама
Учешће у претраживању
конкурса за
Писање пројеката

Наставници,
Стручна већа,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање,

Ученик зна да
предстљави своје
идеје, уме да
преговора
Разуме принципе
тржишта рада и
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Током целог
развојног
периода

Увид у планове
наставника
Извештаји стручних
већа
Извештаји тимова
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евалуацији
ефеката

Припрема и учешће ученика у
такмичењима
Покретање хуманитарних
акција

Тим за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
Ученички
парламент

схвата неопходност
сталног
усавршавања
Пише пројекте,
учествује у
конкурсима,
такмичењима
компанија,
решавању студија
случаја

Развојни циљ:
Развијање одговорног односа према здрављу

Учење ученика о
примени здравих
стилова живота

Испитивање доминантних
стилова здравственог
понашања код ученика

Активности (предавања,
радионице...) са ученицима

Вршњачка едукација

Тим за промоцију
здравља

Прикупљени
подаци као
пполазна основа за
осмишљавање
дањих корака у
раду са младима
Наставници
Број укључених
Стручна већа
ученика у
Стручни
едукативне
сарадници
активности,
Тим за промоцију
програме
здравља
здравственог
васпитања и
образовања
Предметни
Изабране теме,
наставници
Израђени продукти
Стручна већа
(флајери,
Стручни
електронски
сарадници
садржају, постери,
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На почетку
развојног
циклуса

Записник тима за
промоцију
здравља
Резултати
истраживања

Током целог
развојног
циклуса

Записници
стручних већа,
стручних
сарадника, тима за
промоцију
здравља

Током целог
развојног
циклуса

Израђени
едукативни
продукти,
Записници
стручних већа,
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Тим за промоцију
здравља

видео
материјали...)

стручних
сарадника, тима за
промоцију
здравља

Развојни циљ :
Развијање одговорног односа према животној средини

Учење ученика о
примени начина
заштите животне
средине

Активности (предавања,
радионице...) са ученицима

Вршњачка едукација

Практиковање
заштите животне
средине у
школској
средини и ван
ње- одговоран
однос пењма
животној
средини

Укључивање у процес очувања
животне средине у оквиру
школе
Укључивање у процес
рециклаже у оквиру школе
(избор поља деловања)

Наставници

Број укључених
ученика у
Стручна већа
едукативне
активности,
Тим за заштиту
програме
животне средине
здравственог
васпитања и
образовања
Наставници
Изабране теме,
Стручна већа
Израђени продукти
Стручни
(флајери,
сарадници
електронски
Тим за промоцију садржају, постери,
здравља
видео
материјали...)
Наставници
Практиковање
Стручна већа
Тим за промоцију
здравља
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Током целог
развојног
циклуса

Записник тима за
заштиту животне
средине
Резултати
истраживања

Током целог
развојног
циклуса

Израђени
едукативни
продукти,
Записници
стручних већа,
стручних
сарадника, тима за
промоцију
здравља

Током целог
развојног
циклуса
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5.1.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Циљ: Развијљање наставничких компетенција у циљу примене метода активне, пројектне наставе, критичког мишљења, примене
диференциране и индивидуализоване наставе.Рад на унапређивању наставе-стварање дигитално компетентне наставе.
Унапређење наставе кроз функционализацију знања, учења и развој међупредметних компетенција
Задаци:
-

Обука и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника;
Коришћење међупредметних и предметних компетенција за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно
планирање наставе;
Континуирано праћење и вредновање наставног процеса
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Развојни циљ:
Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника
Задатак

Перманентно
стручно
усавршавање
наставника

Активност/и

Сагледавање финансијских
могућности и одређивање
приоритетних области
стручног усавршавања

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Директор школе,

План стручног
усавршавања
усклађен са
развојним планом
школе

Август сваке
школске године

План стручног
усавршавања
усклађен са
развојним планом
школе

Август сваке
школске године

План стручног
усавршавања
усклађен са
развојним планом
школе

Август сваке
школске године

Стручни
сарадници,
Педагошки
колегијум

Припрема плана стручног
усавршавања

Планирање интерног
стручног усавршавања

Директор школе,
Стручни
сарадници,
Педагошки
колегијум
Тим за
професионални
развој
Стручна већа

Мерила
За вредновање
(докази)
Записник
педагошког
колегијума,

Записник
педагошког
колегијума,
План стручног
усавршавања
запослених за
текућу школску
годину,
Записници:
Стручних већа,
Педагошког
колегијума,
План стручног
усавршавања
запослених за
текућу школску
годину
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Информисање, предлагање,
пријављивање, похађање и
извештавање о учешћу у
интерним и екстерним
облицима усавршавања;
учешће запослених у раду
струковних удружења;
организација и реализација
заједничких интерних обука

Дирекр ,
Стручни
сарадници,
Наставници,
Стручна већа

Компетенције
наставника и
стручних сарадника
су унапређене

Током
школске
године

Увид у евиденцију
наставника,
записнике и
изештаје
већа, годишњи
извештај о раду
школе
Извештај Тима за
професионални
развој

Сарадња са експертима ,
специјализованим
институцијама

Тим за
инклузивно
образовање,
Стручна већа,
Наставници,
Стручни
сарадници,
Одељењске
старешине
Стручни
сарадници,
Наставници,
Одељењске
старешине,

Успостављена
сарадња

Током
школске
године

Извештаји:
Тима
за
инклузију,
Стручних већа

Наставници и
ученици су
сензибилисани за
препознавање
потреба и
могућности
талентованих
ученика, наставаје у
већој мери
прилагођена
индивидуалним
потребама ученика,
облици

Континуирано
током школске
године

Извештаји:
Стручних већа
иевиденцију
дод. Наставе

Сарадња
- са родитељима
ученика,сарадња
-са ОШ из које је ученик
дошао,
-експертима,институцијама,
организацијама за подршку
талентованим особама
Сарадња са Центром за
таленте, Истраживачка
станица Петница

Тим за
инклузивно
образовање
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Тима за инклузију
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индивидуализацие су
евалуирани и
евидентирани у
наставној
документацији

Хоризонтално
учење и
оснаживање
наставника,
стручних
сарадникаПримена стечених
знања и вештина у
настави-размена
искустава, знања-

Извођење наставе, праћење
наставног процеса,
дисеминација кроз интерне
едукације и угледне часове

Организовање, координација
и реализација догађаја,
трибина, едукација везаних
за различите осетљиве групе

Директор,Стручн
и
сарадници,
Стручна већа,
Наставници,
Тим за инклузију,
Тим за
професионални
развој
Директор,
Стручни
сарадници,
Одељењске
старешине,
Школска
библиотека
Тим за инклузију

Број остварених
контаката, посета,
учешћа на
такмичењима,
Број евидентираних
облика
индивидуализ. у
настави
Компетенције
наставника и
стручних сарадника
су унапређене

Већа освешћеност с
свих актера
Већи ниво
емпатичности
Вршњачка
солидарност,
Подршка,
менторство
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Континуирано
током развојног
периода

Припреме
наставника,
Посете часовима,
активностима,
Евалуација
процеса од стране
ученика,
наставника

Континурано,
током школске
године

Извештај о
реализованим
активностима,
Списак учесника,
Материјал
(видео снимци,
фотографије
презентације)
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Развојни циљ :
Унапређење наставе кроз функционализацију знања, учења и развој међупредметних компетенција
Задатак

Темацко
планирање
наставе

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Одреживање
наставних тема за
темацко планирање
наставе

Стручна већа,
Тим за организацију
Светосавске недеље

Одређене наставне
теме и план
реализације

Почетак школске
године

Реализација
темацких,
интердисциплинарн
их, огледних,
угледних часова,
активности

Наставници,
Стручна већа

Реализовани
часови, активности

Континуирано
током школске
године

Анализа ефеката и
планирање
унапређења
темацки планиране
наставе

Стручни сарадници,
Стручна већа,
Стручни актив за
самовредновање

Током Светосавске
недеље

Прикупљени
подаци о ефектима

Након реализованих
активности, часова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Мерила
за
вредновање
(докази)
Записници Стручних
већа,
Записник Тима за
Светосавску
недељу,
Педагошког
колегијума
Припреме часова,
активности
наставника,
Извештаји стучних
већа, Тима за
реализацију
Светосавске недеље
Резултати
евалуационих
упитника
Записници Стручних
већа
Извештај тима за
самовредновање
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5.1.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Циљ: Оснаживање наставника,стручних сарадника и ученика за препознавање потреба и могућности ученика са
сметњама,тешкоћама у учењу и талентованих ученика. Индивидуализација наставе према потребама ученика различитих
способности и постигнућа.

Задаци:
-

Прилагођавање садржаја наставе, наставних метода и техника рада индивидуалним потребама, могућностима
и интересовањима ученика;
Прилагођавање рада и дидактичког материјала на часу образовно-васпитним потребама ученика;
Идентификовање ученика којима је потребна подршка;
Континуирано стручно усавршавање наставника, стручних сарадника, оснаживање за рад са ученицима којима
треба подршка,
Коришћење различитих ресурса у школи, локалној заједници за организацију додатне подршке ученицима

Развојни циљ :
Оснаживање наставника,стручних сарадника и ученика за препознавање потреба и могућности ученика са
сметњама,тешкоћама у учењу и талентованих ученика
Задатак

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Време
реализације

Мерила
за
вредновање
(докази)
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Упознавање са
специфичности
ма особа са
тешкоћама
сметњама:
-личним
искуствима особа
које раде, живе са
особама са
тешкоћама,
сметњама;
- особама
са тешкоћама
,сметњама-лична
прича

Сарадња
- са родитељима
ученика,сарадња
-са ОШ из које је ученик
дошао,
-експертима,
удружењима,институцијама,
организацијама за подршку
особама сасметњама у
развоју, експертима,

Стручни
сарадници,
Тим за
инклузивно
образовање

Наставници и
ученици су
сензибилисани за
препознавање
потреба и
могућности
ученика са
потешкоћама у
учењу ,
Настава је у већој
мери прилагођена
индивидуалним
потребама
ученика, облици
индивидуализацие
су евалуирани и
евидентирани у
наставној
документацији

Током школске
године

Увид у извештаје о
оствареној
сарадњи
Записници Тима за
инклузију

Број остварених
контаката, посета,

Упознавање
наставника и
ученика са
личним
искуствима рада
са талентованим
особа

Сарадња
- са родитељима
ученика,сарадња
-са ОШ из које је ученик
дошао,
-експертима,институцијама,
организацијама за подршку
талентованим особама
Сарадња са Центром за
таленте, Истраживачка
станица Петница

Стручни
сарадници,
Наставници,
Одељењске
старешине,
Тим за
инклузивно
образовање

Наставници и
ученици су
сензибилисани за
препознавање
потреба и
могућности
талентованих
ученика, наставаје
у већој мери
прилагођена
индивидуалним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Континуирано
током школске
године

Извештаји:
Стручних већа и
евиденција
дод. наставе
Тима за инклузију
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потребама
ученика, облици
индивидуализацие
су евалуирани и
евидентирани у
наставној
документацији
Број остварених
контаката, посета,
учешћа на
такмичењима,
Број
евидентираних
облика
индивидуализ. у
настави

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Развојни циљ:
Прилагођавање садржаја наставе, наставних метода и техника рада индивидуалним потребама, могућностима и
интересовањима ученика
Задатак

Процена
ипотреба,
интересовања и
могућности
ученика

Активност/и

Идентификовање ученика
којима је потребна додатна
подршка

Израда и примена техника
иницијалне процене потреба,
интересивања и могућности
ученика

Прикупљање података о
ученицима

Унапредити
садржаје

Имплементација иновативних
техника и метода извођења

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Наставници,
Одељењски
стзарешина,
Стручни
сарадници,
Тим за
инклуивно
образовање
Стручна већа,
Наставници,
Стручни
сарадници,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање

Препознати
ученици којима је
потребан неки вид
подршке

Почетак школске
године,
Континуирано

Садржаји, методе
и технике рада су
прилагођенеи
индивидуалним
потребама,
могућностима и
интересовањимау
ченика

Уводни часови на
почетку сваке
школске године,
Почетак нове
теме/модула

Наставници,
Одељењске
старешине,
Стручни
сарадници,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Наставници,
Стручна већа,

Прикупљени
подаци о
ученицима

Континуирано
током школске
године

Примена нових
техника и метода

Континуирано
током школске
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Мерила за
вредновање
(докази)
Увид у евиденцију
наставника,одеље
њски старењшина,
Записнк Тима за
инклузивно
образовање

Увид у
евиденцију
наставника,
Извештаји стручних
већа

Извештаји стручних
већа,
Тима за инкузивно
образовање
Увид у рад ученика,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Припреме
наставника,
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Стручни
сарадници

рада

године

Извештаји
стручних већа,
Посете часовима

Стручни
сарадници,
Наставници са
звањем

Реализоване
обуке,
Број учесника

Континуирано
током школске
године

Извештај стручног
сарадника,
Извештај стручних
већа,
спискови учесника

Планирање допунске и
консултативне наставе

Наставници,
Стручни
сарадници
Тим за инклузију

Број ученика који
је укључен у неки
вид подршке

Континуирано
током школске
године

Изрда електронске базе
материјала за учење, рад

Наставници,
Стручни
сарадници
Тим за инклузију

База податакелектронска
подршка
намењена
ученицима,
њиховим
родитељима
Број ученика који
је укључен у неки
вид подршке

Континуирано
током школске
године

Припреме
наставника,
Извештаји Тима за
инклузију,
Извештаји стручних
већа
Припреме
наставника,
Извештаји Тима за
инклузију,
Извештаји стручних
већа

Број ученика који
је укључен у неки
вид подршке,
Постигнути
резултати

Континуирано
током школске
године

наставних
планова који се
односе наметоде
и технике рада
Развијање
метода и техника
учења

наставе

Подршка
ученицима са
тешкоћама у
учењу, раду

Подршка
талентованим и
надареним
ученицима

Радионице, обуке за ученике
и наставнике о методама и
техникама учења

Планирање додатне и
консултативне наставе

Наставници,
Стручни
сарадници

Припрема ученика за
такмичења, смотрама,
научним базама, станицама

Наставници,
Стручни
сарадници
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Континуирано
током школске
године

Припреме
наставника,
Извештаји Тима за
инклузију,
Извештаји стручних
већа
Припреме
наставника,
Извештаји Тима за
инклузију,
Извештаји стручних
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већа

Развојни циљ:
Унапређивање сарадње између предметних наставника у процесу припремања и извођења наставе
Задатак

Носиоци
активности

Активност/и

Индикатори
успеха

Време
реализације

Мерила за
вредновање
(докази)

Узајамне посете
наставника
часовима,
активностима и
упознавање са
садржајем,
методама и
техникама
извођења
наставе из
других предмета
припреми и
реализацији
наставних
садржаја

Реализација узајамних
посета, интерне едукације,
размене искустава на
седницама стручних већа и
Педагошком колегијуму
Заједнички рад
наставника истих и
различитих предмета
на припремање и
реализација тематске
иинтегрисане наставе
(заједнички часови)

Стручна већа,
Наставници,
Наставници у
звању педагошки
саветник
Стручни
сарадници

Унапређена је
сарадња између
предметних
наставника у
процесу
припремања и
реализације
наставе
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Током школске
године

увид у евиденцију
часова,
Извештаји о раду
стручних већа
Увид у
писане припреме
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Развојни циљ :
Прилагођавање рада и дидактичког материјала на часу образовно-васпитним потребама ученика
Задатак

Прилагођавање
захтева
наставника
могућностима
сваког ученика

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Наставници,
Стручна већа,
Стручни
сарадници,
Тим за
инклузивно
образовање

Написани
индивидуални
образовни
планови,
Организована
додатна подршка
ученицима
Припремљен
дидактички
материјал за рад
за ученике којима
је потребна
подршка
Број ученика који
је укључен у
процес додатне
подршке

Континуирано
током школске
године

Диференцијација наставног
процеса
Организована додатна
подршка ученицима кроз
допунску, додатну,
консултативну наставу
Израда и евалуација
индивидуалног образовног
плана (ИОП1, ИОП2, ИОП3)
Организована додатна
подршка ученицима путем
посебно
прилагођеног,припремљеног
материјала за рад, чење.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Мерила за
вредновање
(докази)
Припреме за час,
Педагошка
евиденција
наставника,
Самоевалуација
наставника
Извештаји Тима за
инклузију
Извештај о
резултатима,
постигнућима
ученика
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5.1.4. РЕСУРСИ
Циљ: Стварање дигитално компетентног окружења-дигитално компетентне школе. Унапређење људских и материјално-техничких
ресурса и примена информационо-комуникационих технологија у циљу диференцијације и индивидуализације наставе, подршке
ученицима.
Задаци:
-

Израда дигиталне стратегије школе;
Стварање квалитетне,поуздане и безбедне инфраструктуре;
Дигитално компетентан настљавник, стртучни сарадник, ученик

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Развојни циљ :
Стварање дигитално компетентног окружења
Задатак

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Израда
дигиталне
стратегије школе

Анализа искустава школе у
коришћењу дигиталне
платформе у претходном
периоду. Анализа стања у вези
капацитета постојеће
инфраструктуре (опрема,
софтвер,базе података,
интернет конекција, техничка
подршка и физички просторокружење које омогућава
иновативну
наставу, учење и вредновање.)

Наставници,
Стручни
сарадници,
Стручна већа,
Тим за
самовредновањ,
Директорка
Ученички
парламент

Резултати анализе
који показују
постојеће стање
(добре стране:
инфраструктура,
искуства и лоше
стране на којима
треба радити у
наредном
развојном
периоду)

На почетку
развојног
периода
(2021.год)

Мерила за
вредновање
(докази)
Записници
стручних већа
Извештај тима за
самовредновање

Израда дигиталне стратегије
школе за период 20212026.година

Наставници,
Стручни
сарадници,
Стручна већа
Директор школе
Тим за развој и
квалитет
установе
Ученички
парламент
Директорка,
Наставници,
Стручна већа,
Стручни

Написана
Дигитална
стратегија школе за
период 2021-2026

На почетку
развојног
периода
(2021.год)

Написана
Дигитална
стратегија школе за
период 2021-2026

Постојање
квалитетне,поузд
ане и безбедне
инфраструктуре:

Континуирано
током развојног
периода

Нова опрема,
(дигитални уређаји,
софтвер...)
Извештаји стручних

Стварање
квалитетне,поузд
ане и безбедне

Набавка дигиталних уређаја
који могу да се користе у
реализацији наставих и
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инфраструктуре:
опрема,
софтвер,базе
података, интернет
конекција,
техничка подршка
и физички простор.
Окружење које
омогућава
иновативну
наставу, учење и
вредновање.)

сарадници,
Школска
библиотека

опрема,
софтвер,базе
података, интернет
конекција,
техничка подршка
и физички простор.
Окружење које
омогућава
иновативну
наставу, учење и
вредновање.)

Обезбеђивање квалитетне
интернет везе

Директор школе

Обезбеђивање техничке
подршке у случају проблема
са дигиталном технологијом

Директор школе,
Наставници,
Стручна већа

Формирање електронске
библиотеке са материјалима
за наставу и учење

Наставници,
Стручна већа,
Стручни
сарадници,
Школска
библиотека

Поуздана,безбедна
и квалитетна
интернет веза –
лак, безбедан
приступ интернету
Доступна техничка
подршка када се
наставници,
стручни
сарадници,
ученици сусретну
са проблемом при
коришћењу
технологије
Формирана
електронска
библиотека са
материјалима за
наставу и учење
учење

ваннаставних активности

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

већа

Континуирано
током развојног
периода

Интернет веза
( стабилна и Wi-Fi)

Континуирано
током развојног
периода

Техничка подршка
(лица која
реализују ову врсту
подршке)

Континуирано
током развојног
периода

Електронска
библиотекаса
материјалима за
наставу и учење
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Увођење система за заштиту
података

Директор школе,
Наставници,
Стручни
сарадници,
Техничка
подршка,
Координатор
Е-дневника
Координатор за
Гугл учионицу

Постојање система
за заштиту
података

Континуирано
током развојног
периода

Извештаји
координатора Е
дневника
Гугл учионице

Развојни циљ :
Развијање дигиталних компетенција ученика, наставника и стручних сарадника
Задатак

Обука и стручно
усавршавање
наставника и
стручних
сарадника

Активност/и

Носиоци
активности

Индикатори
успеха

Време
реализације

Екстерне обуке у области
примене дигиталних
технологија у настави

Експерти,
Стручна већа,
Тим за
професионални
развој

Ефикаснији рад на
дигиталним
платформама

Континуирано
током школске
године

Интерне обуке, хоризонтално
учење, царадничко
учење,примери добре праксе

Стручна већа,
Тим за
професионални
развој,
Школска
библиотека

Ефикаснији рад на
дигиталним
платформама

Континуирано
током школске
године

Размена искустава о примени
дигиталних технологија у
настави

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Мерила за
вредновање
(докази)
Сертификати о
завршеним
обукама

Сертификати о
интерном стручном
усавршавању,
Записник стручних
већа,
Записник Тима за
професионални
развој
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Развој дигиталних
вештина ученика
кроз снаставне и
ваннаставне
активности

Коришћење технологија у
оквиру различитих
предмета,наставнх и
ваннаставних активности

Ученици уче о изради
дигиталних садржаја

Наставници,
Стручна већа,
Одељењски
старешина,
Школска
библиотека
Ученички
парламент
Настава
Информатика и
рачунарство (I
разред)

Учење о правилном
понашању у онлајн простору
ради очувања безбедности

Предметни
наставници,
Стручна већа,
Школска
библиотека
Предметни
наставници,
Стручна већа,
Одељењски
старешина,
Школска
библиотека
Ученички
парламент
Тим за
превенцију
дискриминације,
насиља,
злостављања и

Коришћење
технологија у
оквиру различитих
предмета,наставнх
и ваннаставних
активности
Ученици уче о
изради дигиталних
садржаја
Ученици учествују у
изради и
самостално
израђују дигиталне
садржаје у склопу
свих наставних и
ваннаставних
активности

Континуирано,
током школске
године

Одговорно
понашање ученика
у онлајн простору

На почетку
школске године

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Континуирано,
током школске
године

Континуирано,
током школске
године

Постигнућа
ученика,
Извештаји стручних
већа

Продукти ученика
Извештаји стручних
већа, тимова,
секција

Припреме за час
наставника,
Записници:
Стручних већа,
Тима за превенцију
д,н,з,з
Ученичког
парламента

Разбојни план школе 2021-2026
занемаривања

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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6.МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
РЕЗУЛТАТА НА МАТУРСКОМ, ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Ученици наше школе показују одличне резултате на матурском испиту. Средња оцена
на матурским испитима у претходним школским годинама била је између 4,65 и 4,69, а на
завршном испиту између 4,67 и 4,86.

Општи успех на матурском испиту
Општи
успех
ОДЛИЧАН
ВРЛО ДОБАР
ДОБАР
ДОВОЉАН
УКУПНО

2017/2018
број
%
ученика
127
71,75
47
26,55
3
1,69
177
100

Средња оцена

2018/2019
број
%
ученика
162
87,56
23
12,43
185
100

4,65

2019/2020
број
%
ученика
148
83,61
29
16,38

177

4,69

100

4,66

Општи успех на завршном испиту
Општи
успех
ОДЛИЧАН
ВРЛО ДОБАР
ДОБАР
ДОВОЉАН

УКУПНО
Средња оцена

2016/2017
број
ученика
22
3
3
28

4,67

%
78,57
10,71
10,71
100

2017/2018
број
ученика
25
7
1
33

%
75,75
21,21
3,03
100

4,73

2018/2019
број
ученика
20
3
2
25

4,72

%
80,00
12,00
8,00
100

2019/2020
број
ученика
26
1
1
28

%
92,85
3,57
3,57
100

4,86

Будући да је важно да постојеће резултате не само задржимо него и унапредимо, у
наредном периоду посебна пажња биће посвећена оспособљавању ученика да критички
мисле, примењују стечена знања и вештине током матурског, завршног рада.
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Активност
Разговор са ученицима о
реализацији матурског,
завршног испиза
Доношење списка тема
из српског језика и
књижевности за
матурски испит
Организација припремне
наставе за ученике
завршних разреда
Анализа резултата ученика на
матурском,завршном испиту

Носиоци активности
Одељењске старешине
и предметни
наставници
Стручно веће наставника
српског језика и
књижевностиМатурски
испитни одбор, директор
школе, секретар матурског
испитног одбора
Предметни наставници –
ментори у изради матурских
радова
Матурски испитни одбор,
директор школе,
секретар
матурског испитног одбора

Време реализације
Септембар – октобар сваке
школске године
Април – мај сваке шлолске
године

Часови консултација од
децембра до маја сваке
школске године
Јул – август сваке школске
године

7. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ ЗА
УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Подршку ученицима школе којима је то потребно школа ће учинити доступнијом кроз
следеће активности:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Рад одељењских старешина, саветодавни рад песихолога, педагога и директора школе
Рад Ученичког парламента
Активности каријерног вођења и саветовања
Сарадњу са институцијама из окружења које су значајне за пружање подршке развоју
ученика (Инситут за ментално здравље, Центар за социјални рад, Мрежа подршке
инклузивног образовања)
Сарадњу са родитељима у решавању питања везаних за рад и живот школе
Едукацију наставника у вези са значајним питањима везаним за инклузивно образовање
Рад Тима за инклузивно образовање
Сензибилизацију ученика и развијање толеранције на различитост
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Активност

Носиоци активности

Време реализације

Формирање Стручног
тима за инклузивно
обазовање за текућу
школску годину
Израда плана и програма
рада Стручног тима за ИО,
за текућу школску годину

Директор школе

Август

Чланови Тима

Август

Идентификација
ученика из осетљивих
група

Састанак одељенских
старешина/одељенских
већа са психологом и
педагогом
Састанак одељенских
старешина/одељенских
већа са психологом и
педагогом
Психолог школе

Септембар

Идентификација
даровитих ученика
Идентификација даровитих
Ученика – тестирање
ученика
Израда плана рада за
ученике из осетљивих
група и за даровите
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
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

Октобар

Током године

Предметни наставници у
консултацији са
психологом и педагогом
Психолог и педагог школе

Током године

Психолог и педагог школе

Током године,
по потреби

Ученички парламент,
директор школе, педагог и
психолог школе, Тим за
инклузивно образовање

Током године,
по потреби

Радионице које
води одељењски
старешина у
сарадњи са
психологом

Током године

Током године, по потреби
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7.1. План рада са талентованим и надареним ученицима
Рад са даровитим ученицима одвија се кроз следеће етапе:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА
У нашој школи постоје ученици који показују изразит таленат за одређене области. Наставници
о овим ученикцима обавештавају одељењске старешине, родитеље, педагошко- психолошку
службу, Стручни тим за инклузивно образовање.
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
 укључивање у рад Истраживачке станице у Петници, Регионалног центра за таленте,
невладиних организација
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ











коришћење напреднијих уџбеника
прилика да брже прође кроз базично градиво
самосталан истраживачки рад
рад са ментором
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
флексибилни временско-просторни услови за рад
едукативни излети и посете различитим институцијама
гостујући предавачи
ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Активност

Идентификација
надарених и талентованих
ученика

Носиоци активности
Предметни наставници и
психолог

Време реализације
Октобар, прво полугодиште
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Израда
индивидуалних
програма у редовној,
додатној настави,
секцијама, припрема за
такмичења, консултације са
ментором
Презентације радова,
евалуација са
такмичења

Предметни наставници и
психолог,педагог

Током године

Предметни наставници и
ученици

Јун

.

8.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА , КАО И ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА,
ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА

Програм заштите од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања
У циљу осигурања безбедних и оптималних услова за несметан боравак и рад ученика, заштите
од свих облика дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања у Школи ће се
реализовати Програм заштите ученика од дискриминације,насиља, и поступати у складу са
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање.
Школа током школске године реализује информативне и едукативне активности усмерене на
ученике, родитеље, наставнике и друге запослене у школи, превентивне активности, поступке и
процедуре у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања или занемаривања.
Такође, континуирано процењује стање безбедности у школи кроз истраживања и разговоре са
ученицима, родитељима и наставницима и планира кораке усмерене на сузбијање насилног
понашања и јачање хуманих вредности, међусобног прихватања и солидарности, и
конструктивног превазилажења проблема.
Од велике важности је оснаживање свих да препознају и адекватно реагују у ситуацијама када
се насиље, занемаривање или злостављање дешавају или постоји сумња на то, као и да пруже
подршку учесницима након заустављања и изласка из ризичне ситуације. У том смислу Школа
континуирано ради на формирању и јачању унутрашње и спољашње мреже подршке, кроз
предавања и обуке ученика, наставника и родитеља и сарадњу са релевантним институцијама.
Реализатори овог програма су сви запослени, а носиоци активности су чланови Тима за заштиту
ученика. Школа у реализацији програма сарађује са релевантним институцијама као што су
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Полицијска управа за Град Београда, Центри за социјални рад, Црвени крст, Канцеларија за
младе, Институт за ментално здравље и различити Центри и Удружења који могу реализовати
едукативне програме у школи, уз настојање да обезбеди што веће учешће родитеља у
активностима усмереним на повећање безбедности.
Програм превенције других облика ризичног понашања
Програм превенције других облика ризичног понашања представља рад на сузбијању и
превенцији злоуптребе психоактивних супстанци, злоупотребе информационих технологија и
ризичног понашања на интернету, и малолетничке делинквенције. Овај програм обухвата и
здравствено васпитање које подразумева стицање знања, формирање ставова и понашања
ученика у вези са здрављем и здравим начином живота; превенцију и елиминисање навика
које штетно делују на здравље; остваривање активног односа и узајамне сарадње Школе,
породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.
У циљу ментално-хигијенске заштите, школски педагог и психолог ће пружати подршку
ученицима кроз индивидуално саветовање у школи и сарађивати са Институтом за ментално
здравље, Развојним саветовалиштима Домова здравља, психотерапеутима, психијатрима који
раде са ученицима школе. Педагошко-психолошка служба у сарадњи са родитељима упућује
ученике за које сматра да им је потребна подршка и на тимским састанцима се договара о
даљем третману ових ученика. Општа здравствена заштита ученика се организује у сарадњи са
Домом здравља Звездара. Школски лекар и стоматолог обавиљају редовне систематске
прегледе ученика.
Активности у овој области реализују се кроз рад одељењских старешина, у сарадњи са Тимом
за промоцију здравља,педагошко-психолошком службом Школе, наставу биологије,
психологије, хемије, грађанског васпитања, физичког васпитања као и кроз ваннаставние
активности. Руководиоци појединих секција усклађују своје годишње активности са овим
програмом, узимајући и овде у обзир интересовања ученика и њихове реалне потребе.
Циљеви овог програма постижу се и кроз креативне радионице, психолошке радионице,
трибине, едукативне скупове у сарадњи са различитим носиоцима пројеката у овој области, ,
кроз рад спортских секција и акција посвећених заштити од заразних болести, болести
зависности,

9.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
Фармацеутско-физиотерапеутска школа се за сада не суочава са проблемом осипања ученика.
Школу пре завршетка школовања напушта занемарљив број ученика. Најчешћи разлог је
пресељење породице у други град, државу. Веома редак разлог за испис из Школе је прелазак
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у другу школу. Протеклих година веома мали број ученика, током школовања промени статус,
пређе на ванредно школовање. Ради се о ученицима врхунским спортистима који због
ангажовања у спорту не могу да ускладе спортске и школске обавезе.
Зброј ученика који не остварују задовољавајуће резултате у другим школама или се суочавају
са различитим видовима неразумевања или дискриминације, прелазе у току школовања у
нашу школу.

10.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Самопроцена
личних
компетенција
наставника и
других
запослених
Израда плана
стручног
усавршавања и
разматрање на
седницама
стручних већа

Сви
запослени

Време
реалиазциј
е
Сви
запослених

Сви
запослени

Сви
запослених

Креирање планова
стручног
усавршавања на
нивоу школе –
годишњи план
стручног
усавршавања у
установи

Педагошки
колегијум,
наставници
лично

Август

Креирање планова
стручног

Педагошки

Август

Активности

Носиоци
активности

Критеријум
успеха
Израђене
самопроцене
компетенција

Сваки наставник има
план
стручног
усавршавања

Годишњи план
стручног
усавршавања на
нивоу школе
саставни је део
годишњег плана
рада школе

Стручни
сарадници

Евалуација

Сампроцена
компетенција

Лични план
стручног
усавршавања,з
аписници
са
седниица
стручних већа,
План стручног
усавршавања,
Тим
за
професионални
развој
Записник са
састанка
Педагошког
колегијума,
Годишњи план
школе,
План стручног
усавршавања у
оквиру установе,
План стручног
усавршавања ван
установе
Записник са
састанка
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колегијум,
усавршавањаакредитовани
семинари,
стручни скупови,
трибине,
конгреси, сабори,
...

Информисање
запослених у
вези са
стручним
усавршавањм и
напредовам

наставници
лично

Педагошког
колегијума
Годишњи план
школе
План стручног
усавршавања у
оквиру установе,
План стручног
усавршавања ван
установе
ПедагошкКонтинуирано Стручни сарадници и Обавештења
током целе
Комисија за праћење прослеђена
психолош
године
стручног
усавршавања наставницима о
служба,Комисија
редовно информисани најављеним и
за праћење
о акредитованим
похађаним
стручног
семинарима
акредитованим
усавршавања
семинарима

11.ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Сходно важећем Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, а према Годишњем плану рада школе и на основу
заинтересованости наставника и стручних сарадника, планирати и спроводити активности
напредовања и стицања звања.
Активност
Упознавање Наставничког већа
са Правилником о сталном
стручном усавршавању и
стицању звања наставника,
васпитача и стручних
сарадника
Обука наставника за израду
Личног плана
професионалног
развоја (портфолија)
Подношење захтева за избор
у звање
Обрађивање захтева запослених
– обавештавање

Носиоци активности

Време реализације

Директор школе,
секретар школе

Октобар 2021.године

Педагог и психолог школе
Тим за професионални
развој

Октобар –
новембар 2021.
године

Заинтересовани наставници

Континуирано (када се
стекну услови)
У Правилником
предвиђеним роковима

Директор школе
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стручних органа
(стручних већа и
Наставничког већа) и
просветних саветника,
прикупање мишљења
надлежних тела
Остваривање увида у рад
наставника кандидата за избор
у звање
Доношење решења о избору у
звање

Просветни саветници

У Правилником
предвиђеним роковима

Директор школе и
просветни
саветници

У Правилником
предвиђеним
роковима

12.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД
ШКОЛЕ
Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима остваривања циљева и
задатака Школе. Управо због тога неопходна је стална сарадња Школе и родитеља. У овој
сарадњи посебну улогу и задатке имају одељењске старешине, психолог,педагог, помоћник
директора и директор Школе. Та сарадња се остварује кроз следеће облике:
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице Одељењски
старешина први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ да створи предуслове за
што ближе и чешће контакте.
У тим контактима прикупљају се подаци о карактеристикама биофизиолошког, интелектуланог,
емоционалног и социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима и потребама ученика
и породичним приликама и условима за рад код куће.
Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности: родитељске састанке који се
планирају и реализују на почетку школске године и после сваког класификационог периода, а
одржавају се и према потреби, групни разговорекоји се реализују се према потреби у вези
актуелних проблема и индивидуалне разговоре. Индивидуални разговори остварују се, пре
свега, за време „отворених врата“, која једном недељно има сваки одељењски старешина и
предметни наставник. Углавном родитељи сами долазе, а ако постоје посебни разлози,
одељењски старешина их позива на разговор.
Сарадња психолога,педагога Школе, помоћника директора и директора Школе са родитељима
одвијаће се током целе школске године, а на захтев самих родитеља или по потреби ученика.
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13.ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМ И ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ

Aктивности

Начин реализације

Време
реализације

Носиоци
реализације

октобар

Директор школе

Разговор са представницима
руководства Градске општине
Звездара

План за реализацију
идеја ученика

Сарадња са Институтом за
трансфузију крви

Акција добровољног давања крви

Октобар –
Помоћник
новембар, директора,наставн
април
ик прве помоћи

Састанак са Канцеларијом за
младе

Разговор са КЗМ о реализацији
активности од значаја за ученике

новембар

Психолошкопедагошка служба,
Ученички
парламент

Радионица у
организацији
Канцеларија за младе
или НВО

Реализација радионица
из области
професионалне
орјентације и предузетништва

децембар

Психолог, Тим за
професионалну
орјентацију и
каријерно вођење

Хуманитарне акције

Хуманитарне акције

децембар,

Психолошко
педагошка служба,
Ученички парламет
Волонтерски тим

У току
школске
године
Сарадња са другим
школама из земље и
иностранства

Пријем ученика и представника
школа из земље и
иностранства, припремање
пригодних манифестација,
приредби и сл, одлазак наших
ђака и ученика ...

У току
школске
године

Директор школе,
помоћник
директора,
наставници,
Ученички
парламент

Сарадња са факултетима,
струковним школама

Посете школи и реализација
активности са циљем
професионалне оријентације,
представљања факултета

У току
школске
године

Тим за каријерно
вођење и
саветовање,
директор, ПП
служба,
Ученички
парламент

Посета ученика факултетима и
учешће у активностима.
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Културни центар Београд
Дом омладине
Музеји, галерије, позоришта,
библиотека града Београда

Сарадња са привредним
друштвима

Културне манифестације у
организацији Културног центра и
Дома омладине

У току
школске
године

Психолошко
педагошка служба,
директор

Одлазак са ученицима
(приликом избора представа
водиће се рачуна о програму
наставе
српског језика и књижевности,
ликовне и музичке културе,
историје, изборних програма, као
Организована посета ученика и
наставника у циљу реализације
наставе вежби у наставним
базама

У току
школске
године

Психолошко
педагошка служба,
одељењске
старешине,
наставници

У току
Руководилац
школске практичне наставе,
године,
предметни
према
наставници
распореду
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14.МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА 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.

Активности

Очекивани исходи

Самовредновање
реализације Акционог
плана за текућу
школску годину

Повећан сензибилитет
наставника за реализацију
активности планираних
Развојним планом

Носиоци
Стручни
актив за
развојно
планирање,

Време
реализације

мај – јун,
сваке године

Евалуација

Извештај
Записник

директор
Израда плана
активности Актива за
школско развојно
планирање за
наредну школску
годину

Самовредновање
реализације
активности за
школску у односу на
Стандарде квалитета
рада установе

Допуна Развојног
плана на основу
резултата
самовредновања и
вредновања РПШ

Акциони план је саставни
део Годишњег плана
рада

Стручни
актив за
развојно
планирање,

септембар

Извештај о
реализавији
Годишњег плана

директор
Активности из ШРП
имплементиране у
Годишњи план рада
Активности из ШРП
прихваћене од стране свих
наставника и запослених и
мплементиране у планове
рада

Анекс РПШ

Стручни
актив за
развојно
планирање

Извештај о
самовредновању
током године
Предлог акционог
плана за даље

Директор

Стручни
актив
Директор

Годишњи план
Извештај о
самовредновању

августсептембар

Извештај,
Анекс
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ЗАКЉУЧАК
Предвиђени педогодишњи план пружа могућности за осавремењивање и унапређивање свих
сегмената шкослког и ваншколског живота. Пружа нам смернице како најбоље и што
квалитетније остварити постављене циљеве.
Са реализацијом плана, школа са поносом може рећи да је изградила чврсте темеље савремене
школе на којима гравира знање, успех, културу, васпитање и поштовање свих актера образовноваспитног система.

Тим за израду Развојног плана школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јасна Савић, директорка школе
Мелита Ранђеловић, стручна сарадница-педагог
Донка Павић, наставница
Александра Ракићевић, наставница
Јелена Николић , родитељ
Марија Тутуновић , ученица

