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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН - ЗНАЧАЈ
Школски развојни план је стратешки документ којим се дефинишу приоритети у
оквиру васпитно-образовног рада а у циљу његовог унапређивања. За израду
самог ШРП-а је задужен Тим за Школско развојно планирање и Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе, али су се у самом његовом креирању
консултовали сви субјекти који су директно укључени у рад Школе, а пре свих –
наши ученици, наставници, родитељи.
Школски развојни план представља основу за остваривање напретка у школи и
представља стратегију развоја компетенције наставника и ученика и као такав
представља континуиран процес који је подложан и корекцијама и допунама
током његове имплементације.
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Школски развојни план је израђен за период школске 2022/23. до краја школске
2026/27. године у циљу побољшања 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 учесника у образовноваспитном процесу, а
у складу са њиховим психо-физичким способностима и индивидуалним
карактеристикама кроз побољшање квалитета наставе и
васпитног рада, затим кроз сарадњу и корелацију свих запослених у школи уз
размењивање иновативних идеја, договора и расподеле обавеза и одговорности,
као и сарадњу са родитељима и другим законским заступницима, установама и
институцијама.

ТРАДИЦИЈА ШКОЛЕ наша
школа некад и сад –
ИСТОРИЈАТ
Уметничка школа у Нишу основана је 25. августа давне 1948. године под именом Школа за
примењену уметност. Рад је започела 1. октобра исте године одељењем од 22 ученика, у
просторији Учитељског дома и двема учионицама Женске гимназије. Настава је тада трајала
пет година. Ученици су се после једногодишњег општег усмерења опредељивали за
декоративно вајарство или сликарство. Касније су отворени одсеци за позоришно сликарство,
графику и текстил. Оснивање школе је представљало праву прекретницу у области уметничке
делатности у Нишу. Школа је окупила више академски школованих сликара и вајара, који су
подстакли, оживели и унапредили ликовни живот града. Међу првим наставницима школе
били су: Мирољуб Алексић, Љиљана Поповић, Александар Шакић, Чедомир Крстић, Божа Илић
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и други. Већ 1948. године је формирано Друштво ликовних уметника Ниша које од тада
непрекидно ради. Друштво ликовних уметника, чији су претежни део чинили наставници
школе, и Културно-просветна заједница општине 1964. године оживљавају рад Ликовне
колоније у Сићеву. Тиме је настављен рад прве српске колоније коју је 1905. године основала
велика сликарка Надежда Петровић. Галерија савремене ликовне уметности у Нишу, која је
главни носилац културног живота града данас, настала је захваљујући ангажовању наставника
Уметничке школе. Фебруара 1992. године у школи је покренута иницијатива за оснивање
Академије ликовних уметности у Нишу, а десет година касније, 3. октобра 2002, Факултет
уметности у Нишу је и основан. Залагањем професора школе 1994. године оформљена је
уметничка асоцијација – Нишки графички круг. Она је окупила велики број нишких графичара и
остварила неколико запажених изложби у земљи и иностранству.

ДАНАС се у нашој школи образују четири профила:
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
Ликовни техничар стиче општу ликовну културу и практична знања за обављање разних послова
из области ликовних делатности, као и за наставак школовања на свим одсецима факултета
ликовне или примењене уметности, Филолошком и Филозофском факултету као и свим
факултетима друштвених смерова.

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
Техничар дизајна графике стиче теоретска и практична знања из области примењене графике,
упознаје графичку технологију и врсте штампе, овладава стручним знањем за укључивање у рад
новинских кућа, издавачких организација, телевизијских, филмских, позоришних и туристичких
установа и маркетиншких бироа. Омогућена му је даља проходност за наставак школовања на
свим одсецима факултета ликовне или примењене уметности, Филолошком и Филозофском
факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
Техничар дизајна текстила стиче теоретска и практична знања из ликовне уметности која су
неопходна за текстилну струку, односно пројектовање текстила, преплетаје тканина, ткање,
технологију текстилне производње, бојење и штампање или костимографију. Омогућена му је
даља проходност за наставак школовања на свим одсецима факултета ликовне или примењене
уметности, Филолошком и Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених
смерова.
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ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
Стиче теоријска и практична знања из области функционалног и естетског уређења простора и
обликовања индустријских производа са технолошким процесом његове израде као једне
целине. Омогућена му је даља проходност за наставак школовања на свим одсецима факултета
ликовне или примењене уметности, Архитектонском, Грађевинском, Филолошком и
Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Врста простора
УЧИОНИЦЕ ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

12

САЛА ЗА ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

РАДИОНИЦЕ

Број

4
ЛИКОВНА ГРАФИКА

1

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

1

ВАЈАЊЕ

1

ТЕКСТИЛНЕ

2

KERAMИKA И ЕНТЕРИЈЕР

1

МОЗАИК

1

КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

2

КАБИНЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ

1

ФОТО-ЛАБОРАТОРИЈА

1

БИБЛИОТЕКА (СТРУЧНА И ЂАЧКА)

1

ГИПСОТЕКА и ДЕПО

2

КАНЦЕЛАРИЈЕ

4

ОСТАВE

6

7

СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА

1

ПРОСТОРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА

1

ПОРТИРНИЦА

1

МОКРИ ЧВОР
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У недостатку адекватног простора за наставу физичког васпитања користисти се школско
двориште и просторија са столом за стони тенис.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА
КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Број

ДИРЕКТОР

1

СТРУЧНИ САРАДНИК

1

ПРОФЕСОРИ СТРУКЕ

32

ПРОФЕСОРИ ОПШТЕ ОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

29

CEKPETAP

1

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

1

БЛАГАЈНИК

0,5

ОРГАНИЗАТОР НАСТАВЕ

1

8

БИБЛИОТЕКАР

1

ДОМАР

1

ТЕХ. ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦ. СИСТЕМА

0,5

БРОЈ УЧЕНИКА
У школи је на редовној настави укупно 322 ученика завршило школску 2021/22.
год.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

I

II

III

IV

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

20

21

21

21

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА

20

18

20

19

ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР

20

19

19

19

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И
ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

20

22

21

20
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ
*Уметност је стање духа*
Подручје рада: уметност.
Неговање креативних и стваралачких способности ученика
Специфичан пријемни испит који се састоји из три дела: сликање, цртање и вајање. Настава
из стручних предмета се реализује у мањим групама (до 10 ученика) по типу
индивидуализоване наставе.
Поред школских клупа школа је опремљена штафелајима, јахаћим клупицама, графичким
пресама, 3Д штампачем, разбојима, затим графичким таблама и компјутерима у свим
учионицама и салама, као и телевизорима у скоро свим учионицама. Специфична
просторна реализација наставе у салама за цртање и сликање, у информатичком
кабинету, у фотолабораторији и у радионицама, тако да је и организација наставе
прилагођена захтевима струке.
Ученици и професори су учесници многобројних конкурса и такмичења, ликовних
колонија, пројеката и изложби у земљи и иностранству, на којима су освајају значајне
награде.
Школа има развијену сарадњу са сродним школама из региона и читаве Србије. Школа
је место многих културних дешавања: изложбе, трибине, презентације, предавања,
ваннаставне активности и секције.
Велики број наших ученика долази из других градова Србије.
Добра сарадња са Домом ученика средњих школа у коме су у великом броју смештени
ученици наше школе.
Годишња изложба матурских радова којом јавност упознајемо са достигнућима наших
матураната. Добар проценат уписа на факултете.
Школа је један од иницијатора формирања Заједнице уметничких школа.
Из школе изашли су и стасали многи познати уметници нашег јавног и културног живота.
Програмски осмишљене стручне екскурзије.
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Вредности које негујемо
Креативност
Свестрано образовање
Стваралаштво
Одговорност према себи и другима
Моралне, естетске и педагошке вредности
Мултикултуралност
Еколошка свест Спортски
дух РЕСУРСИ
Људи
Од 73 запослена, у настави је 61 професор, и то 32 професора струке (на одсеку ликовних техничара
14, на одсеку дизајна графике 6, на одсеку дизајна текстила 6, на одсеку дизајна ентеријера и
индустријских производа 6); 29 професора општеобразовне наставе (од тога 2 проф. историје
уметности), библиотекар и стручни сарадник.
Простор
Школа има 12 учионица где се одвија теоријска настава, 4 сале за цртање, 7 радионица
(ликовнографичка, дизајна графике, вајарска, керамичка, текстилне, радионица за израду модела
индустријског дизајна и мозаик и козервацију), 2 кабинета за историју уметности, кабинет за
информатику, кабинет за дизајн ентеријера и индустријски дизајн, фото-лабораторију, стручну и ђачку
библиотеку, гипсотеку, оставу за драперије и реквизите, столарску радионицу, депо са ученичким
радовима.
Опрема
Од опреме школа поседује:
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рачунари у настави у свим учионицама, телевизори, скенери, штампачи, 3Д штампач, графичке табле,
ЦД касетофон, ДВД плејер, видео-рекордер, дигитални фото-апарат и фото-опрема и дигитални фоторамови, пројектно платно, мултимедијални пројектор, 2 лаптопа, машине за шивење, штафелаји,
јахаће клупе, вајарски штафелаји, разбоји, сто за конзервацију, графичке пресе и сушара, машине и
алат за радионице, сто за стони тенис.
Финансијска средства
Буџет Републике и буџет Града.
Културне установе
Градске галерије, позоришта, музеји, Нишки културни центар, Канцеларија за младе, ГСЛУ, Дели
простор.
Образовне установе
Основне и средње школе у граду и региону, Уметничке школе на нивоу Србије и региона, Факултети
уметности на нивоу Србије, факултети.
Друге институције града
Школска управа Ниш, Управа за образовање, Дом ученика, Скупштина града Ниша, Дом здравља Ниш
– саветовалиште за младе, Ценар за социјални рад, Канцеларија за младе, Клинички центар - КЗЗМЗ
Ниш, ПУ Ниш, Регионални центар за проф. развој запослених у образовању, невладин сектор и др.
удружења и организације.
Медији

Локалне ТВ и радиостанице, новине, сајт школе, инстаграм, facebook и youtube странице школе.

СНАГЕ ШКОЛЕ
1.

Квалитетна кадровска структура

Професори наше школе су ангажовани на различите начине у свом професионалном деловању
и ван школе и наставе. О томе говоре многе самосталне изложбе, реализовани пројекти,
монографије, конкурси, учествовања у ликовним колонијама.
Изразита је заинтересованост да се унапреди квалитет стручног и педагошко - психолошког
рада у школи.
Четири професора има звање магистра и један звање доктора.
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2.

Креативни потенцијал ученика

Ученике наше школе краси креативност, стваралаштво и естетски сензибилитет.
Рана професионална оријентација и честа одвојеност од куће појачавају њихову личну
мотивисаност за рад у школи. Све то их чини специфичним у свету адолесцената.

3.

Отвореност школе за сарадњу са локалном заједницом

Видови сарадње са установама културе, образовања као и јавним и приватним предузећима
подразумевају ангажовање наших ученика и професора кроз креативна идејна решења за
потребе графичког, текстилног и просторног дизајна. Израда сценографије, костима,
ангажованог плаката, визуелног идентитета наручиоца, аукције изложбе, деловање у
добротворне и еколошке сврхе, предавања и гостовања еминентних професора и уметника,
разне едукативне трибине, уређење простора и окружења, део су многобројних активности
и ангажовања ученика и наставника Уметничке школе Ниш.

4.

Добра комуникација између ученика и професора

Добру сарадњу између професора и ученика сматрамо нашим највећим постигнућем, јер
ученицима приступамо са бригом и пажњом кроз холистички приступ свим њиховим
особеностима и потребама. Имајући то у виду, садашњи професори, који су последњих година
и сами били ђаци Уметничке школе, настављају ову добру праксу.

5.

Традиција и углед школе

Наша школа је једна од најстаријих уметничких школа у региону и шире. Многа позната имена
културног и јавног живота су некадашњи ученици наше школе.
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УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА У ПЕРИОДУ ОД 2018 - 2022. ГОДИНЕ
ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ
2018/2019.ГОДИНИ
1.
Награђена ученица у категорији средње уметничке школе на ликовном конкурсу“
Мини рестАрт“ 2018. Андријана Крстић IVлт, за графику. Похваљен ментор Ивана Станковић
2.
17. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ И МЛАДЕ „ТРАГОМ ПЈЕСМЕ ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЋ“ Прва нагрда Павле Јакшић 3лт разред, "Умјетничка школа", Ниш,
Србија Ментор: Марија Глиџић
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3.

Друга награда Катарини Ивковић IVлт, за графику на конкурсу у Литванији. Ментор
Ивана Станковић (COMPETITION OF GRAPHIC MINIATURE PANEVEZYS ART SCHOOL
RAMYGALOS G. 16ALT-36231 PANEVEZYS LITHUANIA )
4.
На XX међународном ликовном конкурсу "РАДОСТ ЕВРОПЕ " 2018. освојила је
Александра Милановић II награду. Похваљени су: Катарина Милосављевић, Анастасија
Милићевић, Јелена Маликов, Александра Милутиновић .Похвала за колекцију за узраст
од 16 до 18 година и ликовни педагог професорка Ивана Станковић.
5.
На ликовном конкурсу ЕУ ПРО-а за 2019. годину (Канцеларија Уједињених нација за
пројектне услуге УНОПС је организатор у сарадњи са Владом РС) Даница Стојановић III
г заузела је прво место и освојила лаптоп рачунар . Професорка Оливера Станковић
Петровић је добила мобилни телефон за уложен труд и рад. Рад ученице Милице
Николић IIIг био је у ужем избору и биће истакнут на изложби поводом доделе награда.
6.
Ликовни решење на тему сузбијања мржње, друштва за развој деце и младих
„Отворени клуб„. Пројекат „Од активизма до сузбијања екстремизма``, награђени
ученици: Катарина Ивковић IIIг, Марија Татић IIIг и Лена Станојевић III лт.
7.
Designer never sleeps - први дизајнерски хакатон у Србији у организацији
Метрополитана и Гуаране . Ученици IVг освојили су прву и другу награду. Тим који је освојиуо
I место: Јована Ћирић, Јана Новаковић, Анђела Недељковић, Милица Јовановић. Тим који је
освојио II место: Ксенија Станковић, Емилија Младеновић, Сандра Милановић, Паоллио
Андреа. Сви су ученици IVт одељења.
8.
Ученица Емилија Младеновић IVг освојила је трећу награду за најуспешнији писмени
задатак на републичком такмичењу из књижевности Друштва за српски језик и
књижевност.
Ментор: Јасмина Станковић
9.
ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС КЊИЖЕВНОГ КЛУБА „ МАЛА ПТИЦА“ – есеји посвећени
Моми Димићу . Трећа награда за песму -Пола Спасојевић IIIт . Ментор је Марија Глиџић.
10.
Сандра МилановићIVг, захвалница за учешће на Светосавском књижевном конкурсу
Вукове задужбине. Ментор је Јасмина Станковић.
11.
Квиз знања "100 година од завршетка Великог рата" 22-25. Јануар 2019, Филозофски ф.
Ниш Полуфинале 22. јануар, друго место. Финале 25. јануар, четврто место и
захвалница. Тим уметничке школе: капитен Анђела Јевтић IIлт , Јована Јовановић IIлт ,
Анђела Бучић Iг и Урош Вучковић Iг. Ментор је професор Душан Јевтић.
12.
На 27. Међународном фестивалу хумора и сатире „ЗЛАТНА КАЦИГА„ Крушевац ,2019.
одлуком жирија за радове аутора до 18 година II место освојила је Марија Пејић IIт,а
диплому Наталија Нешић IVт. Ментори су Јелица Ашанин и Татјана Перевалов.
13.
На 10. међународном Фестивалу поезије и кратке приче деце и младих „Станислав
Препрек“, који је у децембру расписала организација Сцена свих креативних из Новог
Сада, наши ђаци су остварили запажене резултате. Циљ овог конкурса је неговање
књижевног стваралаштва деце и омладине, као и враћање достојанства књижевности и
уметности које су у последње време, нажалост, занемарене. У категорији
средњошколци кратке приче, другу награду освојиле су ученице Исидора Марјановић
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Iлт и Пола Спасојевић IIIт под менторством професорке српског језика и књижевности
Марије Глиџић, а у категорији средњошколци поезија, ученици Анастасији Милићевић
IIIлт, припала је трећа награда, такође под менторством већ поменуте професорке.
14.
Јапанска агенција за међународну сарадњу (ЈИЦА) у сарадњи са Министарством
здравља Републике Србије и Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут“организатори су креативног конкурса за најбољи слоган и постер. На конкурсу
„Pink Ribbon Serbiа“, Пројекат унапређења за рано откривање рака дојке Јапанске
агенције за међународну сарадњу ( JICA ) награђено је решење за постер Марије Татић
IIIг у категорији осмаци и средњошколци. Вера Николић IIIг освојила је треће место њен
ментор је Марија Радосављевић. Марија Татић IIIг аутор је и награђеног слогана у
категорији осмаци и средњошколци. Ментор је професорка Данијела Давидовић.
15.
Општинско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“ , прво место освојила
је Анђела Бучић I г, друго место освојила је Петра Милојевић Iг. Ментор је професорка
српског језика и књижевности Марина Крстић .
16.
Општинско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“, прво место освојила
је Теодора Јовановић IIIг, а ментор је професорка српског језика Јасмина Станковић
17.
Регионално такмичење ученичких компанија југоисточне Србије, одржано је у Тржном
центру Рода у Нишу. ЗВАНИЧНО НАЈБОЉЕ УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
3. Место СИзаРД, Уметничка школа, НИШ и наше сензорне играчке намењене развоју
деце. Директорка компаније је Бојана Николић 3.г, Миа Станковић је маркетинг
менаџер, Лена Станојевић је менаџер набавке, Дејана Урошевић је менаџер
производње, Анастасија Милићевић је финансијски менаџер.Наши вредни и креативни
ученици : Ема Богдановић IIIт,
Маша Миљковић 3.т, Катарина Милосављевић IIIлт, Марија Татић 3.г, Никола Илић 3.е и Јана
Стојановић 3.г својим су допринели успеху школе. Ментор је професорка Јелена Виденовић
Петровић.
18.
На првом “мејкерском” хачкаТОН-у у Нишу, креирани су нови, модерни сувенири за
промоцију нашег града са освртом на културно и историјско наслеђе. ХачкаТОН је почео
у суботу 9. марта у 10часова а завршио се наредног дана у 17часова проглашењем
победничког решења. Све време рада учесницима су на располагању били ментори из
3Д Републике, ТОНа као и еминентни стручњаци из области креативних индустрија. Ово
је била једна од активности иницијативе „оПИСмени се“ која настоји да едукује младе у
Нишу о изградњи мира, мултикултуралности, прихватању прошлости, окретању ка
будућности без ратова, али пре свега о историјском наслеђу града Ниша. Као
организација која се бави омладинским радом битно је да развијамо капацитете младих
кроз учење нових, креативних активности. Оваква врста такмичења развија такмичарски
дух и креативност. Локална подршка су Дели простор и Туристичка организација града
Ниша. Ученици IVе Петра Ковачевић, Илија Илић, Михајло Костић и Александра
Марковић освојили су четврто место.
19.
На општинском такмичењу из историје Анђела Јевтић II лт, освојила је II место. Ментор
је професор Душан Јевтић. На такмичењу нема првопласираних, тако да је наша Анђела
прва на ранг листи.
20.
Културно друштво „Златна реч“ – „Српска круна“ из Аустрије организовала је
међународни књижевни конкурс „Лаза Костић“ у част и захвалност великом српском
песнику. Конкурс је био намењен ауторима свих простора бивше Југославије и свим
узрастима.Било је пријављено 378 аутора са 1134 рада. Један од тих аутора је и ученик
наше школе, Алекса Стошић IIIлт, чија песма је похваљена и нашла се у зборнику песама,
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кратких прича и афоризама посвећених Лази Костићу.У суботу, 16. марта 2019. године, у
кући Ђуре Јакшића у Београду одржана је промоција Зборника и додела диплома.
21.
Ученице наше школе су на Градској смотри рецитатора показале да одлично владају и
овом уметношћу. Невена Николић Iлт освојила је 1. место у старијем узрасту првог
разреда, а ученица Катарина Радосављевић Iлт 2. место у истој категорији. На нашу
велику радост, Невена Николић је освојила и 3. место у категорији свих старијих узраста
и на тај начин се пласирала на Окружну смотру рецитатора. Ментор је професорка
Марија Глиџић.
21. Такмичење основних и средњих школа града Ниша у атлетици. Организатор - Савез за
школски спорт града Ниша и атлетски клубови града Ниша. Учесници из Уметничке школе:
Лазић Симона IIе, која је освојила 2. место у трци на 400м, Јовановић Миљан 4.е трчао је на
100м. Ментор професор Саша Виденовић.
22. Списак ученика који су се пласирали на републичку Књижевну олимпијаду : Анђела Бучић
Iг ( 2.место ), Петра Милојевић Iг (прво место), ментор професорка Марина Динић. Катарина
Радујевчановић IIIг (прво место), Милица Николић IIIг (прво место), Јована Јањић IIIг (прво
место), Теодора Јовановић IIIг ( друго место), ментор професорка Јасмина Станковић.
23. Марија Николић, ученица IIлт , финалиста је конкурса портала Рефото за најбољу
фотографију на тему „Женственост“. Изложба је отворена у петак, 29. марта и трајала је до 3.
априла 2019. године, у Београду у Галерији „Про3ор“. Ментор: Драгана Николић
24. Симона Лазић IIе, освојила је I место у трци на 400м на Окружном такмичењу у Крушевцу.
Ментор је Саша Виденовић.
25. Републичко школско првенство у атлетици 18.4.2019.Сремска Митровица . Лазић Симона
IIе, омладинке трчање на 400 метара , освојила је VIII место. Ментор је Саша Виденовић 26. На
Окружном такмичењу из Историје одржаном у Правно-пословној школи 14.4.2019. године
Анђела Јевтић освојила је 1.место. Ментор је професор Душан Јевтић.
27. На 4 .изложби ликовних радова основних и средњих школа града Ниша у Регионалном
центру за професионални развој запослених у просвети, Теодора Николић IIIт добила је
захвалницу за ликовност идејних скица из обликовања текстила. Ментор је Милица Пешић. 28.
На конкурсу „ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК“ награђене су Сара Младеновић IIIлт, Маја Младеновић Iлт,
Ања Илић Iлт и Милица Бојанић Iлт у категорији мултимедија за кратки анимирани филм
„ЗАГАЂЕЊЕ“. Ментор је Борис Кандолф.
29. На литерарном конкурсу под називом “Подели дар” који је расписао сајт моје дете.инфо
прву награду у категорији средњих школа освојила је Невена Николић Iт за рад „Како стићи
до циља”. Ментор је професорка Марија Глиџић.
30. На ликовном конкурсу „Крв живот значи“ у категорији средњих школа, Даница Стојановић
IIIг освојила је треће место. Ментор је Данијела Давидовић.
31. На Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“ одржаном
12.5.2019.године у Сремским Карловцима, Катарина Радујевчановић IIIг и Милица Николић
IIIг освојиле су друго место. Ментор је професорка Јасмина Станковић.
32. На 17. конкурсу за најбољи школски писмени задатак на српском језику, који организује
Народна библиотека Тител, Петра Милојевић Iг освојила је 3.место. Ментор је Марина
Динић.
33. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за иницијал у категорији средње,
Страхиња Накић освојио је 1. место , ментор је Данијела Давидовић
34. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за иницијал у категорији средње,
Теодора Јовановић освојила је 2. место, ментор је Данијела Давидовић
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35. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за иницијал у категорији средње
школе, Анабела Милица Лукић IIг освојила је 3. место, ментор је Данијела Давидовић
36. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за традиционално писмо у
категорији средње школе, Страхиња Накић IIг освојио је 1.место. Ментор Славољуб
Станковић.
37. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за традиционално писмо у
категорији средње школе, Стеван Пешић IIг освојио је 3.место, ментор је Славољуб
Станковић.
38. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за ликовну креацију у категорији
срење школе, Даница Стојановић IIIг освојила је 2. место. Ментор је Драгана Николић.
39. На Смотри ћириличке писмености 2019.године у Тителу за ликовну креацију у категорији
срење школе, Милица Николић освојила је 3. место, ментор јеДрагана Николић
40. На 16. ликовном конкурсу ученика основних и средњих школа Републике Србије,
Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, Сандра Јовановић IIIг освојила је четврту
награду. Ментор је Оливера Станковић Петровић.
41. На конкурсу за средњошколце креативце Факултета савремених уметности, у категорији
цртеж, Даница Стојановић IIIг освојила је I награду. Ментор је Оливера Станковић Петровић.
42. Нa kонкурсу за ликовне радове, под темом: „Барселона“ Технолошког факултета у
Лесковцу, Катедре за текстилне науке, Милица Ранђеловић IVт освојила је 1.награду.
Ментор је Лара Петровић.
43. Нa kонкурсу за ликовне радове, под темом: „Барселона“ Технолошког факултета у
Лесковцу, Катедре за текстилне науке, Јана Станковић IVт освојила је 2.награду. Ментор је Лара
Петровић.
44. Након пребројавања пристиглих гласова публике у процесу јавног гласања и стручног
жирирања, Удружење ФОНД награђује учеснике конкурса за израду мајице на тему
"Мултифренија - који је твој селф-и?", 1. место - глас публике: Наталија Нешић. Ментор је
Татјана Перевалов.
46. Миљана Станојковић II лт, једна је од 12 финалиста и најмлађи учесник на изложби
,,ОПОНАШАЊЕ ВРЕМЕНА: дело – слика – реч”, у организацији Института за студије културе и
хришћанства у сарадњи са Народном банком Србије, Београд. Ментор: Драгана Николић.
47. Писмени састав под називом “Како стићи до циља” Невене Николић Iлт освојио је 1. место
на конкурсу под називом “Подели дар” за месец април, информативног магазина за децу и
одрасле Моје дете. Литерарни конкурс “Подели дар” је конкурс за дечје радове на слободну
тему и актуелан је читаве године. Сваког 1. у месецу праве пресек и бирају најбоље. Овај рад је
освојио 1. место у категорији средњошколаца.
48. Ученице наше школе освојиле су прве три награде за најбољу документарну фотографију
на конкурсу Филозофског факултета у Нишу (Департман за комуникологију и новинарство):
1. награда - Анђела Јевтић, 2. разред, фотографија "Жуте бубе".
Ментор је Драгана Николић.
49. Ученице наше школе освојиле су прве три награде за најбољу документарну фотографију на
конкурсу Филозофског факултета у Нишу (Департман за комуникологију и новинарство):
2. награда - Неда Игњатовић, 3. разред, фотографија "Железничка станица у Сврљигу".
Ментор је Драгана Николић
50. Ученице наше школе освојиле су прве три награде за најбољу документарну фотографију на
конкурсу Филозофског факултета у Нишу (Департман за комуникологију и новинарство):
3. награда - Јелена Станковић, 2. разред, фотографија "Бесконачност ума".
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Ментор је Драгана Николић.
51. Ученици Уметничке школе награђени су на конкурсу “Ex libris Vespa”, у организацији Веспа
клуба Србије. Децембра 2018. године одржана је изложба радова у кафићу Веспа, који је
сарадник у реализацији изложбе и конкурса. Анастасија Милићевић IVлт освојила је I, Илија
Илић II, Дуња Бранковић III, Теодора Тодоровић IV, а Ина Мишевић V награду. Ментори
награђеним ученицима били су Ивана Станковић и Славољуб Станковић, професори Уметничке
школе. Награђени ученици су 24. 6. 2019. године били гости кафића Веспа, када су им уручене
награде у виду комплета карата за Интернационални нишки џез фестивал Нишвил 2019.
52. Јана Новаковић из IVг освојила је 1. место на конкурсу за плакат Нишвил (Nisville Midnight
Jazzdance Stage) 2019.

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ
2019/2020.ГОДИНИ
1. Друштво српско-грчког пријатељства Бешка у сарадњи са ОШ“Браћа Груловић“расписало је
и ове године ликовни и литерарни конкурс у оквиру манифестације ,,Дани Данице Јовановић
2019.“ Ученица наше школе Невена Николић IIлт узела је учешће на овом конкурсу у
категорији литерарних радова и била једна од награђених. Ученица Невена Николић је са
својом менторком професорком Маријом Глиџић присуствовала додели награда.
2. Фото група: „ДУНАВАЦ“ Иваново, 38. ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ- Марко
Марковић IIг и Стеван Пешић IIIг освојили су две прве награде у обе категорије. Ментор је
професорка Драгана Николић.
3. На VI међународном конкурсу књижевног клуба „Мала птица“ за поезију средњошколаца,
песнички фестивал ,,Миријевски Орфеј“ ученик Павле Јакшић IVлт освојио је трећу награду
за песму ,,Не би љубав“. Ментор је професорка Марија Глиџић.
4. Павле Тешић IIIт , освојио је III место на такмичењу средњих школа града Ниша у пливању,
дисциплина краул у конкуренцији ученика III и IV разреда.
5. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ГРАДА НИША
ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА НИША У СТОНОМ ТЕНИСУ, 3.12.2019 екипно Учесници:
1.Радујевчановић Катарина IVг
2.Николић Бојана IVг
3.Рашић Кристина I лт
Резултат: III место екипно
Ментори: Саша Виденовић и Ана Вукадиновић
6. На литерарном конкурсу "Млади чувари српске народне културе", у организацији Удружења
"Чувари дела Вука Караџића", наша ученица Анђелија Ђорђевић Iг освојила је треће место
прозним радом на тему "Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба".
Предметни наставник: Јасмина Станковић.
7. Почасну награду на конкурсу „Ocean Awarenessо“ организације Bow Seat 2019, која је позвала
тинејџере да стварају уметничка дела о животињским врстама, местима или системима под
утицајем климатских промена, у категорији ликовне уметности за 2019. годину добила је
Анђела Бучић IIг, а ментор је професорка Биљана Миленковић.
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8. Учешће и награда на Републичком такмичењу из књижевности за најбољи писмени задатак
(Друштво за српски језик и књижевност Србије), ученица Јована Јањић IV г. Ментор: Јасмина
Станковић.
9. Учешће и 1. награда за најбољи есеј „Моје писмо Светом Сави“ на литерарном конкурсу
Филозофског факултета у Нишу, ученица: Теодора Јовановић IV г; ментор: Јасмина Станковић.
10. Учешће и 2. награда за најбољи есеј „Моје писмо Светом Сави“ на литерарном конкурсу
Филозофског факултета у Нишу, ученица: Ана Величковић III лт; ментор: Емилија Цветковић
11. Ученица 4. разреда Јована Јањић освојила је 2. место на Републичком такмичењу из
књижевности (израда другог писменог задатка), у организацији Друштва за српски језик и
књижевност Србије. Ментор: Јасмина Станковић.
12. На општинском такмичењу из историје , у конкуренцији средњих школа првог разреда
Милан Поповић 1е и Анастасија Костић 1лт освојили су 3. место. У конкуренцији другог, трећег
и четвртог разреда Тијана Топаловић 2е и Димитрије Гоцић 3е освојили су 3. место.
13. На књижевним сусретима „Гордана Брајовић“ Сара Младеновић 4.лт, освојила је трећу
награду за песму на тему ,,Човек добре наде". Ментор: Марија Глиџић
14. На Међународном фестивалу уметности ученика средњих школа у Токију, који је одржан
већ 20. пут, Уметничкој школи из Ниша додељена је специјална награда за изузетну колекцију
графичких отисака. Oва награда обухвата посете свих музеја града Београда као и могућност
излагања ученичких радова у Галерији „Карст“. Ове активности школа ће реализовати у
договору са Музејем града Београда. Ментори похваљених ученика су професорке Ивана
Станковић и Невена Стефановић.
15. На Другом међународном дечјем ликовном конкурсу Мини рестАРТ освојили су
многобројне награде у категорији од 14 до 18 година. Прва награда припала је Ини Мишевић
III лт, а друга награда Ани Величковић, такође из одељења III лт. Обе ученице су под
менторством професорке Иване Станковић. Трећу награду освојила је Даница Стојановић,
ученица одељења IV г, ментор је професорка Данијела Давидовић.
16. На конкурсу „Поштујмо се јер.../интеркултуралност у мом граду је...“ који је расписао КОМ
018, ученица Уметничке школе Сара Младеновић IV лт освојила је прво место за најбољи видео
рад. Ментор је професор Борис Кандолф.
17. На књижевном конкурсу „Шантићева реч 2020“ који традиционално расписује Основна
школа „Алекса Шантић“ из Калуђерице ученица 2. лт Ања Илић освојила је треће место у
категорији средњих школа. Ментор је профеасорка Марија Глиџић.
18. На XIX ликовном конкурсу „Плава планета“ Центра за еколошко образовање и одрживи
развој из Крагујевца који је расписао ликовни конкурс на тему екологије, Милица Бабић,
ученица Уметничке школе из Ниша, одељење II e, освојила је II место.
19. Технолошки факултет у Лесковцу расписао је конкурс "Punk мода и дизајн Vivienne
Westwood“. Међу многобројним радовима, који су пристигли на конкурс, посебно су се истакли
радови ученика Уметничке школе из Ниша. Ана Чолаковић III т освојила је прво место, Маја
Петковић III т и Давид Јосивљевић IV т заузели су друго место, а треће место освојила је Сара
Здравковић IV т. Ментор награђених ученика је Лара Петровић.
20. Културно склониште „Крик“из Каменице на Косову расписало је литерарни конкурс
„Размишњам“. У категорији проза средње школе, наша ученица Анђела Бучић 2. е освојила је
другу награду, а похваљена је Милица Остојић 2. У категороји поезија средњих школа Сара
Младеновић 4. лт освојила је друго место. Ментор награђеним ученицама је професорка
Марија Глиџић.
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21. Факултет савремених уметности из Београда расписао је конкурс на тему „Огледало“, у
категоријама цртежа, слике, дизајна, фотографије, мултимедијалног рада и креативног текста.
Ученица Уметничке школе из Ниша, Милица Бабић из IIe учествовалa је у категорији
фотографије и освојила 3. место. Ментор: Данка Степић-Брковић
22. На конкурс који је Лесковачки културни центар организовао током трајања ванредног
стања у Републици Србији због пандемије корона вируса пристигле су 732 фотографије од 159
аутора из земље и региона. Селекцију радова и доделу награда је извршио Радисав Филиповић,
мајстор фотографије ФСС и члан УЛУПУДС. Укупно је у обе категорије изабрано 112 фотографија
од 70 аутора. Ментор: Драгана Николић .
Анђела Благојевић - Видео разговор
Маја Стевановић - Карантин 2
Тамара Тимић - Загледана
Димитрије Стојиљковић – Контакт

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ
2020/2021.ГОДИНИ
1. 39. интернационална изложба дечјег сликарста ”Мали битољски Монмартр”
Традиционална дечја ликовна манифестација „Мали битољски Монмартр” одржава се сваке
године у периоду од 23. до 30. маја у Битољу (Северна Македонија). Ове године обележена је
39. интернационална изложба дечјег сликарства ”Мали битољски Монмартр” чији организатор
је Дечји ликовни студио ”Свети Ћирило и Методије” из Битоља. Ученици Уметничке школе, под
менторством професорке Данке Степић Брковић, Златице Колев и Иване Савић, учествовали су
на овој изложби. Њихови радови су запажени, па су им додељене захвалнице за учешће, и то:
„Златна палета”Анђели Бучић 3. г, Марији Николић 4. лт, Петри Копривици 4.e и Тијани Тимић
4.лт; „Златна четка”професоркама Данки Степић Брковић, Златици Колев и Ивани Савић.
2. Школско првенство града Ниша у стрељаштву (7.10.2020), организатор: Савез за школски
спорт града Ниша. У екипној и појединачној конкуренцији омладинки такмичиле су
се:1.Меланија Цветковић 2е, 2.Нена Пејчић 2.е, 3.Даница Ристић . Резултат: 1. место
екипноомладинке, Маланија Цветковић 3. место појединачно-омладинке. Ментор је
професор Саша Виденовић.
3. Удружење Културно склониште „КРИК“ из Косовске Митровице расписало је наградни
литерарни конкурс на тему „Размишљам ...“ док се вирус ширио читавом планетом. Упркос
томе, ученици наше школе су се одазвали овом конкурсу и од три рада која су послата, два
су награђена а један рад је похваљен. Дипломе и књиге награђенима, упркос ванредној
ситуацији, пронашле су пут до наше школе. Још једном честитамо награђеним и похваљеним
ученицама Сари Младеновић, прошлогодишњем матуранту, Анђели Бучић 3г и Милици
Остојић 3лт, као и њиховом ментору, професорки српског језика и књижевности, Марији
Глиџић.
4. Школско првенство града Ниша у стоном тенису (13.10.2020), организатор: Савез за школски
спорт града Ниша. У екипној и појединачној конкуренцији омладинки такмичиле су се: 1.Ана
Дејановић 1.е, 2.Јана Ристић 1.г, резултат: 3. место екипно - омладинке. Ментор је професор
Саша Виденовић
5. Првенство Републике Србије у стрељаштву (Ниш, 21.10.2020), организатор: Савез за школски
спорт Србије. У екипној конкуренцији ученица средњих школа такмичиле су се: 1.Меланија
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Цветковић 2.е, 2.Нена Пејчић 2.е, 3.Даница Ристић 2.е. Резултат: 11 место. Ментор је
професор Саша Виденовић
6. Књижевни клуб Мала птица из Београда је 1.3.2020. године објавио седми међународни
књижевни конкурс „Миријевски Орфеј“. У току месеца марта у Србији је објављено ванредно
стање што је проузроковало поништење свих конкурса Градског секретаријата за културу
града Београда. Како је у току марта месеца пристигло доста радова, Књижевни клуб Мала
птица није поништио свој конкурс, већ је одлучио да ипак приступи жирирању радова и
објави резултате у нади да ће то бити нека утеха онима који су се потрудили да пишу и
учествују. Такође је одлучио да припреми за штампу Зборник радова аутора који су
заслужили да буду у њему и на интернету објави како резултате конкурса, тако и онлајн
издање Зборника. Ученици наше школе су неколико година уназад учествовали на овом
конкурсу и остварали запажене резултате. Тако је и ове године. Учешће су узеле три ученице
наше школе: Невена Николић и Анастасија Стоиљковић из одељења IIIлт, као и ученица Пола
Спасојевић, прошлогодишњи матурант. У категорији КРАТКА ПРИЧА, ученица Анастасија
Стоиљковић 3лт је освојила 1. награду, док је рад Невене Николић 3лт похваљен, а у
категорији ПОЕЗИЈА похваљене су песме Анастасије Стоиљковић и Поле Спасојевић. Ментор
ученица је професор српског језика Марија Глиџић.
7. На конкурсу, који је расписао КОМ 018 у сарадњи са Француским културним центром, под
називом ,,Уметност у доба короне“ ученици Уметничке школе показали су одличне
резултате. Милица Бојанић 3. лт освојила је прво место за најбољи ликовни рад, под
менторством професорке Иване Савић. Милици ће бити додељен ваучер од 15000 динара за
куповину у Гигатрон радњама. Марко Марковић 3. г, под менторством професорке Драгане
Николић, освојио је прво место према броју лајкова за најбољи фото-рад.
8. Наша школа је у сарадњи са организацијом КОМ 018 расписала интерни наградни ликовни и
литерарни конкурс ,,АРТивизам". Теме конкурса биле су волонтеризам и активизам, као и
ментално стање током пандемије вируса Ковид 19. У категорији ликовних радова највише
гласова добио је рад Стевана Пешића ученика 4.г, ментор је Милена Симић, а у категорији
литерарних радова највише гласова освојио је рад Невене Николић, ученице 3.лт, ментор је
Марија Глиџић.
9. На конкурсу за календар развојног програма ЕУ ПРО за 2021. годину ученица Уметничке
школе Катарина Стојановић 4.г истакла се својим радом на тему ,,Солидарност нас спаја“.
Циљ овогодишњег конкурса је препознавање значаја солидарности у доба пандемије.
Катарина је заслужила место на страницама календара за 2021. годину, а као награда биће јој
додељен мобилни телефон. Ментор је професорка Милена Симић.
10. II Међународна дечја ликовна изложба малог формата Мини рестАРТ СПИСАК
НАГРАЂЕНИХ УЧЕСНИКА :
В категорија средњих уметничких школа, узраст 14-18 година
I
НАГРАДА Ина Мишевић 4.лт, 17 година/ Уметничка школа Ниш, Ниш, Србија/ Ликовни
педагог/: Ивана Станковић
II
НАГРАДА Ана Величковић 4.лт , 17 година/ Уметничка школа Ниш, Ниш, Србија/ Ликовни
педагог/: Ивана Станковић
III
НАГРАДА Даница Стојановић 4.г, 18 година Уметничка школа Ниш, Ниш, Србија/ Ликовни
педагог/: Данијела Давидовић
ПОХВАЛЕ : Меланија Цветковић, 15 година/ Уметничка школа Ниш, Ниш, Србија/ Ликовни
педагог/: Данка Степић-Брковић
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Сара Николић, 15 година/ Уметничка школа Ниш, Ниш, Србија/ Ликовни педагог/: Данка
Степић-Брковић
ПОСЕБНА ПОХВАЛА ЗА ЛИКОВНОГ ПЕДАГОГА ИВАНУ СТАНКОВИЋ
11. Поред ученика за Светог Саву, директорка школе је наградила и четири професорке које
су посвећено и са пуно ентузијазма приступиле снимању часова за потребе наставе на даљину
на РТС Планети. То су: Марија Миленковић Атанасов и Јелена Петковић, професорке историје
уметности; Данка Степић Брковић и Невена Стефановић, професорке теорије форме.
12. На 22. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ УМЕТНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ УМЕТНИЧКИХ
ШКОЛА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ, Уметничка школа је послала највећи број ликовних радова.
Награђени смо од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, бесплатним улазницама у све музеје Београда.
13.Народна библиотека у Јагодини расписала је конкурс „Јара Лабуд". У конкуренцији средњих
школа показало се да су онлајн настава, продужени распусти и по свему неуобичајени наставни
процес током школских 2019/20. и 2020/21. година узели свој данак, и да је духовно вођство
професора током креативног процеса стварања поезије и прозе код ученика незамењиво.
Жири је после увида у радове и плодотворне дискусије донео одлуку да ове године не додели
награду „Јара Лабуд" Невени Николић 3.лт, а ментор је професорка Марија Глиџић.
14. На конкурсу „Мојим вршњацима поручујем... "који је расписан од стране организације
Пријатељи деце града Ниша, рад наше ученице Анастасије Стоиљковић 3.ЛТ је похваљен,
ментор је Марија Глиџић.
15. Даница Николић 1.е освојила је златну медаљу на државном првенству у стреличарству,
у конкуренцији кадеткиња, а бронзану медаљу у конкуренцији сениорки на државном
првенству.
16. На Првенству средњих школа града Ниша у пливању (2.4.2021), у конкуренцији
омладинки I и II разреда у дисциплини 100 м леђно, Јана Ристић 1.г освојила је прво место и
пласирала се на Државно школско првенство. Ментор је професор Саша Виденовић.
17. На Првенству средњих школа града Ниша у пливању (2.4.2021), у конкуренцији
омладинаца I и II разреда у дисциплини 100 м слободно, Огњен Пешић 2.е је заузео друго
место. Ментор је професор Саша Виденовић.
18. На Државном првенству средњих школа у пливању (7.4.2021.) у организацији Савеза за
школски спорт Србије, Јана Ристић .1г, освојила је 7.место. Ментор је професор Саша
Виденовић.
19. Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине расписао је конкурс на тему
,,Стари занати“ у оквиру 31. изложбе деце и омладине Србије. Ученице наше школе оствариле
су запажене резултате, и то: Теодора Ристић 4.т освојила је прву награду (ментор је професорка
Милица Пешић) док је Милица Митровић 4.т похваљена (ментор је професорка Наташа
Мидић). Честитамо ученицама и њиховим менторима. 13.4.2021.
20. Департман за историју Филозофског факултета у Нишу је поводом манифестације
„Недеља Департмана за историју“ која се одржавала од 5. до 15 априла 2021. године, расписао
конкурс за писање есеја на две теме: „Сто година од смрти краља Петра I“ и „Осамдест година
од Априлског рата“. На конкурсу Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу ученик
Димитрије Гоцић 4е, освојио је 2. место за есеј „ Осамдесет година од Априлског рата“
Ментор је професор Душан Јевтић. Филозофски факултет награђује захвалницама ученице:
Милица Бојанић, Маја Младеновић 3.лт, Анђела Благојевић 3.г, Анђела Јевтић 4.г као и ментора
Марију Миленковић Атанасов.
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21.На XXIX републичком ликовном конкурсу са међународним учешћем „Светосавље и наше
доба“ ученици Уметничке школе још једном су показали своја умећа и таленат. Прву награду
освојила је Милица Бојанић 3.лт, а другу Ана Величковић 4.лт. Ментор награђених ученица је
професорка Златица Колев, која је уједно и награђени педагог за колекцију радова. Честитамо
награђеним ученицама и професорки.
22. XXIX РЕПУБЛИЧКИ КОНКУРС са међународним учешћем „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА. На овогодишњем конкурсу учествовало је укупно
2535 ученика из 448 основних и средњих школа. Ученици наше школе су још једном показали
своју креативност и надареност, 2.награду освојила је ученица Анђела Бучић 3.г, чији је ментор
професорка Марија Глиџић.
23. И ове године, упркос незавидној ситуацији за све нас, наши ђаци су нашли свој свет маште
и дозволили да уронимо у њега кроз књижевни конкурс „Шантићева реч 2021“. У категорији
средњих школа, и поред великог броја учесника, радови наших ђака су ипак привукли пажњу
стручног жирија. Друга награда припала је Ани Величковић 4.лт, чији је ментор Емилија
Цветановић, а похвалу је добила Милица Мијачић 3.лт, чији је ментор Марија Глиџић.
24. Сигурна кућа Ниш расписала је конкурс за најбољи уметнички рад и слоган на тему „Жене
- дах живота“ за ученике Уметничке школе у Нишу. Пристигли радови биће изложени 18. маја,
када се обележава Дан сећања на убијене жене - жртве насиља, а најбољи радови и слогани
биће награђени.
Награђени слогани:
1.
Јана Јанковић 2.г, ментор: Јасмина Станковић
2.
Нађа Ћелић 3.г, ментор: Оливера Станковић Петровић
3.
Теодора Тодоровић 4.г, ментор: Милена Симић
4.
Специјална награда за највећи број послатих радова- Миљана Мишић 2.лт Награђени
ликовни радови:
1.
Марија Николић 4.лт, ментор: Ивана Станковић техника: линорез и линогравура
5.
Анђела Бучић 3.г, ментор: Оливера Станковић Петровић, техника: дигитални принт
6.
Нађа Ћелић 3..г, ментор: Оливера Станковић Петровић, техника: фотографија
25. На књижевним сусретима „ Гордана Брајовић“ у Алексинцу , ученица Невена Николић 3лт
освојила је 1. награду, а ученица Анђела Бучић 3.г освојила је 3. награду. Њихов ментор је
професорка Марија Глиџић
26. Народна библиотека "Стојан Трумић" Тител:
1. Јана Јанковић 2.г, Уметничка школа Ниш, наставница Оливера Станковић - Петровић
2. Марија Тодосијевић 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
3. Нађа Ћелић 3г, Уметничка школа Ниш,наставница Милена Симић
Иницијал
1. Анастација Петровић 2.г, Уметничка школа Ниш, наставница Данијела Давидовић
2. Марта Ђорђевић 2.г, Уметничка школа Ниш, наставница Оливера Станковић - Петровић
Калиграфска креација
1. Урош Вучковић 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
2. Анђела Бучић 3.г, Уметничка школа, Ниш, наставница Милена Симић
3. Вук Перић 3.г, Уметничка школа, Ниш, наставница Милена Симић
Ликовна креација
1. Марија Станковић, Уметничка школа Ниш и чланица Ликовне група „МИ“ менторка Мирјана
Раковић
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2. Димитрије Китић 2.г, Уметничка школа Ниш, наставница Данијела Давидовић
3. Јана Јовановић 2.г, Уметничка школа Ниш, наставица Данијела Давидовић
Традиционално писмо
1. Страхиња Младеновић 3.г, Уметничка школа, Ниш, наставница Милена Симић
2. Снежана Ђорђевић 3.г, Уметничка школа, Ниш, наставница Милена Симић Слоган
1. Снежана Ђорђевић 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
2. Урош Вучковић 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
3. Мила Стојановић 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
4. Марија Баликов 3.г, Уметничка школа Ниш, наставница Милена Симић
27. Ученици средњих школа из целе Србије показали су свој таленат на Великом конкурсу за
средњошколце креативце, који је трајао од 15. фебруара до 15. априла 2021. године.
На конкурс је пристигло много креативних радова на тему „Живот”, а стручни жири одабрао је
најбоље из свих шест категорија – цртеж, слика, видео, фотографија, дизајн и креативни текст.
3.место. Мијат Ралевић 1.е, ментор: Драгана Николић Похвала:
Стеван Пешић 4.г, МУЛТИМЕДИЈАЛНИ РАД ментор: Драгана Николић
3.место .Стефан Јовановић 3.е , ЦРТЕЖ ментор: Данка Степић Брковић
Похвала:
Маја Младеновић 3.лт, ментор: Борис Кандолф
28. На конкурсу Технолошког факултета у Лесковцу, за ликовне радове на тему „ Костими
инспирисани трилогијама UNDERWORLD и MATRIX“ наше ученице освојиле су : прву награду
Катарина Жикић 4.т и Ана Чолаковић 4.т и другу награду Нађа Петковић 4.т. Ментор
награђеним ученицама је Лара Петровић.
39. На 12. конкурсу БЕОКУЛИС, у организацији галерије КУЛОАР Mатематичке гимназије из
Београда, ученица наше школе Ирина Поповић освојила је другу награду у категорији за
најбољу фотографију. Њен ментор је професорка Драгана Николић. Ликовни рад Марије
Баликов је похваљен, а њен ментор је професорка Оливера Станковић Петровић

ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ НА КОНКУРСИМА И ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ
2021/2022.ГОДИНИ
1. Међународни ликовни конкурс Мини рестАРТ 2021, у организацији Образовнокреативног центра РЕСТАРТ. Тема конкурса била је „Дај ми крила један круг“, а у категорији
средњих уметничких школа (узраст од 14 до 18 година) ужа тема била је ,,Птице“.
1. СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА:
2. I НАГРАДА
3. Мила Стојановић, 17 година Уметничка школа Ниш, ментор: Оливера Станковић
Петровић
4. II НАГРАДА
5. Сара Манић, 16 година Уметничка школа Ниш, ментор: Драгана Николић
6. III НАГРАДА
7. Вељко Веселиновић, 16 година Уметничка школа Ниш, ментор: Оливера Станковић
Петровић
8. ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ:
9. Димитрије Китић, 16 година Уметничка школа Ниш, ментор: Драгана Николић
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10. Илија Динчић, 18 година Уметничка школа Ниш, ментор: Ана Вукадиновић
11. Тамара Вељковић, 16 година Уметничка школа Ниш, ментор: Данка Степић-Брковић
12. Посебно је упућена похвала Уметничкој школи у Нишу, као и захвалност свим менторима
на учешћу: Ани Вукадиновић, Данијели Давидовић, Данки Степић-Брковић, Драгани
Николић, Оливери Станковић Петровић и Златици Колев.
2. Школско првенство у стоном тенису, у организацији Савеза за школски спорт Града Ниша,
Ана Дејановић ll е и Јана Ристић ll г. 2. место у екипној конкуренцији, категорија - омладинке.
Ментор је професор физичког васпитања, Саша Виденовић.
3. Традиционални конкурс „Стих за Огија'', Удружење “Безбедно дете” и Културни центар
Власотинца, трећа награда припала је Невени Николић IV лт у категорији - проза,
средњошколски узраст. Ментор Марија Глиџић, професорка српског језика.
4. Међународни ликовни конкурс ,,Мали битољски Монмартр 2021”, чији је организатор
Дечији ликовни студио ,,Св. Ћирило и Методије” из Битоља. Дипломе Сара Радивојевић II е и
Теодора Рајковић II т, диплома "Златна палета" Александра Крстић IV лт. Награђене наставнице:
Данка Степић Брковић, Ивана Станковић, Невена Стефановић и Златица Колев. Диплома
Уметничкој школи.
5. Ликовни конкурс за ученике Уметничке школе у Нишу, на тему активизма и
волонтеризма, „Волонтеризам је основа активизма!“. Клуб за оснаживање младих 018, у
оквиру пројекта „Активни 4“ и Уметничка школа.
1. Ксенија Тошић, I г
2. Ива Стевић, II г
3. Вељко Николић, I г
6. Први фестивал визуелних уметности 2021 у Новом Пазару. У склопу фестивала реализован
је и конкурс у три категорије: плакат, фотографија и модна илустрација на тему
,,Равноправност, мир и грађанско право“. У категорији плакат друга награда припала је
Мили Стојановић IV г, а за најбољу фотографију Ирини Поповић IV г.
7. Традиционална Манифестација за децу и младе из области ликовне уметности
,,Минијатурни бијенале 9“. Похваљени: Сара Стоименов II лт, ментор Драгана Николић,
Ања Крстић II г, ментор Оливера Станковић Петровић, Сандра Митић II г, ментор Оливера
Станковић Петровић и Тара Ранђеловић I г, ментор Данка Степић Брковић.
8. Организација Програма ЕУ за локални развој – ЕУ ПРО плус 2021/22. године, а у склопу
обележавања Европске године младих, реализовала је ликовно такмичење на тему ,,Твоје
идеје, твоја будућност" са циљем да се одаберу најбољи радови за ЕУ ПРО календар за 2022.
годину. У категорији за средњошколце прва награда Александра Ивић III т. Ментор
професорка Татјана Перевалов. Награђена је Анђела Бучић IV г, чији је ментор професорка
Данијела Давидовић.
9. 34. Изложба ауторског стрипа ученика Републике Србије, а у организацији МПНТР, Центра
за ликовно васпитање деце и омладине Војводине и ,,Стрип вести“, Кристина Раич Iг друга
награда. За излагање одабран је и рад Вељка Ристића Iг. Њихов ментор је професорка Данка
Степић Брковић.
10. Првенство средњих школа Града Ниша у пливању (100 метара, прсно). Лана Здравковић I
г 1. место. Ментор Саша Виденовић.
11. Међународни литерарни конкурс „Млади чувари српске народне културе“, Анђела Бучић
IV г освојила је 1. награду. Ментор Марија Глиџић, наставница српског језика и
књижевности.
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12. IX Међународно графичко такмичење у Литванији. Миљана Мишић III лт 2. награда,
ментор професорка Невена Стефановић. Сара Митић IV лт и Милица Мијачић IV лт, ментор
професорка Ивана Станковић, захвалнице.
13. Општинско такмичење из историје, одржаном 27. 2. 2022. године, Петра Арсић I г друго
место. Ментор професор Душану Јевтићу.
14. Конкурс за есеј на тему “Pros & Cons: How I feel је about remote learning”, организатор
издавачка кућа Pearson. Мина Јовановић IVг 2. место. Ментор Биљана Миленковић,
професорка енглеског језика.
15. Наградни конкурс ''МЛАДИ У ДОБА КОРОНЕ''. Организатор Клуб за оснаживање младих
018. Добитници награда у категорији графички рад су:
1. МЕСТО - Снежана Ђорђевић 4.г
2. МЕСТО - Ђорђе Милошевић 3.г
3. МЕСТО - Стефан Газетић 2.г
Добитници награда у категорији фото-рад су:
1. МЕСТО - Нађа Ћелић 4.г
2. МЕСТО - Ирина Поповић 4.г
3. МЕСТО - Ива Михалџић 2.е
16. Републичко такмичење из класичних ликовних медија за ученике средњих уметничких
школа, Милица Мијачић IV лт друго место за најбољи цртеж на тему ,,Ту сaм“ у категорији III
и IV разред. Ментор Ивана Савић.
17. 30. ликовни конкурсу "Светосавље и наше доба", у организацији Центра за ликовно
васпитање деце и омладине Војводине, у категорији средњих уметничких школа:
1. награда Лана Здравковић I г, ментор Невена Стефановић.
Похваљене Николина Шулејић I лт, ментор Невена
Стефановић, и Милица Бојанић IV лт, ментор професорка
Златица Колев.
18. Такмичење из атлетике одржаном 9. 5. 2022. године: Лео Христов II г 1. место (у категорији
400 метара), Алекса Живановић II г је заузео 3. место (у категорији 100 метара). Ментор Тања
Митић.
19. Окружно првенство у атлетици, одржаном у среду 11. 5. у Крушевцу, Лео Христов II г 2.
место у категорији 400 метара. Ментор Тања Митић.
20. Ликовни конкурс за ученике средњих школа са темом "Васкрсење Господње" у
организацији Академије Српске Православне Цркве. Похвале: Анастасија Николић II лт (под
менторством професорке Невене Стефановић) и Милица Бојанић IV лт.
21. Конкурс за текст песме духовног карактера "Светогорац", чији су организатори хор
"Полифоника" и удружење "Бинго" из Сремске Митровице, песма "У снажном духу и вера је
јака" Сандре Митић II г ушла је у десет одабраних песама за које ће се компоновати музика и
које ће се хорски изводити. Ментор Јасмина Станковић.
22. 21. конкурсни позив Друштва за неговање духовних вредности "Вук Караџић", огранак
САНУ у Нишу. Награде Анђела Бучић 4 г, Милица Бојанић 4 лт и Невена Николић 4 лт. Ментор
Марија Глиџић.
23. Републичко такмичење из историје одржаном у Пироту, Петра Арсић I г 2. место. Ментор
Душан Јевтић.
24. Смотра ћириличке писмености „Читај лепо пиши" 2022. у категорији најлепши рукопис:
Тамара Милосављевић 2.лт 1. награда, Анђела Бучић 4.г 1. награда. Ментор Марија Глиџић.
Mонограм:
1. Анђела Бучић 4.г, наставница Данијела Давидовић
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2. Лео Христов ,наставница Милена Симић 3. Милица Цвејић,
наставница Милена Симић Иницијал:
1. Јована Костадиновић, наставница Оливера Станковић Петровић
2. Нина Степановић, наставница Милена Симић 3. Јана Јовановић,
наставница Милена Симић Ликовна креација:
1. Ања Крстић, наставница Оливера Станковић Петровић
2. Емилија Јовановић, наставница Оливера Станковић Петровић 3. Анастасија
Михајловић, наставница Милена Симић Традиционално писмо:
1. Вук Митровић, наставница Данијела Давидовић 2.
Ђорђе Милошевић, наставница Данијела Давидовић
Калиграфска креација:
1. Јана Јовановић, наставница Милена Симић
2. Јана Антанасковић, наставница Милена Симић
3. Димитрије Китић, наставница Данијела Давидовић
Цитати и поезија:
2. Вук Митровић, наставница Данијела Давидовић
3. Снежана Ђорђевић 4.г, наставница Данијела Давидовић
25. Велики конкурсу за средњошколце креативце, на тему „СВЕТлост”, Факултет
савремених уметности. ВЕЛИКА НАГРАДА – ГРАН-ПРИ: Маја Младеновић 4. разред, у
категорији ДИЗАЈН - 2 награда: Наташа Трандафиловић, 3. разред
26. Ликовни конкурс Технолошког факултета у Лесковцу, на тему "Корсет". Андријана
Величковић и Дијана Јовичић прво место, а Невена Ђорђевић и Димитрије Радуловић друго
место. Ментор Лара Петровић.

Уметничка школа Ниш

СНАГЕ
● Заинтересованост наставника за стручно
усавршавање и примену нових наставних
метода
● Подмлађен наставни кадар
● Посвећен педагошки рад са ученицима
● Инклузивност у школи
● Уредан и подстицајно уређен школски простор
● Заинтересовани ученици за наставне и
ваннаставне активности
● Безбеднa школска средина
● Добра сарадња са институцијама и невладиним
организацијама у окружењу
● Историјат и традиција школе
● Учешће и видљивост у културно уметничком
животу

СЛАБОСТИ
● Недостатак финансијских средстава од стране локалне
заједнице која могу помоћи у реализацији стручних
семинара и у опремљености школе
● Непостојање сале за физичко васпитање и
немогућност коришћења простора који за своје
потребе``привремено`` користи Факултет уметности
● Нередовно похађање часова допунске наставе од
стране ученика са слабијим постигнућима
● Недостатак укључивања одређеног броја ученика у
реални тржишни свет
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● Велики број награда и признања на конкурсима,
афирмација постигнућа ученика и наставника

МОГУЋНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊА
●

Интензивнија промоција школе

●
●

Даљи развој мреже сарадње са организацијама у локалној заједници и на међународном нивоу
Боља опремљеност школе и учионица

●
●
●
●

Више стручних екскурзија и сусрета са другим средњим школама
Отвореност других стручних школа за сарадњу
Развој пројектних активности школе
Добар модел рада за јачање предузетничких капацитета ученика и школе

МИСИЈА
Промовишемо таленат,
образовање и васпитање кроз
креативни наставни процес и
развијамо свест о
хуманистичким
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и естетским
вредностима настављајући
вишедеценијску традицију
школе.

ВИЗИЈА
Отворена и савремена школа
зa талентованe ученике која
инспирише, оснажује и развија
креативни
потенцијал, и води ка пуном
личном и професионалном
остварењу.

АНАЛИЗА СТАЊА У
ШКОЛИ
Планом самовредновања за школску 2021/22. годину предвиђено је вредновање свих шест
области квалитета рада установе (и то у првом полугодишту), како би се обрадом и анализом
података створиле основе за предлог приоритета новог Школског развојног плана који је
усвојен крајем школске 2021/22. године, а за његову примену од школске 2022/23. године.

У процесу самовредновања рада установе примењивале су се следеће технике и инструменти:
- преглед и анализа школске и педагошке документације и евиденције
- интервјуи са руководством школе и стручном службом
30

- онлајн анкете/ упитници за ученике, наставнике и родитеље израђене од стране тима за
самовредновање
Анкетирање је спроведено на узорку ученика, родитеља и наставника за сваку облст посебно,
а према унапред дефинисаној динамици самовредновања.

НА ОСНОВУ АНАЛИЗА ИЗДВОЈИЛЕ СУ СЕ СЛЕДЕЋЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
И ЗАДАЦИ У ОКВИРУ ЊИХ:
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ЗАДАЦИ:
1.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Спроводити
савремену,
интерактивну наставу
прилагођену
могућностима,
потребама и
интересовањима
ученика, користећи
савремена наставна
средства и
мотивишући ученике
за активније учешће у
наставном процесу и
животу школе.

Подстицање

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подстицање личног,
професионалног и социјалног
развоја ученика

професионалног развоја ученика кроз план и програм КВИС-а
2.

ЗАДАЦИ:

Укључивање
ученика и наставника
1.
у
пројекте
и
за
Примена дефинисаних критеријума активности
оцењивања, понашања и рада ученика заштиту
човекове
на часовима
околине и одрживог
развоја.
2.

3.
Едукација наставника из области активних
метода и облика рада и прилагођавања Укључивање ученика
рада
образовним и васпитним потребама
и наставника у
програме и
ученика
активности у
ваннаставне
3.
циљу развијања
међупредметних

Унапредити примену ефикасних
наставних метода у односу на
компетенција код ученика
циљеве часа, као и
поступке вредновања напретка и рада
4.
ученика, али и самих наставника
Реализација
програма за подршку ученицима и
4.
осетљивих група
Унапређивање дигиталног сегмента
школе
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА
ЕТОС
Неговање безбедне школске
средине.
Промовисање успеха ученика и
наставника.

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Подизање мотивације ученика за
постизање што бољих резултата у
образовно-васпитном процесу

Унапређење угледа школе и
промоција школе будућим ђацима.

ЗАДАЦИ:
1.

ЗАДАЦИ:
1.
Обезбеђивања ефикасне
превенције и интервенције у
случајевима насиља.
2.
Праћење и промоција најбољих
ученичких радова, награда, похвала,
учешћа на конкурсима
3.
Унапређење угледа школе и
промоција
школе локалној заједници и
будућим ђацима
4.
Укључивање родитеља у живот и
рад школе
5.
Доследна примена механизама
прилагођавања на нову средину
новим запосленим колегама
6.
Аплицирање и реализација
пројектних активности

Континуирано информисање ученика
и родитеља о значају и
добитима похађања допунске и
додатне наставе
2.
Реализација пројекта Државне матуре
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
I
god.

Специфични циљ:
СПРОВОДИТИ САВРЕМЕНУ,
ИНТЕРАКТИВНУ НАСТАВУ ПРИЛАГОЂЕНУ
МОГУЋНОСТИМА, ПОТРЕБАМА И
ИНТЕРЕСОВАЊИМА УЧЕНИКА,
КОРИСТЕЋИ САВРЕМЕНА НАСТАВНА
СРЕДСТВА И МОТИВИШУЋИ УЧЕНИКЕ ЗА
АКТИВНИЈЕ УЧЕШЋЕ У НАСТАВНОМ
ПРОЦЕСУ И ЖИВОТУ ШКОЛЕ.

II
god.

III
god.

IV
god.

V god.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1.Задатак:
Примена дефинисаних критеријума
оцењивања, рада и понашања
ученика на часовима
- упознавање ученика на
часовима и часовима
одељењске заједнице са
дефинисаним
критеријумима
оцењивања, рада и
понашања

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине;
Предметни
наставници

- упознавање родитеља са
дефинисаним критеријумима

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине

- праћење примене
дефинисаних
критеријума од стране стручних
већа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стручна већа
за област
предмета

2. Задатак:
Едукација наставника из области
активних метода и облика рада и
прилагођавања рада образовним и
васпитним потребама ученика
-одабир семинара из каталога
ЗУОВ

*

*

*

*

*

Тим за проф.
развој и стручни
сарадници

-израда плана стручног
усавршавања

*

*

*

*

*

Директор
школе и
наставници

-реализација семинара
-примена стечених знања у
настави

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

Реализатори
семинара
*

*

Наставници/
запослени
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3. Задатак:
Унапредити
примену
ефикасних наставних метода у
односу на
циљеве часа, као и поступке
вредновања напретка и рада ученика,
али и самих наставника
- имплементација
иновативних техника и
метода извођења наставе у
циљу што веће активности
ученика на часовима

*

*

*

*

-проценити потребе,
интересовања и могућности
ученика на основу
иницијалних тестирања

*

-укључивање ученика у процес
вредновања
сопственог
постигнућа
и
међусобно
оценивање ученика

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наставници
стручних
премета;
Ученици

-посете часовима од
стране директора и
стручних сарадника

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор и
стручни
сарадници

-консултативни разговори са
наставницима о начинима,
методама и облицима
прилагођавања наставног
процеса ученицима, о начинима
унапређивања вредновања
постигнућа и самоевалуације
наставника

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор и
стручни
сарадници;
Наставници;
Стручна већа
за област
предмета

*

Директор и
наставници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Предметни
наставници

Предметни
наставници

-израда планова провере
савладаности градива
/оцењивања ученика на нивоу
стручних већа
4. Задатак:
Унапређивање дигиталог
сегмента школе
-едукација наставног кадра у
области дигиталних компетенција

*

*

*

*

-развијање дигиталних
компетенција код ученика у
настави, и кроз радионице
пројекта Обогаћен једносменски
рад

Наставници;
Координатор
и радионица
ОЈР

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-побољшање дигиталног сегмента *
школе
кроз
техничку
опремљеност

*

*

*

*

*

*

*

*

* Директор
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Специфични циљ:

I
god.

ПОДИЗАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА ЗА
ПОСТИЗАЊЕ ШТО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ.

II
god.

III
god.

IV
god.

V god.
Носиоци
активности

1. Задатак
Континуирано информисање ученика и
родитеља о значају и добитима
похађања допунске и додатне наставе
-обавештавање ученика, одностно
родитеља о важности и терминима
одржавања допунске наставе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине

- праћење ефеката похађања допунске *
наставе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине;
Стручна већа

2. Задатак:
Реализација пројекта Државна матура
- припрема и реализација пилот
пројекта Државне матуре

- припрема и реализација пројекта
Државне матуре
- дефинисање програма припрема
ученика за спровођење матурског
испита у току Државне матуре у циљу
постизања што бољих резултата

*

*

*

*

*

*

*

Директор;
Организатори
наставе;
Стручни
сарадници
* Директор;
Наставници
*

Стручна већа
за област
предмета

- разматрање и анализа извештаја и
успеха ученика на Државној матури, а
ради унапређивања будућих припрема
и
резултата ученика, као и
функционалног унапређивања наставе
и учења

*

*

*

*

Наставничко
веће;
Стручна већа
за област
предмета

НАПОМЕНА: Резултати ПИСА тестирања, у коме су учествовали ђаци наше школе марта 2022. год, разматраће се у циљу
функционалног унапређивања наставе и учења, што ће се анексом уврстити у ШРП

.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
I
god.

Специфични циљ:
ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И
СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА.

II
god.

III
god.

IV
god.

V god.

Носиоци
активности

1. Задатак:
Подстицање професионалног развоја
ученика
кроз план и програм КВИС-а
- донешење и усвајање плана
КВИС-а

*

- рад са ученицима у
складу са планом КВИС-а у
циљу успешнијег
каријерног вођења
ученика

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тим за КВИС;
Наставничко
веће
*

Тим за КВИС

2. Задатак:
Укључивање ученика и наставника у
пројекте и активности за заштиту
човекове околине и одрживог развоја
-израда и усвајање плана рада
еколошке секције

*

- праћење и укључивање у акције и
пројекте локалне заједнице које
подижу еколошку свест ученика
- обележавање дана који се
тичу екологије (Дан озона,
Светски дан вода, Дан планете
Земље, Светски дан заштите
животне средине)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Координатор
секције – наст.
билогије
*

Координатор
секције – наст.
билогије и
ученици

*

Координатор
секције – наст.
билогије и
ученици

3. Задатак:
Укључивање ученика и наставника у
програме и ваннаставне активности у
циљу развијања међупредметних
компетенција код ученика
- испитивање
*
заинтересованости ученика за
похађање програма
ваннаставних активности/ секција

*

*

*

*

Одељењске
старешине
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-израда планова рада секција у
*
складу са интересовањима ученика

*

*

*

*

Координатори
секција

-*реализација активности у оквиру
Меморијалног турнира– спортска
такмичења школских екипа у
фудбалу и одбојци на
школском терену

*

*

*

*

* Наставници
физичког
васпитања;
Ученички
парламент

-*израда идејних решења за
плакете и награде
победницима на меморијалном
турниру

*

*

*

*

* Ученици
уз
подршку наст.
стручних
предмета

-реализација активности из
програма рада секција

*

-унапредити план рада
библиотечке секције

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Координатори
секција и
ученици
Координатори
секција и
ученици

-**укључивање ученика
старијих разреда у реализацију
програма припремне наставе за
припрему ученика основних
школа за полагање пријемног
испита у Уметничкој школи

*

*

*

*

*

Ученици;
Наставници
стручних
предмета

- реализација активности
(едукативне
радионице,
вршњачке
едукације,
трибине) које промовишу
социјалне вештине и здраве
стилове живота

*

*

*

*

*

Стручни
сарадници;
Одељењске
старешине на
ЧОС-у:
Сарадници из
локалне
заједнице

-израда и доношење
програма/ планова радионица
и активности у оквиру
пројекта ОБОГАЋЕН
ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

*

-реализација активности из
пројекта
Обогаћен
једносменски рад

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Задужени
наставници

*

Задужени
наставници и
ученици

4. Задатак:
Реализација програма за подршку
ученицима из осетљивих група
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- идентификовање ученика којима
je потребна додатна поршка за
учење и рад

*

- израда, реализација и
праћење
планова
подршке ученицима

*

-реализација бесплатне
припремне наставе за
полагање пријемног
испита у Уметничкој школи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине;
Стручни
сарадници
*

Одељењске
старешине;
Стручни
сарадници

*

Задужени
наставници
стручних
предмета

НАПОМЕНЕ:
*На предлог Ученичког парламента и уз подршку директора и наставника, у плану је да
меморијални турнир постане традиција (у част изненада преминулом колеги физичког
васпитања Саши Виденовићу), а да се за награде најбољима додели плакета и диплома, чије би
дизајнерско и графичко решење било продукт ученичких идеја.
** Специфичности Уметничке школе навеле су дир. Ану Николић да се упусти у истраживање и
подвргне аналитичкој провери да ли припремна настава за упис ученика у Уметничку школу Секција за цртање, сликање и вајање, има још већи смисао за нове ђаке прваке када је ту и
подршка ученика - матураната. Другим речима, испитиван је тај утицај када је присутна
компонента вршњачког подучавања - да ли она утиче на мотивацију у раду, каква је
кохерентност и присност у њиховим пријатељским релацијама, да ли се тиме умањује стрес у
периоду транзиције из основне у средњу школу и како се све то одражава на ученичка
постигнућа и развој њихових међупредметних компетенција. Резултати истраживања наводе на
закључак да укључивање старијих ученика школе у процес припремне наставе пружа добар
модел будућим првацима за лакше овладавање социјалним вештинама, помажући им да већ
током овог програма изграде квалитетније и присније односе, са лакоћом се адаптирају на ново
окружење, али и да лакше овладају техникама цртања, сликања и вајања.
С тим у вези, развојним планом предвиђа се унапређивање ове праксе и мотивисање ученика
да се укључују у програм припремне наставе (извор: истраживачки рад дир. Ане Николић,
Остваривање групне повезаности и високe мотивисаности ученика кроз програм
припремне наставe за упис у Уметничку школу, 2021. год
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС
I
god.

Специфични циљеви:
НЕГОВАЊЕ БЕЗБЕДНЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ;
ПРОМОВИСАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
(НАГРАДА, ПРИЗНАЊА,УЧЕШЋА НА
КОНКУРСИМА, РЕВИЈАМА, ИЗЛОЖБАМА);
УНАПРЕЂЕЊЕ УГЛЕДА ШКОЛЕ И ПРОМОЦИЈА
ШКОЛЕ БУДУЋИМ ЂАЦИМА;
УНАПРЕДИТИ АНГАЖОВАЊЕ РОДИТЕЉА У
ЖИВОТУ И РАДУ ШКОЛЕ;
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА МЕХАНИЗАМА
ПРИЛАГОЂАВАЊА НА НОВУ СРЕДИНУ
НОВОПРИДОШЛИМ КОЛЕГАМА;
АПЛИЦИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА;
ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И СРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ
ПРОСТОРА

1. Задатак
Обезбеђивање ефикасне превенције
и интервенције у случајевима
пријаве насиља
-именовање тима за заштиту
ученика од дискримације,
насиља, злостављања и
занемаривања
- израда и доношење плана
превенције насиља за сваку школску
годину
- информисање и упознавање свих
интересних група са планом
превенције и интервенције

II
god.

III
god.

IV
god.

V god.

Носиоци
активности

*

*

*

*

*

Директор школе

*

*

*

*

*

Тим за заштиту

*

*

*

*

*

Одељењске
старешине и Тим
за заштиту

- реализација активности из
плана и програма тима за
заштиту
ученика
од
дискримације,
насиља,
злостављања и занемаривања

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тим за заштиту,
наставници,
ученици,
родитељи

-извештај тима за заштиту
ученика
од
дискримације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања (директору школе
два пута годишње)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тим за заштиту
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2. Задатак:
Праћење и промоција најбољих ученичких
радова, награда, похвала, учешћа на
конкурсима
именовање
задуженог
наставника
за
промоцију
ученика на „Зиду славних ђака“

*

*

*

*

Директор школе

*

- награђивање ученика за постигнућа у *
школском
успеху,
учешћу
на
конкурсима,
такмичењима,
ваннаставним активностима

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор школе

- промоција успеха ученика и
наставника на школском сајту и
званичним друштвеним
мрежама школе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Задужени
наставник

*

3. Задатак:
Унапређење угледа школе и промоција
школе локалној заједници и будућим
ђацима
- израда плана сарадње и
зејдничких активности са
актерима из локалне заједнице промоција Уметничке школе
основним школама путем посете
тимова наставника школама
локалне заједнице
- реализација активности промоције
школе

*

*

*

*

*

Тим за промоцију
школе

*

*

*

*

*

Тим за промоцију
школе;
Ученици
Координа-тор
рада ученичког
парламе-нта;
Ученички
парламент
Задужени
наставник

-учешће и допринос Ученичког
*
парламента у акцијама промоције
школе
(активности се дефинишу планом рада
парламена за сваку школску годину)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- ажурирање WEB сајта
*
Уметничке школе, као и других
званичних школских друштвених
мрежа
- промоција школе у локалним
*
медијима (гостовања директора,
ученика и наставника школе у циљу
промоције активности успеха локалној
заједници и школе будућим
кандиастима)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор;
Наставни-ци;
Ученици
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4. Задатак:
Укључивање родитеља у живот и рад
школе
-израда плана сарадње са
родитељима за сваку
школску годину

*

-реализација активности и задатака
предвиђених планом сарадње са
родитељима

*

*

*

5. Задатак:
Доследна примена механизама
прилагођавања на нову средину
новопридошлим колегама
- усвајање плана прилагођавања нових *
колега
- примена механизама прилагођавања *
на нову средину новопридошлим
запосленим колегама

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

Стручни
сарадници;
Одеље-њске
старешине
Одеље-њске
старешине;
Директор

Наставничко веће
*

Руководство
школе; Наставници

6. Задатак:
Аплицирање и реализација
пројектних активности
-именовање особа задужених за
аплицирање и писање пројектних
предлога

*

-аплицирање за пројекте који
доприносе функционалном
унапређивању образовно-васпитног
рада и живота школе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор

*

Тим за пројекте

7. Задатак:
Оплемењивање и сређивање
школског простора
- уређење унутрашњег простора
школе

-адаптација и уређење школског
дворишта

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор;
Ученички
парламе-нта; Тим
за уређење
Директор;
Ученички
парламе-нта; Еко
секција
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ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЖИВОТ, РАД И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе
резултата ученика на матуском испиту
Матуранти наше школе показују врло добре до одличне резултате на матурском испиту.
Средња оцена на матурским испитима у претходним школским годинама била је између 4,39
и 4,60. Како бисмо постојеће резултате задржали и унапредили, у наредном периоду пажња
ће бити посвећена и оспособљавању ученика да критички мисле, развијају истраживачки
приступ и унапређују естетичке компетенције у изради матурских радова и одабиру тема за
матурски рад.
Активност
Разговор са ученицима о њиховим
жељама везано за теме матурских
радова
Доношење списка тема за матурске
радове

Носиоци активности

Време реализације

Одељењске старешине и
предметни наставници

Септембар – октобар сваке
школске године

Матурски испитни одбор, директор
школе, секретар матурског
испитног одбора
Организација консултативне наставе Предметни наставници – ментори
за матуранте
у изради матурских радова
Анализа резултата
матурском испиту

ученика

Трећи класификациони период
– фебруар/март
Редовне консултације у
предматурској пракси

на Руководилац већа за четври разред Јул – август сваке школске године
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Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и
разумних прилагођавања и мере унапређивања квалитета образовања
и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка
Подршку ученицима школе којима је то потребно школа ће учинити доступнијом кроз следеће
активности:

Активност

Начин реализације

Носиоци

Време

Обавештавање ученика и
родитеља о
врстама подршке у учењу које
пружа школа

-На родитељским састанцима На часовима одељењске
заједнице
Саветодавним
радом
с
ученицима и родитељима

Одељењске
старешине
Стручни
сарадници

Септембар
(и у току
године)

Упитници за ученике првог
разреда у циљу препознавања
ученика из осетљивих група
(слабија постигнућа у основним
школама, непотпуне породице,
социо-економски статус, ученици
из других градова, здравствени
проблеми, ранија обраћања
психологу/ педагогу/
психијатру...)

-На почетку школске године
задају се упитници у циљу
упознавања ученика и
формирања ученичких досијеа за
нову генерацију ђака -У
сарадњи са одељењским
старешином прикупљају се
додатне релевантне
информације

Стручни
сарадници

Септембар
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Предузимање адекватних мера
подршке ученицима на основу
анализе успеха

-На седницама одељењских већа Тим за инклузивно
Током
прате се постигнућа и анализира
образовање
године, а
успех ученика
нарочито
Одељенски старешина
Тимови за додатну тромесечно
прати прилагођавање нових
на седницама
подршку
ученика у одељењу, по потреби
одељењских
се у рад укључује стручни
већа
Одељењски
сарадник - За ученике који имају
старешина
тешкоће у савладавању градива
упућују се на часове допунске
Стручни
наставе и израђује се план учења
сарадници
од стране предметних
наставника а у договору са
учеником и
родитељима
-Путем индивидуалних разговора
с учеником, родитељем,
наставницима, одељењским
старешином, Тим за подршку
ученику
израђује педагошки профил, план
подршке или мера
индивидуализације
Тим за додатну подршку
прати прилагођавање ученика,
евалуира предузете мере
планира наредне кораке

Комуникација и сарадња са
родитељима/ породицом у циљу
пружања што боље подршке
ученицима

Укључивање тимова за подршку
ученицима у прилагођавању
школском животу и реализацији
наставног процеса

и

- Кроз непосреду комуникацију,
на родитељским састанцима, на
седницама Савета родитеља,
путем индивидуалних разговора
- Родитељ се укључује у
планирање,
реализацију
и
праћење плана подршке ученика

Одељењски
старешина

У току
школске
године

Предменти
наставници
Стручни
сарадници

Приликом препознавања Тим за инклузивно
и идетификовања потреба за
образовање
додатном подршком, именује се
Тим за додатну подршку који
Тимови за додатну
чине родитељи, стручни
подршку
сарадник, одељењски старешина,
предметни наставници
Тим израђује план
подршке, прати напредовање
ученика и предузима адекватне
мере у циљу што боље
адаптације и савладавања
наставног процеса од стране
ученика

У току
школске
године
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Сарадња са релевантним
институцијама у пружању
подршке ученицима

- Уколико план додатне подршке
изискује укључивање неке од
институција локалне заједнице,
контактирати заводе, клинике
или управе са којима школа већ
има добру и перманенту сарадњу
(Клиника за заштиту менталног
здравља; Дом здравља; Центар
за социјални рад;
Полицијска управа; Општине)

Укључивање ученика у неку од
ваннаставних активности
(секције, обогаћен једносменски
рад и др), а сходно његовим
интересовањима и афинитетима

- Ова врста подршке реализује се
у скаладу с планом и програмом
ваннаставних активности који
постоји као посебан документ
школе

Реализација програма и
активности за развијање
социјалних вештина

- Кроз радионице у области
конструктивног решавања
проблема, ненасилне
комуникације, толеранције које
ће се реализовати у току школске
године у сарадњи с актерима и
институцијама ликалне
заједнице, на часовима
грађанског васпитања

Промоција здравих стилова
живота

- Промоција здравих стилова
живота реализаује се путем
активности из програма и плана
здравственог васпитања
ученика (превенција
злоупотребе ПАС;
унапређивање менталног
здравља; здрава исхрана,
репродуктивно здравље) - На
часовима одељењске заједнице
- Систематски прегледи за
ученике првог и трећег разреда На часовима биологије,
психологије, географије, хемије
географије, чији се планови и
програми делом односе и на
вредности здравих животних
стилова

Директор школе
Одељењски
старешина

У току
школске
године

Стручни
сарадници
Институције
локалне заједнице
Предметни
наставници

Наставници
грађанског
васпитања

У току
школске
године

У току
школске
године

Сарадници из
локалне
заједнице
Одељењски
старешина

У току
школске
године

Предметни
наставници

Сарадници из
локалне
заједнице
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Промоција заштите човекове
околине и одрживог развоја

- Укључивање ученика и
наставника у Еко пројекте,
радионице, акције, ревије које
школа организује у току школске
године у сарадњи с локалном
заједницом

Директор школе
Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Сарадници из
локалне
заједнице

У току школске
године

Подстицање професионалног
развој ученика

- У складу с планом и програмом
Тима за каријерно вођење и
саветовање ученика, предвиђа
се континуирано бављење
темама професионалног развоја
и каријерног вођења у оквиру
наставних предмета, али и
путем
информисања ученика,
промоцијама факултета,
обиласима предузећа и фирми

Тим за каријерно
вођење и
саветовање

У току школске
године

Предузимање активности за
упис ученика из осетљивих група
у
школу

- Промоција школе
будућим ђацима у Нишу и
околини - Комуникација с
основним
школама
-Активности из плана транзиције
-Прилагођавање пријемног
испита у складу са Смерницама
Министарства просвете и тех.
развоја

Директор школе
Тим за промоцију
школе
Стручни
сарадници
Сарадници из
основних школа

Пруги
класификациони
перид

Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група и праћење
њиховог успеха и напредовања

- Израда и примена
индивидуализованих приступа /
индивидуалних образовних
планова за ученике из
осетљивих група и/ или планова
оцењивања, учења и надокнаде
градива (прилагођавање
наставног процеса, укључивање
ученика у ваннаставне
активности)
- Сарадња са породицом,
релевантним институцијама и
појединцима у циљу подршке
осетљивим групама

Тимови за
додатну подршку

У току школске
године

Одељењски
старешина
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
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Подршка ученицима у
образовно-васпитном раду кроз
реализацију задатака на 3Д
штампачу

-Како у нашој школи има
ученика са инвалидитетом,
аутизмом или неком другом
потребом за пружањем додатне
подршке у раду и учењу, они ће,
као и остали ђаци, моћи да се
изражавају помоћу софтвера за
3Д цртање. Важно је да
напредују у овој области и да 3Д
производе виде као продукт
свог рада. На тај начин би и они,
као и остали ученици, могли
значајно да напредују, тестирају
свој дизајн помоћу визуелне и
тактилне подршке.

Наставници на
одсеку ентеријера
и индустријских
производа

У току школске
године

Реализација
часова
одељенске заједнице везане
за развијање толеранције,
тимски рад, сарадњу

- Развијати сензибилизацију
ученика
и
развијање
толеранције на различитост

Одељењске
старешине

У складу са
планом рада
ЧОС-а

План рада са талентованим и надареним ученицима
Рад са даровитим ученицима одвија се кроз следеће механизме за идентификацију ученика

Уметничке школе са изузетним способностима, као и условима за њихово напредовање:
Идентификација ученика за ИОП 3 остварује се тиме што одељењски старешина у сарадњи са
предметним наставником препознаје ученицика са изузетним способностима, талентима и
постигнућима у оквиру школских, али и ваншколских активности. Осим процене одељењског
старешине, наставника, ученика, не само да се узимају се у обзир, већ су и драгоцене сугестије
родитеља/старатеља.
У потрази за
индикаторима даровитости, тј. изузетне способности, одељењски
старешина/предметни наставник ће се нарочито усмерити на информације о напредности у
усвајању знања и вештина, о изузетним постигнућима (одличан успех/свеукупно или из
одређеног предмета, пласмани на конкурсима, такмичењима, изложбама, посебно залагање и
ангажовање у секцијама), као и информације о квалитету мотивације и интересовањима
ученика (нпр. неуобичајена радозналост и истрајност, страсно занимање за неку област у
општеобразовним и стручним предметима, ваннаставним активностима, неговање неког
хобија са посвећеношћу и ентузијазмом).
Даровит / изузетно талентован ученик се препознаје у поседовању неких од следећих
карактеристика:
•
•
•

зна више и развојно је напредан у домену своје даровитости из извесног предмета
и/или области
учи брже и остварује дубље разумевање правила и принципа неке области
учи/израђује задатке у струци самостално
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•
•
•
•
•
•

воли да учи/тражи више информација, трага за одговарајућом стимулацијом
тежи изврсности - поставља себи висока очекивања, може бити перфекционистички
настројен
налази оригинална и креативна решења за тешке или необичне проблеме
задатке у струци завршава благовремено, самостално, оригинално
уме да аргументује и критички процењује свој, али и радове других
изузетно физички спретан, надарен и заинтересован за одређени спорт

Које услове школа треба да понуди/обезбеди даровитом/талентованом ученику:
•
•
•
•
•
•
•

прилику да брже прође кроз базично градиво
задатке који су сложенији и нерутински
прилику за самосталнији рад и истраживање
задатке који су блиски ономе што раде стручњаци из датог домена
могућност да следи своја интересовања
подршку, подстицај и усмеравање у достизању изврсности
доживљај да се његове изузетне способности виде, цене и подржавају.

Одељењски старешина у сарадњи са предметним наставником:
•
•
•
•
•

препознаје и води рачуна о томе да се идентификују ученици за
индивидуализован/обогаћен начин рада у школи/ИОП 3
ради на обезбеђивању документације за израду педагошког профила и планирање
мера индивидуализације
координира формирању документације за ИОП-3
прихвата иницијативу наставника, родитеља и ученика да се испитају
потребе за
индивидуализацијом/ИОП-ом 3
прикупља вршњачку процену у одељењској заједници

Кораци/смернице у изради ИОП-3 документа:
1. Препознавање даровитог ученика (у односу на дате критеријуме) од стране
одељењског старешине или предметног наставника
2. Разговор са учеником и његовим родитељима – обавља одељењски старешина,
стручни сарадник и координатор тима за инклузију.
Интервју с учеником даље покрива следеће области: (1) префериране области и начин учења;
(2) области (самоопажене) компетентности; (3) школске активности и интересовања; (4)
додатне и ваншколске активности и интересовања и (5) узори, избори и аспирације. Слично
томе, интервју с родитељима/старатељима дотиче следеће теме: (1) интересовања, знања и
вештине детета; (2) стил учења и реакције на (не)успех; (3) родитељско подстицање,
усмеравање и очекивања и (4) интеракција с вршњацима. Родитељи/ старатељи се на крају
интервјуа позивају да по потреби допуне речено подацима који нису покривени питањима, а
које они сматрају важним.
3. Одељењски старешина прикупљања мишљење одељењске заједнице о раду,
интересовањима и постигнућима даровитог ученика.
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Овај корак
подразумева прикупљање вршњачких процена од стране одељењског
старешине/предметног наставника о томе ко су ученици изузетних способности у одређеној
групи ученика који се међусобно добро познају (најчешће у једном одељењу). За
идентификацију даровитих, питања треба да се заснивају на добро утврђеним показатељима
или манифестацијама изузетне способности, посебно оним које ученици и нехотице могу да
запазе током својих свакодневних школских и ваншколских активности. Примери питања која
могу послужити за прикупљање вршњачких номинација ученика изузетне способности:
•
•
•
•

Ко обично најбрже научи ново градиво?
Ко најбоље разуме оно што учите у школи?
Ко се посебно интересује за овај предмет?
Ко увек има неке оригиналне и интересантне идеје?, итд
4. Директор именује тим, који у сарадњи са стручним сарадником израђује
педагошки профил ученика.

Педагошки профил тежи да покрије све релевантне области/аспекте учениковог
функционисања, и то: (1) учење и како учи (овде треба навести сва кључна ангажовања и
резултате ученика остварене у школским или ваншколским, институционалним или
самоиницираним активностима из предмета који се најпре препознаје/у као домен
досадашњег и будућег испољавања изузетних способности), (2) социјалне вештине, (3)
комуникацијске вештине, (4) самосталност и брига о себи, те (5) утицај спољашњег окружења
на учење. Као засебна категорија података, у педагошком профилу издвајају се приоритетне
потребе за подршком и/или области у којима је она неопходна.
5. У сарадњи са предметним наставником, учеником и родитељима, Тим за
инклузију идентификује предмет/ предметну област за ИОП3 и начин
реализације, који се може односити на неку од следећих области подршке:
Груписање по способностима
Груписање би било сваки облик организације наставе у коме се ученици сличног
нивоа/профила способности сврставају у једну групу ради засебног по дучавања.
Облици флексибилног груписања унутар одељења били би они који омогућавају да ученици
виших способности или компетенција у некој области по потреби имају другачије задатке и
активности од остатка одељења, или да се даровити ученици из различитих разреда једном
или више пута недељно „извлаче“ из својих редовних одељења и окупљају у јединствену групу
зарад заједничке наставе, најчешће с посебним „наставником за даровите“.
Акцелерација (убрзање)
Под убрзавањем подразумевамо све интервенције у образовном процесу којима се ученику
омогућава да брже пређе наставни програм или неки његов део, односно да започне учење по
одређеном програму на ранијем узрасту него што је то предвиђено.
Акцелерација укључује и сажимање програма (curriculum compacting), и л и парцијално
прескакање што подразумева да се један предмет учи по програму за виши разред. Двојни
упис (dual enrollment), тј. паралелно похађање две засебне образовне институције (нпр.
гимназије и средњ Уметничка школе) такође се убраја у мере акцелерације јер скраћује време
које би било потребно да се два програма заврше сукцесивно.
Обогаћивање
Трећа мера којом се образовни процес прилагођава тако да се изађе у сусрет посебним
потребама даровитих ученика јесте обогаћивање.
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Његова суштина састоји се у томе да се настава допуни (обогати) тако што ће ученик бити
изложен другачијим садржајима, односно методама рада од оних који су уграђени у редовни
програм и наставну праксу.
Чести облици обогаћивања јесу додатна настава и секције, такмичења, летње школе и
семинари (попут оних које организује Истраживачка станица Петница), затим други
ваншколски програми за подстицање даровитих (у нашој средини, рецимо, програми
Регионалних центара за таленте). Обогаћивање у редовној настави по правилу се ослања на
компактирање програма: основна замисао, наиме, јесте да ученик прескочи оно што зна како
би се програм проширио и продубио новим садржајима и задацима, у складу са предзнањем
и интересовањима ученика, затим, увођење сложенијих питања или задатака, који се дотичу
програма, али га превазилазе по тежини; спровођење пројеката путем којих ученици подробно
упознају и самостално истражују на одређену тему, која може али не мора бити део редовног
програма; увођење тема које иначе нису заступљене у програму, а могу интересовати
даровитог ученика.
Формални оквир за израду плана активности представља одређени Образац, приложен уз
Правилник о ИОП-у. У датом обрасцу потребно је спецификовати следеће: (1) предмет или
област на коју се план односи; (2) циљ, односно очекивану промену која треба да се реализује
додатном подршком у датој области (по правилу оној, у којој ученик показује изузетне
способности); (3) укупно трајање планиране подршке, тј. време потребно за остварење
наведеног циља; (4) низ корака, односно активности који чини „механизам“
индивидуализоване подршке, тј. начин на који ће се прописани циљ остварити; (5) реализаторе
тих активности; (6) њихову учесталост и трајање, те (7) њихове исходе и начин на који ће бити
процењено у којој мери су ови постигнути.
6. Предлог се даје директору школе, а затим и Педагошком колегијуму на усвајање
(уколико постоји писмена сагласност родитеља).
7. Даљи рад и напредак ученика прати предметни наставник, одељењски
старешина и Тим за инклузивно образовање.
Механизми за идентификовање ученика са изузетним способностима и услова за њихово напредовање
дефинисани су на основу приручника „Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за
школску праксу“, аутора Ане А. Димитријевић и Соње Т. Јаневски, као и Правилника о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуани образовни план, његову примену и вредновање („Сл. гласник, РС), бр. 74/2018.

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и јачања
сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима,
родитељима и запосленима
Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињен
је на основу Општег, Посебног протокола и Правилника о поступању у ситуацијама
дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања у образовно-васпитним
институцијама и Правилника о блажим критеријумима за препознавање облика
дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи образовања и
васпитања. Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији
је основни циљ превенција свих видова насиља у школској средини.
Циљ Програма заштите је стварање безбедне климе у школи у којој се:
• учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности
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•
•
•
•

не толерише дискриминација и насиље
не ћути у вези са насиљем
развија одговорност и поступање свих
свако ко има сазнања о насиљу обавезује се да реагује

Специфични циљеви у превенцији:
• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
• Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручн сарадници,
административно и помоћно особље, директор, родитељи/старатељи, локална
заједница) у доношење и развијање програма превенције и одржавање нивоа
безбедности у школскм простору
• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе
за препознавање дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
• Периодично подсећање на процедуре и поступаке за заштиту од дискриминације,
насиља и реаговања уситуацијама насиља
• Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља
Специфични циљеви у интервенцији:
• Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
• Успостављање система ефикасне заштите ученика/ запослених у случајевима
дискриминације/ насиља
• Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности програма заштите
• Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу
вршњака и живот установе
• Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи
насиља
Програм и план заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
који доноси тим за заштиту, односи се на следеће активности и задатке:
1. Формирање тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Почетком школске године именује се Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, а у
чијем саставу су директор школе, стручни сарадници, наставници школе, секретар школе,
школски полицајац, родитељи из реда Савета родитеља и ученици из реда ученичког
парламента.
2. Начини на који се превентивне мере уграђују у свакодневни рад школе:
• Сарадња са ученичким парламентом
• Унапређење безбедности у установи (ефикасна организација дежурства наставника и
помоћно – техничког особља)
• Програм спортских активности
• Праћење укључености ученика у слободне активности у школи и активности ван школе
• Предавања, обуке, радионице на тему дискриминације, насиља, реституције, вођеног
дијалога, ненасилне комуникације, уважавања различитости, толеранције
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•
•
•
•
•

Превентивно деловање образовним садржајима појединих предмета: историја, верска
настава, грађанско васпитање, социологија, психологија и др.
Укључивање Савета родитеља у борбу против насиља кроз сарадњу са Тимом
Стално праћење безбедносне ситуације на одељењским и наставничким већима и
Педагошком колегијуму
Сарадња са локалном заједницом, МУП-ом, Центром за социјални рад, домовима
здравља, установама и институцијама културе
Планирање стручног усавршавања запослених

3. Стручно усавршавање запослених
Наставници и стручни сарадници похађају акредитоване семинаре ЗУОВ-а који су понуђени у
Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Препоручују се семинари из области васпитног рада, који обрађују превенцију насиља,
решавање сукоба, ненасилну комуникацију, уважавање различитости и сл, као и праћење
обука на Националној платформи „Чувам те“.

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

4. Начини информисања о обавезама и одговорностима у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Информисање укључује и ученике и родитеље и запослене у школи путем плаката,
часова одељенског старешине, јавних предавања, родитељских састанака, радионица,
стручних семинара, сајта школе, стручних органа школе
Информисање укључује развијање свести о томе шта је дискриминација, насиље,
последицама насиља, важности пријаве насиља
Инсистирање на познавању Правила школе и последица њиховог кршења, као и
последица насилног понашања
Информисање подразумева детаљно упознавање ученика, родитеља и запослених о
корацима интервенције у случају сумње или дешавања насиља, злостављања и
занемаривања
Кораци интервенције истакнути су на видним местима у школи
Наставници и родитељи морају бити упознати са законском регулативом превенције
насиља и одговора на насиље
Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски
одбор, ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће, Тим за заштиту деце и
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања).
5. Подстицање ученика за рад у стручним и другим органима школама
Рад ученика у Ученичком парламенту, где се анализира безбедносна ситуација и дају
предлози за побољшање безбедности
Рад представника Ученичког парламента у стручним органима школе: проширени састав
Школског одбора, Стручни актив за развојно планирање, Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
Такође, ученици су активни учесници самовредновања школе у оквиру теме
безбедности у школи
Часови грађанског васпитања биће још једна од прилика реализације тематских
радионица на тему насиља и спречавања насиља, као и реаговања у случају насиља
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Часови верске наставе такође представљају допринос духу јачања међусобне
толеранције, поштовања и љубави.
6. Појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног
понашања ученика
Организовати активности (радионице, часови одељењског старешине, акције...)
усмерене на стварање и неговање климе прихватања, толеранције, уважавања и
емпатије
Организовати активности (игре, радионице, часови одељењског старешине, акције...)
усмерене на очување животне средине
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
Укључити родитеље у сарадњу са Тимом за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
7. Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања
Праћење ученика кроз рад и понашање на часу, у одељењској заједници, на часовима
одељењског старешине, кроз саветодавни рад
Праћење ученика путем разговора са родитељима и вршњацима
Едукација наставног кадра, родитеља и ученика о раним знацима упозорења
Едуковати наставнике да препознају ране знаке упозорења о насиљу и другим ризичним
понашањима

8. Начини и кораци реаговања на дискриминацију, насиље, злостављање и
занемаривање
Циљ интервенције је да се, пре свега, заустави насиље и злостављање, да се обезбеди
сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице. Сходно томе, мере
интервенције су: I. Кораци у интервенцији:
1.
Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се у
установи најчешће одвија на два начина: опажањем или добијањем информација да је насиље
у току или сумњом да се насиље дешава, и то на основу препознавања спољашњих знакова или
специфичног понашања ученика и породице, затим, путем поверавања од стране детета
(непосредно) или неке треће особе (посредно).
2.
Прекидање, заустављање насиља – свака особа која има сазнање о насиљу (дежурни
наставник, одељењски старешина, предметни наставник, запослени у установи...) у обавези је
да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ.
3.
Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности ученика, раздвајање,
разговор са актерима.
4.
Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација
о насиљу. У зависности од сложености ситуације, консултације се (уз обавезан принцип
поверљивости) обављају са: колегом, Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
психологом, директором и школским полицајцем; надлежном службом локалног центра за
социјални рад, специјалном службом локалне здравствене установе, МУПом
II Израда Протокола и евиденције насилничког понашања. За други и трећи ниво насиља,
предвиђа се израда Плана заштите за све актере у ситуацији насиља.
IIIСарадња са релевантним службама (Центар за Социјални рад, Полицијска управа, Дом
ученика)
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IV
Саветодавни рад као подршка ученицима која трпе насиље, рад са ученицима која врше
насиље, оснаживање ученика која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање, рад са
родитељима, медијациони састанци.
V Праћење ефеката предузетих мера
Тим за заштиту ученика од насиља је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и
релевантним установама, прати ефекте предузетих мера.
Предузимање конкретних мера биће у сагласности с начином реаговања на одређене видиве
насиља који су прописани законским регулативама, тј. Правилником о протоколу поступаља у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, „Сл. Гласник РС“, БР. 30/2010.
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9. Начини и облици сарадње са породицом и спољном заштитном мрежом
На родитељским састанцима, приликом индивидуалних разговора или путем порука
упутити родитеље у напоре које школа улаже у спречавање насилништва, информисати
родитеље о томе шта је насиље и како га препознати
Сарадња са Саветом родитеља и организованим групама родитеља
Сарадња школе са следећим институцијама: Центар за социјални рад, Дом здравља,
МУП, Клиника за заштиту менталног здрацља
Организација предавања на различите теме везане за безбедност у друштвеној
средини, школи, у саобраћају, дигитално насиље
Сарадња са НВО

10. Документација и евиденција
Сваки акт насиља евидетира се у складу са договореним начинима евиденције у школи.
Евиденцију води, одељењски старешина, Тим за заштиту ученика и стручна служба. Праћење
и вредновање врши се на основу учесталости инцидентних ситуација и броја пријава; на основу
заступљености различитих нивоа насиља и броја повреда; на основу броја
васпитнодисциплинских поступака; на основу степена и квалитета укључености родитеља у
живот и рад школе.
Тим на крају школске године ради евалуацију на основу листе праћења, протокола и
евиденције. Тим подноси извештај о раду директору школе два пута годишње. Директор
извештава орган управљања, Савет родитеља и Ученички парламнт на крају класификационих
периода.
Програм превенције других облика ризичног понашања, реализује се кроз Програм заштите
здравственог васпитања ученика Уметничке школи. Ментално хигијенски аспект рада с
ученицима је свакако један од најбитнијих. Овај аспект обухвата и рад са наставницима,
родитељима, али првенствено са ученицима. Са ученицима се може организовати рад на
индивидуалном, породичном, групном, одељењском, разредном или ширем нивоу, у
зависности од циља и теме активности.
Рад у школи на пољу заштите и побољшања менталног здравља подразумева различите
облике превентивног рада - предавања, презентације, трибине, радионице, групни или
индивидуални рад у циљу превазлажења стреса и конфликата, затим развоја вештина
комуникације, асертивности, емоционално-социјалне интелигенције, самопоуздања,
превенције ризичних понашања и употребе дрога.
Облици и теме примарно превентивиних активности односиће се на следеће:
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анкетирање
за
рано идентификовање
евентуалних
развојних потешкоћа
предавање о методама и тахникама успешног учења
радионица о вештини асертивне комуникације и конструктивном
решавању конфликата на часовима грађанског васпитања
радионице о превенцији злоупотреба психоактивних супстанци на ЧОС-у
едукација о полно преносивим болестима и заштити репродуктивног
здравља
трибина о здравим стиловима живота у сарадњи са лок. заједницом –
Саветовалиште Дома здравља Ниш
спортско-рекреативне активности
хуманитарне акције
трибине о екологији и др.

Циљеви програма:
Стицање знања, формирање ставова, понашања и навика у вези са здравим стиловима живота
Стицање свести о важности, као и вештини комуникације у циљу развоја хуманих односа међу
људима
Унапређење хигијенских и радних услова у школи
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице у циљу
развоја и унапређења здравља ученика
Садржај и реализација програма кроз следеће активности:
Ментална хигијена
Превенција употреба дрога
Спорт, рекреација и унапређивање здравља
Хуманитарне активности школе
Очување човекове средине - екологија и одрживи развој.
Програм се реализује кроз организовање пројеката, едукативних и здравствених радионица
трибина из области психологије, психијатрије, медицине, уметности.
Део програма се остварује кроз часове грађанског васпитања, социологије, психологије,
биологије, књижевности, као и кроз индивидуални и групни рад са психологом и
одељењским старешином на часовима одељењске заједнице.
*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и
других облика ризичног понашања, саставни су делови Годишњег плана рада школе.

Мере превенције осипања ученика
Уметничка школа се не суочава са проблемом осипања ученика. Школу пре завршетка
школовања напушта, из било ког разлога, занемарљив број ученика, при чему, под осипањем
се не подразумева промена школе због пресељења породице у други град/ државу. Ипак,
школа предвиђа идиректно и мере које се односе на превенцију осипања ученика: саветодавни
рад одељењских старешина, психолога, педагога, директора школе, рад стручних тимова,
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укључивање у решавање проблема ученика по потреби здравствених установа (Институт за
ментално здравље, других здравствених установа), Центара за социјални рад, итд.

Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања
које превазилазе садржај појединих наставних предмета
Школским развојним планом предвиђа се развој међупредметних компетенција код ученика,
а то су на основу Закона о основама система образовања и васпитања:
1) компетенција за целоживотно учење;
2) комуникација;
3) рад са подацима и информацијама;
4) дигитална компетенција;
5) решавање проблема;
6) сарадња;
7) одговорно учешће у демократском друштву;
8) одговоран однос према здрављу;
9) одговоран однос према околини;
10) естетичка компетенција;
11) предузимљивост и предузетничка компетенција.
Међупредметне компетенције код ученика ће се систематски развијати кроз:
• редовну наставу (избором одговарајућих облика и метода рада)
• допунску и додатну наставу
• рад различитих секција, трибина и радионица
• часове одељенске заједнице
• организовање екскурзија и посета
• хуманитарне акције
Носилац свих ових активности које ће се континуирано спроводити биће Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.
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План припреме за матурски испит
Активност
Разговор са ученицима о њиховим
жељама везано за теме матурских
радова
Доношење списка тема за
матурске радове

Носиоци активности
Одељењске старешине
и предметни
наставници
Матурски испитни одбор,
директор школе, секретар
матурског испитног одбора
Организација консултативне
Предметни наставници –
наставе за матуранте
ментори у изради матурских
радова
Надзор
над
спровођењем Шефови наставе и ментори у
припремне наставе за матуранте изради матурских радова
Анализа резултата ученика на
Руководилац већа за четврти
матурском испиту
разред

Време реализације
Сваке школске године

Трећи класификациони период

У току предматурске праксе

У току извођења предматурске
праксе
Јул – август сваке школске
године

План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и
других запослених у школи
Активности

Носиоци
активности

Време
реалиазције

Критеријум успеха

Евалуација

Самопроцена
Сви запослени Август
личних
компетенција
наставника и
других запослених

Израђене самопроцене Сампроцена
компетенција
компетенција

Израда
плана Сви запослени Август
стручног
усавршавања и
разматрање на
седницама стручних
већа

Сваки наставник има
план стручног
усавршавања

Лични
план
стручног
усавршавања,
записници са
седниица
стручних већа,
План стручног
усавршавања

59

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

Педагош
ки
колегију
м,
наставни
ци лично

Август

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

Записник са
састанка
Педагошког
колегијума,
Годишњи план
школе, План
стручног
усавршавања у
оквиру установе,
План стручног
усавршавања
ван установе

Креирање планова
стручног
усавршавањаакредитовани
семинари,
стручни скупови,
трибине,
конгреси...

Педагош
ки
колегију
м,
наставни
ци лично

Август

Сваки наставник има
план стручног
усавршавања

Записник са
састанка
Педагошког
колегијума
Годишњи план
школе
План стручног
усавршавања у
оквиру установе,
План стручног
усавршавања ван
установе

Информисање
запослених у вези
са стручним
усавршавањем и
напредовањем

Особа задужена На крају првог и
за
другог
праћење
полугодишта
стручног
усавршавања

Редовна размена
информација о
акредитованим
семинарима и другим
облицима стручног
усавршавања

Обавештења
прослеђена
наставницима о
најављеним и
похађаним
акредитованим
семинарима и
другим облицима
стручног
усавршавања

Писање личних
извештаја о
стручном
усавршавању

Наставници

Сваки наставник има
извештај о стручном
усавршавању на крају
школске године

Довољан број сати
стручног
усавршавања унутар
и ван установе

На крају првог и
другог
полугодишта
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План напредовања и стицања звања наставника и 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
Израду личног плана
професионалног
развоја – плана напредовања и
стицања звања
Подношење захтева за избор у
звање
Обрађивање захтева запослених
– обавештавање стручних
органа (стручних већа и
Наставничког већа) и просветних
саветника, прикупање
мишљења надлежних тела

Носиоци активности
Директор школе, секретар
школе

Време реализације
Почетак школске године

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

Заинтересовани наставници и Почетак школске године
стручни сарадници

Заинтересовани наставници и Континуирано (када се стекну
стручни сарадници
услови)
Директор школе
У Правилником предвиђеним
роковима

План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад
школе
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом / старатељима ученика има за циљ детаљно информисање
и саветовање родитеља, њихово укључивање у активности школе, консултовање у доношењу
одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања, и
то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања.
План сарадње са породицом огледа се кроз план рада одељењских старешина, стручних
сарадника школе, плана Tима за инклузију и Tима за заштиту ученика од дискриминације,
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насиља, злостављања и занемаривања, план Tима за самовредновање и реализацију
активности из акционог плана.
Сарадња са породицом остварује се путем:
-Савета родитеља
-родитељских састанака
-на „Отвореним вратима“
-индивидуалних разговора родитеља са одељењским старешинама, предметним
наставницима, директором школе и стручним сарадницима
-учешћа родитеља у раду Тима за инклузивно образовање
-учешћа родитеља у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања
-учешћа родитеља у раду Тима за самовредновање и акционо планирање
-учешћа родитеља у културна дешавања школе и организацију свечаности и прослава. Сарадња
родитеља са одељењским старешинама и предметним наставницима се остварује кроз
родитељске састанке и индивидуалне разговоре у циљу унапређивања постигнућа ученика,
или њихових понашања.
Кроз Савет родитеља и самовредновање рада школе, родитељи узимају активно учешће у
активностима и организацији рада и живота школе.
Саветодавни рад са родитељима огледа се кроз, пре свега, индивидуални рад са њима,
прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика, као и ради њиховог
упућивања у поступке решавања и разумевања проблема ученика.
У сарадњи са родитељима, врше се анкетирања везана за самоевалуацију рада школе, али и у
циљу давања њихових предлога за унапређивање заштите ученика и побољшање
образовноваспитног рада.
У сарадњи са Тимом за инклузивно образовање родитељи учествују у пружању адекватне
додатне подршке ученицима и у прилагођавању наставног плана и програма.
*Сарадња родитеља са школом одвија у току године, кроз учествовање родитеља у
организацији Дана школе и школске славе.
ПЛАН АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ/ РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА

Активност

Време

Носиоци

Праћење
реализације
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Одржавање родитељских састанака информисање родитеља о Кодексу
понашања у школи, о Правилнику о
материјално-дисциплинској одговорности
ученика и запослених школе, о Програму
Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања,
Правилнику друштвено-корисног, одн.
хуманитарног рада; понуди ваннаставних
активности и другим важним актима укључивање родитеља у органе и тимове
школе
-информисање родитеља о допунској и
додатној настави
-укључивање родитеља у друге активности
од важности за образовно-васпитни рад

Конституисање Савета родитеља и сарадња
с родитељима ради праћења и анализе
свих васпитно-образовних активности у
школи (у складу с планом Савета родитеља)

Учешће у организацији обележавања Дана
школе

Индивидуални разговори са родитељима
ученика којима је неопходна додатна
подршка у учењу, добијање потребних
сагласности за спровођење ИОП-а и
укључивање родитеља у тимове за подршку
ученицима;
Обавештавање родитеља о реализацији
ИОП-а или индивидуалних планова за
праћење постигнућа ученика

Учешће у организацији
школске славе

*Дани „Отворених врата“

обележавања

Септембар

(и у току
школске
године у
складу са
програмским
садржајима)

Септембар и у
току године у
складу са с
планом Савета
родитеља

Септембар/
октобар

Септембар
Новембар
Фебруар
Април

Јануар

По плану
реализације
родитељских
састанака

Одељењске
старешине

Записници са
родитељских
састанака

Директор школе

Записниоци са
Савета родитеља

Директор,
Ученички
парламент,
родитељи/
старатељи

Особа задужена за
праћење
реализације
ваннаставних
активности

Директор школе,
психолози,
Тим за
инклузивно
образовање,
родитељи/ста
ратељи

Евиденција
одељењског
старешине,
стручног
сарадника и тима
за инклузивно
образовање

Директор,
Ученички
парламент,
родитељи/
старатељи

Особа задужена за
праћење
реализације
ваннаставних
активности

Одељењске
старешине,
наставници

Одељењске
старешине
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Према плану
тима за СМВ

Тим за
самовредновање

Записници и
документација
тима за СМВ

Почетак
школске
године и у току
године

Одељењске
старешине

Евиденција
старешина

Учешће родитеља у СМВ

Едукација и информисање родитеља о
мерама превенције и заштите ученика у
школи од инфекције вируса Ковид 19

НАЧИНИ ОБАВЕШТАВАЊА РОДИТЕЉА








Огласна табла
Сајт школе www.umetnickaskolanis.com
Фејсбук и инстаграм старница
Преко ученика
Телефонским путем
Писменим путем
Дани „Отворених врата“

Одељењске
старешине

План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим
органима и организацијама од значаја за рад школе
Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи
развој школе.
С обзиром на саму специфичност школе и област делатности, сарадња Уметничке школе са
локалном заједницом огледа се кроз:
• организовање изложби
• учешће на конкурсима
• промоцију школе
• релизација пројеката
• организовање и учешће у хуманитарним акцијама
• медијска гостовања
• похађање различитих радионица, семинара и трибина
•
•

помоћ и подршку Уметничкој школи у реализацији Дана школе и школске славе •
реализацију школских, као и пројеката и акција локалне самоуправе
помоћ и подршку у развоју личности ученика.

Директор школе, различити тимови школе, као и стручни сарадници у циљу реализације
планова и програма образовно-васпитног рада, у области наставних и ваннаставних
активности, перманентно сарађују са најразличитијим организацијама и институцијама
локалне самоуправе.
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Институција

Активност

Време

Носиоци

Ко прати
реализацију

ИНСТИТУЦИЈЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

*Галерије
Организација и
реализација
изложбе радова
ученика/професора
школе у склопу
активности везаних
за Дан школе и
других изложби
*Сарадња с институцијама града
у циљу обележавања Дана школе Програм

Септембар/ Директор
октобар и у
току школске Тим за
године
органицајију
изложби

Координатор
за
организацију
изложби

Септембар/
октобар

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

Директор

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
*Основне школе
Сарадња с стручним Током
сарадницима
године
основних школа
наших ученика у
циљу праћења и
подршке
ученицима у
оразовноваспитном систему;

Стручни
сарадници

Особа
задужена за
Наставници
праћење
стручних
ваннаставних
предмета и Тим активности
за промоцију
школа

Промоција
Уметничке школе
будућим ђацима и
реализација
активности из пилот
пројекта Обогаћеног
једносменског рада
*Средње школе
Сарадња везана за
реализацију
заједничких
пројеката,
активности, акција

Током
године

Директор; Тим
за промоцију
школе

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности
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*Факултети и више школе
Промоција
факултета
матурантима школе
у циљу подршке
каријерном вођењу
и саветовању

Април / мај

Директор; Тим
за каријерно
вођење и
саветовање
ученика

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

Одељењске
старешине
Стручни
сарадници
Саветовалиште
за младе Дома
здравља Ниш

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
*Дом здравља Ниш –
Саветовалиште за младе

Систематски
прегледи за ученике
првог и
трећег разреда
Организација и
реализација
едукација и
радионица за
ученике на тему
превенције
употребе ПАС,
превенције
репродуктивног

У току
школске
године, по
плану
диспанзера
Дома
здравља

здравља,
здравих
стилова живота

Клиника за заштиту менталног
здравља

Подршка ученицима и
њиховим родитељима у
превазилажењу
евентуалних развојних
потешкоћа

Током
године

Стручни
сарадниц
и
Одељењс
ке
старешин
е

Стручни
сарадници
Одељењске
старешине

МЕДИЈСКЕ КУЋЕ
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Локалн
и медији Медијске
промоције
Уметничке
школе

Токо
м
годин
е

Директор

Координатор Тима за промоцију
школе

Тим за промоцију школе
Ученички парламент

Гостовања
Тима за
промоцију,
директорке
и ученика у
медијима у
циљу
промоције
Учетничке
школе и
ученичких
радова
Медијска
пропраћен
ост акција и
пројеката
школе

ОСТАЛА ПРЕДУЖЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НЕВЛАДИН СЕКТОР
*НВО
Реализациј Токо
а пројеката, м
годин
акција,
е
едукација,
трибина

Тим за пројекате

Сарадњ
а са
НВО
ХЕЛП и

Реализациј
а обуке за
шивење и
кројење на

Сарадник из локалне заједнице

удруже
њем
грађана
"Лига
33"

Текстилном
одсеку

Токо
м
годин
е

*Регионални центар за
професионални развој
запослених у просвети

Особа задужена за
ваннаставних активности

праћење

Особа задужена за
ваннаставних активности

праћење

Током године Директор
Понуда и реализација
семинара у области
стручног усавршавања

Наставник
задужен за
праћење
стручног
усавршавања
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*Национална служба за
запошљавање

Центар за социјални рад
и МУП Ниш

*Туристичке агенције
града

*Предузећа и удружења
(фабрике текстила,
фабрике намештаја,
штампарије)

*Удружење Коло српских
сестара

Професионална
оријентација и
каријерно вођење
ученика

Тим за каријерно Координатор
Тима за КВИС
Током године вођење и
саветовање
– по
ученика
распореду
Нац. службе за
запош.

Обраћање за питања
Током године Директор
која су у њиховој
(по потреби)
надлежности, а у циљу
помоћи, подршке
ученицима и
њиховим родитељима
Организовање и
реализација ученичких
екскурзија, излета,
студијских путовања

Током године
(по плану
Годишњег
плана рада
школе)

Директор

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

Директор;

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

Обилазак с ученицима Током године
Наставници
стручних
предмета
Реализација
заједничких пројеката

По плану
удружења

Одељењске
старешине

Директор
Наставници
стручних
предмета

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

ПРАЋЕЊЕ РEАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И ЕВАЛУАЦИЈА
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На основу дефинисаних приоритета из ШРП-а, Школски актив за развојно планирање и тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе дају предлог Акционог плана на почетку сваке
школске године. Акционим планом ближе и детаљније се одређују задаци, носиоци
активности, временски план реализације, како на основу дефинисаних приоритета из ШРП-а,
тако и на основу резултата самовредновања и актуелних потреба школе.
Такође, актив и тим прате реализацију активности/ задатака и подносе извештај два пута
годишње.

област
праћења

реализатори

Временски
Актив за
план
развојно
активности планирање,
тим за СМВ и
– акциони
тим за
план за
обезбеђивање
актуелну
квалитета и
школску
развој установе
годину

начин
праћења

кога
информишемо

Увидом у
Наставничко
педагошку
веће
документацију
Разматрањем Савет родитеља
и анализом
извештаја
Школски одбор

време

Два пута
годишње
(на
полугодишту
и
крају
школске
године)

ЕВАЛУАЦИЈА

ОПШТИ ЦИЉ: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ ШКОЛЕ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ
КВАЛИТЕТАН НАСТАВНИ ПРОЦЕС И ОСТВАРИВАТИ ПОСТИГНУЋА И РАЗВОЈ
ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТ

1.
Спроводити
савремену,
интерактивну наставу
прилагођену
могућностима,
потребама и
интересовањима
ученика, користећи
савремена наставна
средства и
мотивишући ученике
за активније учешће у
наставном процесу и
животу школе.

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Доследност и објективност
у оцењивању постигнућа
Позитивна постигнућа
ученика
Боља активност ученика у
наставном процесу

Садржаји, методе и
технике рада су
прилагођене
индивидуалним
потребама,
могућностима и
интересовањима ученика

ИНДИКАТОРИ

Успех ученика,
ниво
задовољства
ученика,
редовност
ученика на
настави
Број семинара за
наставнике

ИНСТРУМЕНТИ

Протоколи
праћења
наставе;
извештаји о
посети часовима
Извештаји о
стручном
усавршавању
наставника
Извештаји о
анализи
успеха,
дисциплине и
изостајања
ученика
Школска
документација
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2.
Подизање мотивације
ученика за постизање што
бољих резултата у
образовно-васпитном
процесу.

Просечна
оцена
Мотивација ученика за успеха ученика по Извештаји
позитивна постигнућа одељењима
Анкете
Позитивна
Ученици са слабијим
постигнућима похађају постигнућа ученика Школска
који су похађали
допунску наставу
документација
допунску наставу
Позитивна постигнућа
Успешни резултати
на Државној матури
на Државној матури

3.
Подстицање личног,
професионалног и
социјалног развоја
ученика

Укључивање већег
броја ученика у
ваннаставне
активности
Оспособљеност
ученика за избор
професионалне
будућности
Развијање свести о
здравим
стиловима живота
и заштите
животне средине

Број ученика који
учествују у ваннаст.
активностима
Укључивање
ученика у
реализацију
програма КВИСа

Извештаји
Анкете
Школска
документација

Број активности
школе којима се
промовишу
социјалне
вештине, здрави
стилови живота и
заштита животне
средине
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4.
Неговање безбедне школске
средине;
Промовисање успеха уеника
и наставника;
Унапређење угледа школе и
промоција школе будућим
ђацима

Безбедна школска
средина
Мотивисаност ученика
и
наставника за учешће
на конкурсима,
ревијама,
изложбама

Број пријављених
ситуација насиља
Извештаји
Број учешћа на
конкурсима и
Школска
добијених
документација
признања и награда

Укључени
Неговање добре
родитеља у живот и
сарадње са локалном рад школе
заједницом
Адаптација нових
Учешће и ангажовање колега на школску
родитеља у животу и средину
раду школе
Број пројеката
Примена механизама
прилагођавања и
Уређенији и
увођења у посао нових
функционалнији
колага
школски простор
Учешће и реализација
пројеката
Уређен школски
простор

У ИЗРАДИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УЧЕСТВОВАЛИ:

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Ана Николић директор школе
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Оливера Станковић Петровић наст. стручних предмета
Марија Глиџић наст. српског језика и књижевности
Биљана Миленковић наст. енглеског језика
Милица Радовановић наст. стручних предмета

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Данијела Давидовић наст. стручних предмета
Светлана Стевановић наст. стручних предмета
Ивана Станковић наст. биологије

Петар Петровић - представник локалне заједнице – из реда Школског одбора
Мирјана Милосављевић - представник Савета родитеља
Даница Станисављвић – ученик, представник Ученичког парламента

У изради ШРП-а учествовала стручни сарадник Јелена Радић - психолог

Дизајн: Данијела Давидовић - наст.на одсеку графичког дизајна
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УМЕТНИЧКА ШКОЛА Н И Ш
Дел.бр.
Датум:

На основу члана 50. и 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од 15.
фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021.), члана 9. Закона о средњем
образовању и васпитању (Служб.гласник РС, 55/2013, 101/2017, 27/2018, 6/2020, 52/2021,
129/2021 – и др. закони) и Статута Уметничке школе у Нишу, Школски одбор
Уметничке школе у Нишу је на седници одржаној 1.августа 2022.године донео

ОДЛУКУ
Доноси се Школски развојни план Уметничке школе у Нишу за период од школске
2022/23. до краја школске 2026/27. године.

Образложење
Чланом 50. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђена
је обавеза школе да донесе Развојни план. Стручни актив за школско
развојно планирање и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, а
на основу Извештаја о самовредновању, припремили су предлог новог
Школског развојног плана за период 2022-23. до 2026-27-године будући да
важност претходног истиче. Школски развојни план садржи све прописане
садржаје предвиђене Законом о основама систем образовања и васпитања,
Законом о средњем образовању и васпитању и Приручником о стандардима
квалитета рада установе (Служб.гласник РС, 68-2012).
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Наставничко веће, Савет родитеља и Ученички парламент разматрали су
предлог пре доношења документа од стране Школског одбора.

На основу изложеног, Школски одбор је донео одлуку као у изреци.

Одлуку доставити:
-

Школском одбору

-

Директору

-

Наставничком већу

-

Архиви
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