Стручни Актив за развојно планирање OШ „Свети Сава” из Кикинде нa састанку oдржaном
дaнa 11.10.2021. године дoнeo je одлуку о анексу на „Школски развојни план 2017 - 2022.
године“
АНЕКС ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022.
ГОДИНЕ

-

Ново чланство Стручног актива за развојно планирање, од школске 2021/2022.
године, чине:

1. Дувњак Maja, проф. технике и информатке, председница Актива
2. Средојев Драгица, проф. историје
3. Рацков Гордана, директор школе
4. Зорић Нада, психолог школе
5. Каналаш Золтан, проф. математике
6. Зивлак Марија, проф. енглеског језика
7. Мирчић Вукобрат Светлана, проф. физичког васпитања
8. Сивчев Мирослава, проф. разредне наставе
9. Станчул Александра, проф. српског језика
10. Јовановски Јованка, проф. разредне наставе
11. Терзин Јасмина, проф. разредне наставе

- Нови наставни план и програм, између осталог, у петом разреду предвиђа
изучавање три нова наставна предмета и то: техника и технологија, физичко и
здравствено васпитање и информатика и рачунарство. Наставни предмет
информатика и рачунарство, ученици петог разреда су у школској 2017/2018.
години изучавали у статусу обавезног наставног предмета, те ће услед промене
статуса (ранији статус је био изборни предмет) наставом овог предмета бити
обухваћени сви ученици петог разреда, од школске 2018/2019. сви ученици шестог,
од школске 2019/2020. године, сви ученици седмог разреда, а од школске 2020/2021.
године сви ученици осмог разреда.
-

Од ове школске године не ради више киоск у оквиру школског простора.

-

Школски аутобус не саобраћа 2020/2021. школске године због епидемиолошке
ситуације.

-

Укупна величина простора који припада школи је 6.855,12 m2, што је према
нормативима о величини простора довољно за наше потребе. Недостатак простора
више није проблем наше школе. Зграда је пројектована за 24 одељења колико је у
њој и „радило“ у 2020/2021. години, а од школске 2021/2022 – 23 одељења. У
школској згради има укупно 20 учионица и 2 информатичка кабинета. Технички и
ликовни кабинет издвојени су и налазе се у оквиру школског дворишта. Због
пандемије Корона, према одлуци кризног штаба, настава у вишој смени се није
организовала кабинетскии, те ови кабинети нису коришћени ове школске године.

Од почетка прошле школске године музички кабинет се налазио у учионици број 5,
а продужени боравак се од пре две године налази у простору некадашње учионице
број 6.
-

У школској 2021/22. години са ученицима од 1. до 8. разреда ради 44 учитеља и
наставника/цe.

-

У одељењима од 1. до 8. разреда настава је стручно заступљена са 93,18%. Троје
наставника су нестручно заступљени 3,82%.

-

Отежавајуће околности су што 18 предметних наставника не ради са пуним фондом
часова у нашој школи, од чега њих 11 ради у две школе, 4 у три, 2 у 4 школе, 1 у 5, а
1 наставник у 6 школа. Један наставник не живи у Кикинди, већ путује на посао.

-

Школску 2021/2022. годину уписало је 535 ученика, и то 273 девојчице и 262
дечака, распоређених у 23 одељења. Број ученика у разредној настави је 259 (у 11
одељења), а у предметној 276 (у 12 одељења).

-

Школска 2021/2022. година почела је по уобичајеном моделу рада редовне наставе.
Сви ученици долазе у школу као комплетне одељењске заједнице. Часови трају по
45 минута. И млађи и старији ђаци имају велики одмор у трајању од 15/ 20 минута)
после 2. часа, а између осталих часова мале одморе од по 5 минута. Смена рада
млађе и старије смене је недељна. Поподневна настава за млађе ученике почиње у
13,30 часова, а за старије у 13 часова. У наредном периоду, у складу са
здравственом ситуацијом ученика и просветних радника, на основу извештаја
Школе, на нивоу Града ће се доносити одлуке о моделу наставе за наредну недељу
(ЗЕЛЕНИ, ЖУТИ ИЛИ ЦРВЕНИ). Одлуке ће се објављивати сваког петка у 12
часова. У случају рада по моделу комбиноване наставе, сва одељења су подељена у
групе, а часови су скраћени на 30 минута. Млађи ученици свакодневно долазе у
школу, с тим што 1. група има 4, а 2. група 3 часа дневно. Старији ученици долазе у
школу сваког другог дана, 1. група понедељком, средом и петком, а 2. група
уторком и четвртком. Осталим данима прате наставу онлајн. Ученици од 1. до 4.
разреда немају велики одмор, док за ученике од 5. до 8. разреда траје 20 минута.
Мали одмори између часова трају по пет минута.

-

У шкoли су током школске 2020/2021. године постојали стручни органи:
ВЕЋА:
1. Наставничко веће
2. Стручно веће за разредну наставу
3. Стручна већа из области предмета (7 већа)
4. Одељењска већа (8 већа) и
5. Педагошки колегијум
АКТИВИ:
1. Стручни актив за развојно планирање
2. Стручни актив за развој школског програма
ТИМОВИ:
1. Стручни тим за самовредновање рада школе
2. Стручни тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицима
3. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетнищтва
6. Тим за професионални развој
7. Тим за професионалну оријентацију

8. Тим за активну школу и пројекте
ПОЈЕДИНАЧНИ СТРУЧНИ ОРГАНИ:
1. одељењске старешине (24 старешине)
2. школски педагог
3. школски психолог
4. школски библиотекар/медијатекар
Орган управљања у школи - Школски одбор
Орган руковођења у школи - Директор школе
Саветодавни орган школе - Савет родитеља.

