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Наша варош

Нови Бечеј - варошица на северу Србије, настала давне 1091. 
године, налази се у Војводини, у равном Банату, на граници са 
Бачком. Данашњи Нови Бечеј настао је спајањем два насеља- 
Врањева и Новог Бечеја. Током своје историје звао се Турски Бечеј, 
Францисдорф, Врањево и Волошиново, а од 1952. године добија име 
које носи и данас. У његовој богатој историји проналазимо податке 
о томе да је овде 1830. године основана редовна школа и прва 
дилетантска дружина, 1838. почела је са радом народна читаоница - 
касина, а 1860. године основано је прво професионално путујуће 
позориште Јована 
Кнежевића.

У Новом 
Бечеју је рођен 
познати српски 
композитор Јосиф 
Маринковић (1851-
1931), као и 
оперска и драмска 
уметница Теодора 
Боберић 
Арсеновић (1885-
1960), славни 
европски 
театролог и 
редитељ Јоца Савић (1847-1915), проналазач Огњеслав Костовић 
(1851-1918), др Јене Сентклараи (1843-1925) теолог и филозоф, 
дописни члан Мађарске академије наука и Српског ученог друштва и 
почасни члан Матице српске, др Јанош Фараго (1889-1936) теолог, 
професор Теолошког факултета у Темишвару, а касније, драмски 
уметници Славко Симић, Дубравка Нешовић и многи други.

Данас варошица броји око 14 000 становника. Највеће место у 
истоименој општини, лежи на обали реке Тисе и припада средње-
банатском региону. Захваљујући свом изузетном положају Наша 
Варош представља једно од централних носилаца будућег развоја 
овог дела Војводине, односно Републике Србије.
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О нама

Основна школа „Милоје Чиплић“ је најстарија школа у општини, а 
2010.  године прославила је стогодишњицу постојања. Овај 
величанствени јубилеј прославили смо петодневним активностима 
обележеним у  нашој школи. Наш стоти рођендан учинио је нас, 
запослене, све поноснијим и вреднијим, јер прославити век постојања 
и пожртвованог рада није мало, и вредно је пажње. Сама зграда школе 
је заштићена од стране Завода за заштиту споменика. Године 1974. 
наша школа је прва у Србији добила Вукову награду.

  Иначе, Основна школа 
„Милоје Чиплић“ једина је 
школа у општини Нови Бечеј 
која изводи наставу и на 
српском и на мађарском 
наставном језику. Осим тога, 
највећа је школа у 
новобечејској општини по броју 
ученика, броју одељења, 
просторне раширености и 
површини. Током година бројно 
стање ученика, самим тим и 

број одељења се мењао. Ове школске године (2017/ 2018) имамо 562 
ученика у 27 одељења. На српском наставном језику  437  ученика 
похађа наставу у 20 одељења, док на мађарском наставном језику 
наставу похађа 132 ученика, у 8 одељења.  Школа у свом саставу има 
и једно  одељење у коме се образују ученици са посебним потребама 
(тренутно њих 4). У нашој школи већ неколико година успешно ради и 
једно одељење продуженог боравка.
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Школа поседује стручан колектив, који се осим знања, одликује 
великим искуством, као жељом да побољша квалитет наставе применом 
савремених средстава и метода у настави учења. Поред колектива као целине, 
желели бисмо да истакнемо да имамо добру сарадњу са родитељима, 
локалном самоуправом, културно-уметничким друштвима, Црвеним крстом и 
другим установама у граду. 
  У школи има 74 запослених; 48 наставника, 26 запослена који 
припадају ненаставном особљу. У стручној служби се налазе: психолог, 
педаго и библиотекар, а административно-финансијску службу чине секретар 
и шеф рачуноводства и два административна радника. Школа располаже 
богатом библиотеком, која поседује све наслове из обавезне лектире, док се 
на полицама исте библиотеке могу наћи и наслови факултативне литературе 
доступне свим ученицима наше школе. Бригу о чистоћи и хигијени зграде и 
околини школе води десет радника.  
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МОТО ШКОЛЕ

УСПЕХ УЧЕНИКА = НАШ УСПЕХ
                                                                                                                                                                                    

ОБЛАСТ   ПРОМЕНЕ

1. Настава и учење

2. Образовна постигнућа ученика

3. Подршка ученицима

Мисија школе
је да ствара и ра звија потребе за стицањем 

знања, умења, да образује, али и да 
васпитно делује.

Визија школе
Желимо школу где се  боље и радије учи, и која 

пружа сигурнији ослонац и подршку за стицање 
знања и вештина потребних за даљи развој 

комплетне личности ученика. 
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4. Ресурси

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

1. Настава и учење

Унапређивање наставе применом 
савремених наставних метода, 
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облика наставног рада и наставних 
средстава.
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2. Образовна постигнућа ученика

Побољшање постигнућа ученика у складу са 
његовим индивидуалним, развојним и узрасним 
карактеристикама.
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 3. Подршка ученицима

Сензибилисање ученика и свих запослених 
за стварање мотивационе климе у школи.
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4. Ресурси

Унапређивање компетенција наставног 
кадра за нов приступ настави.
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I КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика наставног рада и наставних средстава.

1.1. ЗАДАТАК: Увидети значај континуираног планирања и припремања како годишњег, тако и месечног рашчлањавања на наставне 
целине, наставне теме и наставне јединице. Увидети значај иновирања наставе, као и препоруке за бољи будући рад.

Р.бр. Опис активности Носиоци активности Време Критеријум успеха Извор доказа
реализације
активности

1.1.1. Годишње планирање – Председници Август сваке Успостављене су све Годишњи
успоставити унутарпредметну и стручних већа за школске могуће планови рада
међупредметну корелацију област предмета и већа године корелације у оквиру и наставника, 

записници
разредне наставе, ван стручних већа
Председник наст. предмета.
Актива за шк. развојно
планирање

1.1.2. Израда извештаја о постигнутим Председници Август/септембар Стручна већа афирмишу Записници са 
седница

променама стручних већа за сваке овакав стручних
област предмета и већа школске начин рада и редовно већа
разредне наставе године бележе

позитивне примере
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1.2. ЗАДАТАК: Демонстрација иновативних часова применом савремених наставних метода, облика наставног рада и наставних 
средстава као и применом конструктивистичког приступа наставе.

1.2.1. Утврдити план одржавања Педагог и 
руководиоци

Септембар и јануар 
сваке

На годишњем нивоу утврђен Индивидуални

иновативних часова у оквиру стручних већа за школске план релизације месечни планови
савременог концепта наставе област предмета, 

веће
године часова наставника, планови

разредне наставе стручних већа

1.2.3. Израда материјала потребног за Предметни 
наставник

Континуирано Дидактички материјал је Педагошка

реализацију часова током школске израђен документација
наставника

1.2.4. Одржавање иновативних Наставници 
реализатори

Континуирано Сваки наставник је Писана припрема

часова ( угледни / огледни) часова часова током школске реализовао минимум  један наставника, дневник
године час годишње рада, записник стучног

већа, протокол праћења
часа/чек листа педагога и
директора

1.2.5. Анализа одржаног иновативног Директор школе Дана када је Дискусија којом су Документација
часа на састанку коме одржан час прецизиране добре и мање директора школе и
присуствују директор школе, успешне стране часа и педагога школе
с. сарадници, руководилац стручног сугестије наставнику који је
већа , наставник одржао иновативни час
који предаје исти предмет и
наставници који су
присуствовали часу

1.2.6. Присуствовање на два часа који Наставник Свако већа, односно
држи други наставник, без обзира предметне полугодиште руководиоцу актива
да ли је иновативни или редовни наставе
час
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1.3. ЗАДАТАК: Усагласити критеријуме оцењивања уз праћење утврђених стандарда на нивоу стручних 
већа.

1.3.1. Усаглашавање Стручна већа за Континуирано Сви наставници су Пед. 
документација

критеријума оцењивања област предмета, веће током шк. год. учествовали у усаглашавању стручних већа-
записници

разредне наставе критеријума оцењивања и са седница
примењују их у свом наст.
раду

1.3.2. Заједничка израда тестова Стручна већа за Континуирано Сви наставници сарађују на документација
знања област предмета, веће током школске изради тестова наставника

разредне наставе године
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1.4. ЗАДАТАК: Унапредити планирање и реализацију допунске 
наставе.

1.4.1. Презентација о значају и Одељењске старешине Септембар сваке Одржано предавање на 
родитељском састанку 

Записник са 
родитељских 
састанака

реализацији допунске наставне 
на родитељским састанцима

шк. године

1.4.2. Педагог школе указује помоћ и Педагог школе Након сваког Наставници уводе иновације у Пед. 
документација

води процес побољшања одржаног часа наставни процес наставника и 
педагога

допунске наставе која не допунске
показује веће резултате на наставе
класификационим периодима,
односно препоручује мере у
случајевима када из датог
предмета већи број ученика
има недовољну оцену

1.4.3. Израда извештаја о Наставници реализатори На крају 2. 80% ученика који похађа Пед. 
документација

реализацији допунске наставе допунске наставе полугодишта допунску наставу је испољио наставника
боља образовна постигнућа на
крају шк. године из датог
предмета

1.4.4. Реализовање такмичења на 
различитим нивоима: школско, 
општинско, градско, 
републичко.

Задужени наставници Током шк. 
године

10% ученика учествује на 
такмичењима из различитих 
образовних области

Евиденциони лист 
о учешћу и 
постигнутим 
успесима на 
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такмичењима
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1.5. ЗАДАТАК: Развити личну одговорност ученика за сопствено напредовање и самопроцену .

1.5.1. Придржавање утврђеног распореда Одељењске Континуирано Све контролне вежбе и Дневник рада,
контролних и писмених задатака старешине током школске писмени задаци су анкетирање 

ученика на
године реализовани у планираном полугодишту и 

крају
термину школске године

1.5.2. Усмено оцењивање/проверу знања Наставници Континуирано Ученици су упознати са Пед. 
документација

унапред се најављује и договора са током школске временом усмене провере наставника, 
анкетирање

ученицима године знања ученика на 
полугодишту
и крају школске 
године

1.5.3. Анализа успеха ученика Наставници На крају I и II Побољшање општег успеха Дневник рада
полугодишта ученика
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II КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

    2 РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање постигнућа ученика у складу са његовим индивидуалним, развојним и узрасним карактеристикама.

     2.1. ЗАДАТАК: Оспособити ученике за самообразовање и самоучење - промена односа ученика према учењу.

2.1.1. Развити ученичке компетенције за Наставници Континуирано Реализација наставе уз Протоколи праћења
различите облике учења - ученике током школске активно учешће ученика реализације наст. 

часова
активно укључујемо у наставни године (анализа непосредног
процес и подстичемо на сарадњу увида у наставни 

процес)
путем различитих облика наст. рада и 
самосталног излагања  и презентовања 
наученог градива 

2.1.2. Посвећивање посебне пажње Наставници Континуирано 90% ученика ромске Матична књига, број
ученицима ромске националности током школске националности  заврши исписница,
кроз индивидуализацију наставе године нашу школу сведочанство, књижица

2.1.3. Упућивати ученика на коришћење Наставници Континуирано Ученици при учењу Протоколи праћења
различитих извора знања и током школске самостално истражују реализације наст. 

часова
самостални истраживачки рад године користећи различите изворе (анализа непосредног

знања увида у наставни 
процес)
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2.2. ЗАДАТАК: Направити базу података школских постигнућа ученика у периоду: 2017-2020. године.

2.2.1. Праћење резултата ученика 
завршног разреда остварених 
при упису у средњу школу

Стручни сарадници Септембар- 
октобар текуће 
шк. год.

Анализа резултата на нивоу 
генерације

Пед. документација 
школе

2.2.2. Праћење постинућа ученика на  Стручни сарадници Континуирано Ученици учествују и постижу Пед. документација
разним такмичењима током текуће добре резултате на свим школе

шк. год. нивоима такмичењима
2.2.3. Анализа образовних постигнућа Одељењска већа На крају I и II Документација је ажурна, аПед. документација

ученика полугодишта извештавање о резултатима јешколе /дневници 
рада.../

текуће шк. год. континуирано и благовремено
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2.3. ЗАДАТАК: Информисати све интересне групе о ученицима који постижу изузетне резултате у наставним и ваннаставним 
активностима.

2.3.2. Уредити огласну таблу школе 
и поставити на сајт податке

Администратор школског Континуирано Биографије награђених Огласна 

о  награђеним сајта током текуће ученика су постављене на табла и сајт
ученицима у наставним и шк. године сајт школе и огласну таблу школе
ваннаставним активностима



20

III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисање ученика и свих запослених за стварање мотивационе климе у школи.
 
3.1. ЗАДАТАК: Осигурати безбедно учешће свих учесника образовно - васпитног процеса.

3.1.1. 1. Утврдити безбедносно стање одељењске старешине, Континуирано Испитаници су анкетирани документација 
педагога

школе анкетирањем ученика и стручни сарадници током а добијени подаци обрађени коле -израђен 
извештај на

запослених, представника шк. године основу 
добијених 
података

Савета родитеља школе и
Школског одбора

3.1.2. 2. Континуирано информисање о одељењске старешине, Континуирано Све интересне групе су Евиденција
облицима насиља, злостављања и стручни сарадници, директор током континуирано информисане о одељењских 

старешина
занемаривања свих шк. године начинима насиља, и осталих 

запослених
интересних група ради злостављања и занемаривања
развијања одговорности за у школи
властите поступке,
бригу о другима и
сараднички однос
на часовима од. старешине
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3.2. ЗАДАТАК: Развити социјалне вештине код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну 
комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.

3.2.1. Утврдити одељењске старешине, током Испитивани ученици документација 
психолога

социјални статус ученика психолог школске године школе -израђен 
социограм

социометријским испитивањем на основу
ученика у одељењу добијених података

3.2.2. Идентификовати ученике који одељењске старешине, током Идентификовани су ученици документација 
стручних 

имају тешкоћа у адаптацији стручна  служба школске године са тешкоћама у адаптацији и
и израдити план подршке израђен је сарадника

план њихове подршке
3.2.3. Индивидуално праћење ученика којима 

је потребна помоћ
Предметни наставници, од. 
старешина

Континуирано 
током сваке шк. 
године

Идентификованим 
ученицима се пружа 
неопходна помоћ

Досијеи- портфолио 
ученика

3.2.4. Развој и подстицање социјалних 
вештина ученика  на часовима

Одељењске старешине током сваке шк. 
године

часовима одељењске 
заједнице

Педагошка 
документација

одељењског старешине код ученика се развијају одељењских 
и подстичу социјалне 
вештине

старешина
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3. 3 . ЗАДАТАК:Пружити подршку личном и социјалном развоју ученика

3.3.1. Омогућити ученицима Одељењске старешине Током шк. године Број ученика који 
подржава

Извештај

укљученост у хуманитарни и хуманитарне акције и
друштвено-корисни рад друштвено- корисни рад

у циљу пружања вршњачке помоћи
3.3.2. Наставити и установити нову Предметни наставници, Током Остварена сарадња са Извештај

сарадњу са релевантним од. старешине школске године Дечјим диспанзером,
установама и педагог саветовалиштем за младе,
стручњацима који раде , Центром за социјални 

рад,
на промоцији МУП и
репродуктивног здравља, сличним организацијама
равноправности полова
и хуманих односа

3.3.3. Пружање адекватне Предметни наставници, Током школске Број Извештај
подршке и помоћ ученицима при од. старешине, године реализовних културних,
организацији различитих директор музичких,
врста културних, музичких, спортских и сличних
спортских и манифестација на
сличних манифестација годишњем нивоу
и облика дружења
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3. 4. ЗАДАТАК: Пpжити помоћ и подршку ученицима при избору даљег  школовања

3.4.1. Подстицање професионалног 
развоја ученика на ЧОсу и 
ЧОЗу ичасовима редовне 
наставе.

Одељењске старешине, 
Стручни сарадници

Током другог 
полугодишта текуће 
шк.год.

Ученици се укључују у 
реализацију програма 
професионалне оријентације

Пед. 
документација 
садржаја

3.4.2. Укључивање родитеља који ће Одељењске старешне Континуирано Родитељи су Извештај
презентовати своја занимања током презентовали своје занимање

школске године ученицима на трибини
у оквиру
професионалне оријентације

3.4.3. Успоставити Одељењске старешине, Континуирано Успостављена је
сарадњу са НСЗ школски педагог током сарадња
(упућивање неопредељених школске године са НЗС и
ученика 8. разреда на неопредељени
тестирање и анкетирање ученици 7. и 8.
односно тестове и упитнике 
доступних

разреда су упућени на

на сајту Националне службе тестирање и
за запошљавање) анкетирање

3.4.4. Обезбедити свим ученицима Тим за професионалну Током Све информације о Извештај АШРП
доступност информација о оријентацију школске године различитим
различитим средњим школама средњим школама су
које могу да упишу доступне ученицима
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путем сајта, односно,
огласне табле школе
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IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ

 4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање компетенција наставног кадра за нов приступ настави.

 
4.1. ЗАДАТАК: Оспособити наставни кадар за адекватну примену радног нацрта документа Оквир националног курикулума 
у оквиру пројекта Развионица.

4.1.1. - Похађање семинара за израду -Директор друго - Одељењске старешине - ИОП-2 ИОП-3
ИОП-2 и ИОП-3 пол. одељења млађих разреда -Сертификати

шк. 2014/15. су похађали семинаре са похађаних семинара
и прво - Сви предметни
пол. шк. 2015/16. наставници су похађали

семинаре и саставили
ИОП-2; и ИОП-3 за 10%
ученика

4.1.2. -Праћење примене - Директор, педагог 2015-2020. - Наставници користе и - Писане
новостечених вештина примењују знања и припреме наставника,
и знања наставника вештине усвојене на протоколи праћења
у оквиру обукама у свом раду ван/наставних
хоризонталне међупредметне активности
евалуације наставника
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   4. 2. ЗАДАТАК: ПОБОЉШАТИ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ШКОЛЕ

4.2.1. Набавка стручне литературе, -Директор 2015-2020. -Потребна литература је 
набављена

- Књижни фонд школске

штампане и електронске библиотеке

4.2.2. Набавка бежичног интернета -Директор 2015-2020. -У школи постоји -Годишњи извештај о
бежични интернет раду школе

4.2.3. Сређивање кутка – изложбеног -Директор 2015-2020. -Сређен кутак Школе 
који

-Годишњи извештај о

простора за пехаре, медаље је у функцији изложбеног раду школе
и ученичке радове простора

4.2.4. Уредити екстеријер школе - Директор школе 2015-2020. -Уређени спортски 
терени

-Годишњи извештај о

дворишта раду школе

27. фебруар 2018. године

                                

                                          
                                                                             Председник Школског одбора

                                                              Слађана Лалић
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                                                             ____________________________


