ТИМ ЕВАЛУАТОРА ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА ШУ ВАЉЕВО
ВРЕДНОВАО КВАЛИТЕТ РАДА ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ У ШАПЦУ
НАЈВИШОМ ОЦЕНОМ

ПОТВРДА КВАЛИТЕТА РАДА
ЈЕВРЕМОВЕ ШКОЛЕ
Тим за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије сачињен од четири просветна саветника Школске
управе Ваљево извршио је 26. и 27. априла 2017. године спољашње вредновање
квалитата образовно-васпитног рада ОШ „Јеврем Обреновић“ у Шапцу. Рад
школе вреднован је кроз процену остварености 30 стандарда у седам области:
Школски програм и Годишњи план рада, Настава и учење, Образовна
постигнућа ученика, Етос, Организација рада школе и руковођење и Ресурси.
Јевремова школа остварила је 29 од укупно 30 стандарда у наведених седам
области рада школе, и у општем квалитету рада оцењена је највишом оценом 4.
-

Највиша оцена којом је процењен квалитет рада наше школе потврда је и
сатисфакција за све што смо као колектив радили протеклих година. Она
је последица нашег дугогодишњег труда и залагања свих у колективу,
али и сјајне сарадње са ученицима и њиховим родитељима. Циљ
Јевремове школе је развој и пружање свестране подршке ученика.
Желимо да наши ученици кроз образовање стекну што квалитетнија
различита знања и вештине. Трудимо се да ученицима пружимо
различите садржаје и активности, како би све њихове потребе и
интересовања дошла до изражаја, истакла је директорка Светлана
Смиљанић

Јевремова школа је велика школа са 1068 ученика у матичној школи и шест
издвојених одељења: Орид, Мишар, Миокус, Предворица, Корман и Мрђеновац.
Школа је опремљена савременим наставним средствима, од којих су и три
паметне табле у матичној школи и једна покретна паметна табла у издвојеном
одељењу на Ориду. У свим учионицама су беле керамичке табле, а уз употребу
више пројектора и лап топова школа има одличне услове за савремено
реализовање наставног процеса. У великој и добро опремљеној фискултурној
сали у матичној школи у Шапцу реализују се часови физичког васпитања, као и
обезбеђују услови за већи број ваннаставних спортских активности ученика.
-

Велики значај придајемо безбедности ученика. Школа је безбедна
средина за све, а стално праћење и тимски рад стручне службе као и
учитеља и наставника стварају атмосферу у којој настојимо да
превенцијом и разним активностима стварамо безбедно окружење за
развој и образовање ученика. Имамо велику подршку родитеља. Посебно
бих се захвалила родитељима који су бројним донацијама помогли да
унапредимо наставу и створимо квалитетније услове рада наших
ученика. Зхаваљујући овим донаторским активностима родитеља наших

ученика опремили смо школу значајним наставним средствима и
побољшали квалитет рада наше установе.
-

-

Резултат нашег рада меримо кроз ученичка постигнућа. Велики број
наших ученика је ангажован у бројним и различитим наставним и
ваннаставним активностима. Не желимо да будемо школа која ће бити
препознатљива по једном наставном предмету, већ школа која подстиче
и развија различите сколности и нтересивања ученика. Из тох разлога
наши ученици су врло успешни у бројним различитим областима на
такмичењима: из српског језика и књижевности, математике, физике,
историје, биологије, хемије, географије, техничког и информатичког
образовања, разних спортских активности. Имамо све боља постигнућа
ученика осмог разреда на завршном испиту.
Јевремова школа је препознатљиви смо по бројним ваннаставним
активностима у којима је ангажован велики број ученика. Традиционално
годинама уназад има Вече страних језика, с обзиром да у нашој школи
поред енглеског као првог језика, ученици имају могућност избора
између два страна језика: италијанског и немачког као другог страног
језика. Желимо да наше ученике оспособимо да активно развијау
сарадњу са бројним и различитим културним установама нашег града.
Сваке године у време Јевремових дана наши учитељи, наставници и
ученици бројним јавним часовима у сарадњи са установама локалне
заједнице показују и унапређују знања и вештине стечене у школи.
Последње три године укључили смо се и у обележавање Ноћи музеја,
ангажујући ученике кроз различите наставне предмете - истиче
директорка.

ОШ „Јеврем Обреновић“ је укључена у бројне пројекте: „Професионална
оријентација на преласку у средњу школу“, „Школа као партнер у борби против
СИДЕ“. Од школске 2011/2012. године , школа је постала менторска у пројекту
„професионалне оријентације“. У школи веома успешно функционише
продужени боравак који похађа преко 50 ученика. Велики значај посвећује се
васпитном и превентивном раду, као и заштити ученика од свих облика насиља.
У школи је активно 29 различитих тимова, који се поред унапређивања
наставног и ваннаставног процеса, баве и промоцијом школе. Школа има
ментора у пројекту „Школа без насиља“, коаутора уџбеника и аутора радне
свеске за шести и седми разред у области историје и инструктора за активно
учење. На конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
просветене саветнике сараднике, од 10 изабраних сарадника за ШУ Ваљево,
изабрана је и колегиница из наше школе. Школа може да се похвали и учеником
Душаном Јаковљевићем које је школске 2006. године добио Светосавску
награду Министарства просвете за изузетна постигнућа на такмичењима из
историје. Једном годишње у школи се издаје школски лист назива „Трагови“.
Сваке године награђују се најуспешнији ученици књигама и наградном
екскурзијом. Ученицима чије су породице слабијег материјалног стања школа
помаже бесплатним уџбеницима и школским прибором.
- Највиша оцена којом је вреднован наш рад нам је подтврда и охрабрење са све
што смо као колектив до сада постигли. Она је и обавеза за будући рад и даља

усавршавања. Наш највећи проблем је недостатак адекватно опремљеног
простора и већи број учионица у матичној школи. Последњих година увећава се
број ученика наше школе, док се у исто време намеће проблем недостатка
учионица и адекватно опремљеног простора за извођење наставе.
Настојаћемо де се у будућем периоду боримо за проширење простора наше
школе. – поручила је директорка.

