РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ “
КОБИШНИЦА

За период од 2020 до 2025. године

Кобишница
2020. године

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Према писаним подацима васпитно-образовни рад у Кобишници и Буковчу почео је 1.09.1867.године уз одобрење Министарства Просвете.
Школа је окупљала децу оба насеља. Настава се одржавала у постојећим просторијама тадашње школе а то су биле: две учионице, просторија која је
служила као канцеларија и просторија одређена за читалиште како школске деце, тако и сеоске младежи. Како број ових просторија није одговарао
постојећим потребама, јер је било пуно ученика, тако су се за потребе школе изнајмљивале околне куће и у њима се изводила настава. Садашње
школске зграде у Кобишници и Буковчу изграђене су током 1908.године а камен темељац је постављен јуна месеца 1907.године за обе зграде.
За време првог светског рата школа је служила окупатору (Бугарима) као магацин, те је обзиром на намену претрпела знатна материјална
оштећења и било је пуно радова на санацији исте по завршетку рата. Исто важи и за период после другог светског рата. Највећи терет
оспособљавања школа после ратова поднели су сами мештани, пошто средстава није било.
После ослобођења, 1944.године , школа је радила као четвороразредна.1956.године почело се са дозидавањем спрата на школи у Кобишници
и од тада школа ради као осмољетка.
На основу Закона о основној школи, Народни одбор Општине Неготин 14. 03 . 1960. године донео је одлуку о реорганизацији школе. Пошто је
одлучено да ученици основних школа обавезно похађају више разреде матичних осморазредних школа, ученици основних школа у Србову и
Буковчу од петог разреда школовање настављају у матичној школи у Кобишници.
Корени задругарства иу школи настали су још далеке 1958.године оснивањем ђачке задруге ,,Младост,, а тада је основан и школски лист,,Младост,,.
Задруга је укључивала све ученике у свој рад и деценнијама је остваривала изврсне резултате.
Основна школа,,Стеван Мокрањац,, је једна од првих школа на нашој територији која је добила у оквиру школе своју библиотеку.
Многи ученици наше школе, успели су да остваре висока академска знања и звања, професорске каријере или су се афирмисали у другим
областима стваралаштва као што је уметност.
Основна школа ,,Стеван Мокрањац,, са подручним школама је за све ове године постојања и рада остварила велики просветни и културни
препород. Просветитељска делатност школе у најширем смислу речи је незамењљива у општем културном препороду средине.школа носи назив по
имену Стевана Стојановића Мокрањца, славног композитора, који је рођен 28.12.1856.године у Неготину а чија дела осветљавају путе свих
Неготинаца.
Школа у Кобишници има 4 учионице и 5 кабинета, медијатеку, канцеларије за наставнике, директора, администрацију, фискултурну салу, кухињу
са трпезаријом, подрум, котларницу. Архивске просторе, просторију помочних радника, школски тоалет. У школи постоји грејање и санитарни и
мокри чвор. У оквиру школског дворишта налазе се спортски терени за одбојку, рукомет, фудбал и кошарку са новим кошевима.Терени су добро
очувани, обележени и употребљиви. У дворишту школе налазе се и школски станови.

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
СРБОВО
Издвојено одељење у Србову удаљено је 7 км од матичне школе у Кобишници. Школски објекат је стара зграда подигнута 1935.године, која
је дотрајала. У склопу самог објекта у коме се налазе учионице, налази се и простор који је одвојен и то је школска кухиња - трпезарија и до ње
школска шупа. Србово има три али се користи једна учионица. Школа је опремљена наставним средствима.Тоалет се не налази у склопу самог
објекта већ ван њега.Учионице се греју помоћу пећи на чврсто гориво. Школско двориште је велико и издељено на три целине.
Разлози за укључивање школе у процес развојног планирања су:
- доношење битних одлука на новоу школе;
- уважавање специфичности саме школе;
- ефикасно коришћење сопствених ресурса;
- преузимање иницијативе и одговорности за сопствени развој;
- повезивање свих актера школског живота око заједничке идеје.

Школским развојним планирањем постиже се:
- јачање тимског рада;
- бољи међуљудски односи у школи;
- квалитетнија комуникација;
- оспособљавање за евалуацију и самоевалуацију.

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ
Снаге наше школе:
- стручан наставни кадар
- знања, вештине стечене учешћем на семинарима;

- спремност наставника за даље усавршавање;
- организација рада;
- већина ученика уписује жељену школу;
- отвореност за сарадњу са локалном заједницом
-опремљеност модерним дидактичким материјалом, мултимедијалним наставним средствима и наставном опремом чини добар
материјално технички ресурс школе.
-наставни кадар унапређује свој рад кроз примену савремених образовних технологија
-већи део колектива, посебно млађих, прихвата и примењује иновације у настави
Слабости наше школе:
- недовољна опремљеност школе наставним средствима;
- недовољно добар имиџ школе у локалној заједници.
- клима и атмосфера у школи нису задовољавајући
- потребна је већа ангажованост свих наставника у реализацији задатака из ШРП-а
- потребно је радити на бољој сарадњи родитеља и школе у оквиру васпитног деловања и праћењу одређеног броја васпитно запуштене
деце
-један од проблема који утичу на смањену ефикасност наставе је слаба примењивост школских знања у свакодневном живота

Утврђивање ресурса школе
Рeсурси школе су:
Људи
У школи тренутно ради 21 наставник ( од тога је 4 са вишом стручном спремом); директор, секретар, рачуноводствени радник, стручни
сарадник-психолог, библиотекар, домар – ложач и помоћно-техничко особље.
Обуку активно учење прошао је већи број наставника- 90%. Информатичко оспособљавање прошло је 80% запослених.
У предходном трогодишњем периоду наставници су похађали стручне семинаре из области: природних наука, друштвених наука, ,
оцењивања, ИОП-а, дигиталних компетенција, сви запослени су реализовали онлајн обуку - Дигитална учионица и обуку оријентисану ка исходима
учења.

Простор
Централна школа у Кобишници има: пет учионица, пет кабинета, библиотеку, радионицу, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом и
остало.
Подручна школа у Србову има: три учионице и кухињу са трпезаријом.

Опрема
Школа је опремљена свим новим савременим наставним средствима потребним за свакодневни рад :
-

Колор телевизор 2
Плејер ВХС И ДВД 1
Касетофон 2
Касетофони са ЦД
Лап-топ 7 комада
PC конфигурација-рачунар 1
Пројектори 2 комада
ЛЦД 2 комада

Поседујемо такође и видео касете, касете за језике и музичке за касетофоне, ЦД музичке и за језике, ЦД - образовне, дијафилмове,комплете
слика, дидактички материјал,географске карте, историјске карте, дидактички материјал за потребе сваког стручног кабинета и сл.

Финансијска средства
Школа се финансира из Општине и помоћи родитеља у оквиру акција за уређење школског простора.

Mисијa
Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика и изводимо успешне генерације, васпитавамо децу у духу традиције и културе
нашег краја у двојезичном говорном подручју. Ученике оспособљавамо да самостално користе изворе знања и повежу их са животом. Уважавањем
различитости бићемо школа прилагођена различитим интересовањима и потребама ученика која ће развијати њихове моралне и хумане
вредностима.

Визија
Желимо: савремено опремљену школу у коју ће деца радо долазити и која треба да одговори потребама ученика и наставника; да
васпитавамо и образујемо децу у духу културе и потреба нашег краја; комуникацију која ће омогућити ученицима и наставницима могућност
укључења у савремене трендове развоја образовања и васпитања, савремену школу у којој влада позитивна атмосфера и тимска сарадња, као и добра
расподела у организацији свих послова.

УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА И ПРИОРИТЕТА ШКОЛЕ
1. Настава и учење
2. Етос
3. Инфраструктура (Ресурси)

Потребе и приоритети су утврђене у следећим областима:
* У области наставе и учења потребе наше школе су:
- опремање школе савременим наставним средствима-ресурси
- превазилажење наставе која је углавном заснована на предавањима
- већа самосталност и креативност у области наставе свих актера процеса
- подизање квалитета планирања наставног процеса
- подизање квалитета ученичких знања и индивидуализованих приступа у настави
* Етос :
- међусобно уважавање,
- повећање угледа школе и промоције школе, промовисање школе партнерством са локалном заједницом и институцијама
- побољшање атмосфере потребне за квалитетан рад школе

- уређење ужег простора школског дворишта и спортског терена
- већа сарадња са родитељима и локалном заједницом
* Ресурси:
- боље уређење санитарног чвора,
- реконструкција школског полигона
- набавка одговарајућих справа за фискултурну салу, свлачионица за ученике,
- уређење школског дворишта, прилази школи, поправка школске ограде, столарије.

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ: Подизање квалитета планирања наставног процеса
ЗАДАЦИ
Оснаживање тимског
рада у планирању
и реализацији
наставе

АКТИВНОСТ
И
Планирање
огледних часова
Постављање
нових садржаја
на фејсбук и
сајт школе
Планирање
часова
предметних
наставника у
одељењима 4.
разреда

Унапређивање
информатичке
оспособљености
наставника

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Шк. 2020/21.

Наставници, наставници разредне наставе

септембар - јун
Информатичар, Тим за маркетинг

1.и 2. полугодиште сваке школске године

Наставници, наставници разредне наставе
Шк.2020/21.

Обука
предметних
наставника у
смислу јачања и
оснаживања

Предметни наставници

дигиталних
компетенција

Развојни циљ: Подизање квалитета ученичких знања и индивидуализованих приступа у настави

1.

Праћење
примене
индивидуализ
ованих
приступа у
настави

Израда
индивидуалноо
бразовних
планова за
ученике са
посебним
потребама
Израда
индивидуалноо
бразовних
планова за
ученике са
сметњама у
развоју
Израда
индивидуалноо
бразовних
планова за
надарене
ученике;
усклађивање
оцењивања
ученика који
раде по ИОП-у

Наставници, наставници разредне наставе, стручни сарадник

II полугодиште шк.2020/21.
Сваке школске године

Наставници, наставници разредне наставе, психолог
наставници

Прво полугодиште шк. 2020/21.

наставници, наставници разредне наставе
наставници

Шк.2020/21.
II полугодиште(март)

Наставници, наставници разредне наставе
Школска 2020/21.

Септембар
2.

Примена
мултимедијал
них садржаја
у образовању

Израда планова
за додатну
наставу и
секције
Педагошко-психолошка служба

Школска 2020/21.

Формирање
електронског
портфолија

Април шк, 2021,2021, 2023.

Израда анализе
праћења
постигнућа
ученика
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Развојни циљ: Повећање степена мотивисаности и одговорности код ученика и развијање креативних способности
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Самостално
Организовање
Наставници,наставници разредне наставе,ученици
Септембар-мај 2021/22/23.
укључивање ученика тематски
у наставне и
осмишљених
ваннаставне
активности (Дан
активности и
школе,Светосавск
развијање креативних а академија,
способности ученика Ускршња
чаролија, Дечији
Наставници, ученици
вашар, Мајске
Сваке школске године
свечаности...)
- сарадња са
Народном
библиотеком
Ученици, наставници
„Доситеј
Друго полугодиште
Новаковић“
(Читалачка
Управа школе,наставници, тим за маркетинг
Шк.2020/21.
значка)

Похваљивање и
награђивање ученика
који су постигли
успех на
такмичењима

Израда и
промоција
школског листа
Истицање имена и
презимена на
видним местима у
школи, фејсбук
страници и сајту

Наставници, стручни сарадници
На полугодишту и на крају школске
године

школе
Наставници, тим за маркетинг

Анализа рада
секције, додатне и
допунске наставе

Праћење броја
укључених
ученика и њихов
напредак

јун 2021.

Наставници, наставници српског и страних језика

Промовисање
успешних резултата
рада секција

Сваке шк. године

Промовисање
ваннаставних
активности
излагањем
продуката рада
Наставници, родитељи, стручни сарадници
Шк. 2020/21.

Развијање
припадности школи,
граду кроз наградне
конкурсе или
заједничке
активности на тему
истих
Појачавање планске
и систематске
сарадње са
институцијама које
се баве креативним
провођењем
слободног времена и
заинтересованих
родитеља кроз
осмишљавање
различитих програма
коју укључују
ученике и родитеље

Објављивање
конкурса и
организовање
активности
(Европски дан
језика,
обележавање
значајнијих
датума)
Организовање
презентација,
трибина, округлих
столова, квизова,
такмичења,
сарадња са
Учитељским
факултетом и
Народном
библиотеком

Наставници,учитељи

септембар – јун 2021.

Наставници, ученици

децембар- мај 2021.

Наставници предметне наставе, учитељи

2.полугодиште шк. год. 20/21.

Наставници предметне наставе, учитељи
Сваке школске године

Израда плана посета
музејима, галеријама,
културним
знаменитостима у
граду

Посета важних
места у граду у
оквиру наставног
плана и програма

Укључивање ученика
у такмичења на
регионалном и
републичком нивоу

Организовање
такмичења
„Мислиша“

предметни наставници, ученици

формирање
ученичких
портфолија

наставници

Мотивисање ученика
за сталним
напредовањем
Упознавање ученика
млађих разреда са
предметним
наставницима

Часови
предметних
наставника у
четвртом разреду

Подстицање и
мотивисање ученика
за коришћење
разноврсних
дигиталних алата и
платформи за учење

Ученици
употребом ИКТ-а
на креативнији
начин спознају
садржаје за учење

ученици, наставник историје

1.полугодиште сваке школске године

март – април 2021.

септембар-новембар 2020.

предметни наставници и ученици

1.и 2. Полугодиште сваке школске године

предметни наставници, ученици
Шк.2020 -2025.

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ: Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика, конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилна
комуникација

ЗАДАЦИ
Организовање
тимова за
реализацију акција у
корист развоја
социјалних вештина
код ученика

АКТИВНОСТ
И
-сарадња Тима
за превенцију и
заштиту од
насиља и
Ђачког
парламента,
осмишљавање
заједничких
активности
Радионинице –
ненасилна
комуникација,
играње улога
Анализирање
дисциплине
ученика на
састанцима
тима
Повезивање и
сусрети ученика
подручних
одељења и
ученика
матичне школе

Развијање
самосталности
ученика при раду и
праћење

Праћење
физичког,
здравственог и
емоционалног
стања и
социјалних
потреба ученика

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Руководиоци тимова и ученици

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар 2020 - 2024.

Шк. 2020/21.

педагошко-психолошка служба, ученици

II полугодиште(март-април) сваке шк.
год.

Тим за превенцију и заштиту од насиља и директор школе

Јануар – јун 2020-24.

Јун 2020/21.
Учитељице, ученици млађих разреда

Наставници, п-пслужба

Наставници,наставници разредне наставе

Развојни циљ: Пружање помоћи и подршке ученицима у избору даљег образовања

Шк.2020/21.

Помоћ и подршка
ученицима у избору
даљег образовања

Примена
инструмента
ТПИ на часу
одељењске
заједнице
Едукације
родитеља

Педагошко-психолошкаслужба

II полугодиште
2020, 2021, 2022, 2023. И 2024.

Одељењске старешине и педагошко-психол.служба
Друго полугодиште 2020/21.

Припрема ученика
осмих разреда за
полагање завршног
испита

Анализа
пробног
тестирања
ученика осмих
разреда

Предметни наставници

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
Развојни циљ: Створити
ЗАДАЦИ
Одржавање столарије
у току школске

Замена
дотрајалеустоларије

безбедне и комфорне услове за рад ученика и наставника

АКТИВНОСТ
И
-Офарбати
столарију у
централној
школи у
Кобишници
поправка
школског
намештаја
обезбедити
средства за
куповину

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

мајстор-домар

Школска 2020/21.

школски одбор, тим, директор
мајстор-домар

Школска 2021/22/23

ОБЛАСТ : ЕТОС
Развојни циљ :

Побољшање услова рада школе

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

Уређивање
школског
дворишта

Озелењавање
површина
Израда плана

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Школска 2021/22.

тим РП, директор, школски одбор, савет родитеља
Уређење
спортских терена

Промоција рада
школе
Медијска сарадње

Школска 2020/21/22/23.
Прављење
плана за
поправку и
бетонирање
одређених
делова терена
Израда
презентација
Редовним
ажурирањем
сајта школе
промовисати
рад и
напредовање
свих актера у
школи

Стручни сарадник, наставници, директор, активи, већа
Сваке школске године

Информатичар, тим за маркетинг, предметни наставници

Развојни тим:
1. Анђелка Баланесковић – директор школе
2. Весна Стевановић – психолог школе
3. Мирјана Костић – учитељ
4. Гордана Боронгић – учитељ
5. Добрила Недељковић – учитељ
6. Ненад Шћопуловић – наставник математике

