Извештај о остваривању развојног плана за школску 2020/21. годину

На првом састанку актива одржаном 11.09.2020. године дефинисани су чланови тима:
Педагог школе Љиљана Митић
Душица Уђиловић- председник
Оливера Матић- заменик
Биљана Јовановић
Катарина Ђорђевић- Ацић
Маја Поповић
Представник локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представник Ђачког парламента
Подељена су задужења, активности, успостављена је динамика рада за текућу годину.
Дефинисана је и нова кључна област рада- Етос.
Други састанак је стицајем околности одржан путем вибер групе у комуникацији са свим
члановима актива 24.12.2020. године.
У разговору је разматрано промовисање школе које је и даље било умањено услед
неповољне ситуације. Ученици школе су учествовали у пројекту "Школа за 21. век и
примена микробита у настави". Тема пројекта била је "Здрав живот". Прослава Дана
школе, обележена је симболично, тако што су учествовали наставници у креирању
садржаја за онлајн квиз, који су ученици радили у својим учионицама за време часова.
Израда личне карте школе одложена је до стабилизације наведених околности, о чему ће
наставници и ученици дискутовати по регуларном повратку у школске клупе.
Сајт школе http://osmajilovac.co.rs/ се редовно ажурира новим информацијама, а у плану је
и превођење сајта на енглески језик. Уредно се ажурира и води Летопис школе.
У општини Велико Градиште заједничким пријемом је 9.11.2020. године, обележен Дан
ватрогасаца и просветних радника. Тим поводом, су председник општине и председник
Скупштине општине Велико Градиште уручили награде најуспешнијим радницима у
протеклој години. Награђени радник наше школе је ове године Сања Милошевић,
наставник математике.
Стручни потенцијал наставног кадра и осталог особља ће се детаљније проучавати
приликом регуларног повратка у школске клупе, будући да је у последње време актуелан
велики број вебинара и онлајн семинара на различите теме и доступан наставницима у
циљу усавршавања.
Настава се успешно реализовала путем онлајна и прво полугодиште је са изменом у
школском календару за 2020/2021. годину завршено 18.12.2020. године уз велико залагање
и труд и наставника и ученика .
Ваннаставне активности, учешћа на такмичењима, у акцијама, залагање ученика,

наставника, родитеља и шире заједнице су умањени са почетком текуће школске године.
Трећи састанак је стицајем околности одржан путем вибер групе у комуникацији са свим
члановима актива.
У разговору је разматрана анкета у оквиру области Етос за наставнике и стручну службу
где се уочава се да у школи негује социјална клима, међусобна сарадња и уважавање,
подстиче поштовање, толеранција, брига како према запосленима, тако и према
ученицима, да нема предрасуда у погледу различитости, да се ученици мотивишу и
похваљују, промовишу њихова постигнућа, таленти и да је особље школе добар пример
својим поступцима и понашањем за сву децу.
Резултати анкете за ученике показали су да ученици воле школу, јер се у њој осећају
безбедно, да се у њој уче одговорностима, кућном реду и понашању, у школи се подстиче
сарадња и толеранција, слобода уважавања и различитости, да уче да брину о другима и
свом окружењу, да могу да се обрате особљу уколико имају неки проблем, дилему или
недоумицу, да им недостаје дружење са вршњацима услед онлајн наставе, да успешно
остварују контакт са наставницима за време исте, али да се исто тако често обраћају и
наставницима невезано за градиво уколико имају неку дилему или им је потребан неки
савет.
Од 15.3.2021. године прешло се поново на онлајн наставу. У наредном периоду наредне
године планирано је спровођење анкете за родитеље о томе колико су задовољни
апликацијом Електронски дневник (есД), да ли се редовно ажурирају подаци о
изостанцима, активностима и оценама ученика.
5. и 6. априла текуће године је реализован Пробни завршни испит.
На четвртом састанку одржаном 22.6.2021. године коме су присуствовали чланови активаанализирани су успеси ученика и одржавање и реализација наставе протеклог периода.
Ученици су постигли задовољавајуће успехе (како у редовном раду, тако и на појединим
такмичењима) и ученици и наставници су успешно привели крају школске активности и
наставу без обзира на потешкоће са којима су се суочавали током текуће школске године.
Остало је да се успешно спроведе и завршни испит у коме ће сагласно упутствима и
одредницама бити ангажовани пријављени наставници школе. О реализацији испита биће
говора на наредном састанку тима у августу.
Редовна, допунска, додатна, припремна настава, уз једносменски рад и поједине
ваннаставне активности се у складу са околностима одржала.
Пробни завршни испит је реализован и ученици су сагласни да је ово тестирање
послужило као показатељ да треба још више радити у циљу усвајања и утврђивања знања
и вештина, како би са великим задовољством остварили жељене резултате.
Завршни испит је такође реализован уз учешће целокупне установе, дежурних наставника
и прегледача теста- наставника српског језика и математике. Наставници су се такође
усавршавали у оквиру обуке Дигитална учионица организоване од стране Завода за

унапређивање образовања и васпитања.
Ученици су били на пријему председника општине Велико Градиште 26.6.2021. године,
при чему су традиционално награђени од стране општине као најбољи млади људи овог
краја за рад, труд, залагање на свом образовању и напредовању.
Када су у питању активности током текуће године, услед неповољне епидемиолошке
ситуације и мера опреза и превентиве, већина активности није реализована, будући да је
акценат био на одржавању дистанце и поштовању мера заштите и безбедности.
Очекивано је да ће кроз наредну школску годину и кључну област- Ресурси.
Очекује се да ће у новој школској години пропуштено бити у великој мери надокнађено, а
и реализовано са циљем унапређења рада ове школске установе.

