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1. УВОД 
 

Развојни план школе представља стратешки план развоја у периоду од 1. септембра 

2020. до 31. августа 2023. године, са истакнутим приоритетима и принципима у 

остваривању васпитно-образовног рада и плановима из различитих образовних и 

васпитних области.  

Развојни план донет је на основу резултата Екстерног вредновања школе, Извештаја о 

самовредновању рада школе, евалуације претходног Развојног плана, Извештаја о раду 

школе и идентификовања образовних потреба на нивоу стручних тимова и актива  Школе. 

 

 

 

2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ  
 

 

 

Пун назив школе Основна школа „Вук Караџић“ 

Адреса школе 22.септембра бр. 13, 19320 Кладово 

Директор школе Гордана Јовановић 

Подручје рада основна школа 

Телефон тел: 019/801-406 

Е-маил адреса оs.kladovo@gmail.com 

 

Веб сајт школе www.vukkladovo.nasaskola.rs 

http://www.oskladovo.edu.rs/ 

Број одељења 31 

Број издвојених одељења 7 

Број одељења продуженог боравка 1 

Број ученика 812 

Број запосленух 95 

 

Језици који се уче у школи 

Енглески језик 

Француски језик 

Румунски језик са елементима националне 

културе 

Број решења о верификацији школе Орган 

који је издао решење о верификацији школе 

Решење бр. 022-05-68/2018-07 од 23.8.2018. 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

Матични број школе 07129696 

Број жиро-рачуна школе  

mailto:оs.kladovo@gmail.com
http://www.vukkladovo.nasaskola.rs/
http://www.vukkladovo.nasaskola.rs/
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840-1621660-86 /840-1484760-88 (наменски) 

Дан школе 8.новембар 
 

  

Наша школа је школа са традицијом дугом скоро два века. Први пут се помиње у 

„Давидовићевом забавнику“ из 1835. године. Име је добила по Вуку Караџићу, 

реформатору српског језика и правописа. Чине је матична школа осморазредних одељења, 

која се налази у центру Кладова, у близини културних, историјских и спортских 

институција и подручне четвороразредне школе у Великој Врбици, Малој Врбици, 

Костолу, Давидовцу и Новом Сипу. У издвојеним одељењима организована је припремна 

настава за предшколце, а у градској школи продужени боравак.  

Градска школа и подручна одељења имају неопходне материјално-техничке услове 

и разрађене механизме организације за неометано функционисање васпитно-образовног 

рада. Матична школа је санирана, покривена видео надзором и интернетом и 

информатички опремљена. Располаже довољним бројем учионица и кабинета, великом и 

малом фискултурном салом, уређеним спортским теренима за фудбал, кошарку, одбојку, 

просторијом за продужени боравак, библиотеком, специјализованим кабинетима за 

информатику  и технику и технологију, кухињом,  трпезаријом, великим атријумом који је 

погодан за реализацију школских приредби и већих окупљања у школи.  

Наставници континуирано усавршавају своје компетенције и труде се да развијају 

свој рад у складу са иновацијама, прописима и препорукама Министарства. О успешном 

образовном и педагошком раду, између осталог, сведоче и успеси ученика на бројним 

општинским, окружним и републичким такмичењима, по којима смо међу најбољим 

школама у општини.  

Ученицима је омогућено да проширују своја знања и исказују своје таленте 

укључивањем у рад  драмске, литерарне, лингвистичке, новинарске, ликовне, музичке, 

еколошке, географске, историјске, саобраћајне, језичких и спортсих  секција и 

активностима центра за таленте. Посредством Ученичког парламента они иницирају 

акције, учествују  у активностима школе и града и укључују се, заједно са родитељима и 

наставницима, у хуманитарне акције (Чеп за хендикеп, Новогодишњи базар,Васкршњи 

базар, прикупљање материјалне помоћи...), приредбе и градске манифестације.  

У сталном настојању да  што више сарађујемо са ученицима и њиховим 

родитељима, као  локалном заједницом, учествујемо у различитим пројектима (Здраво 

растимо, Дигитална учионица, Школа за 21.век, Читалачки клуб, Ђак репортер, Весела 

чаршија, WFF пројекат...) и организујемо  бројне активности почев од Дана отворених 

врата, преко пригодних програма, приредби, изложби, предавања, радионица...У томе нам 

помажу „Библиотека центар за културу“, Археолошки музеј, Удружење особа са 

инвалидитетом „Нада“, Спортски савез, Центар за социјални рад, Школски диспанзер, 

Црвени крст, Спортски центар  "Језеро", Основна музичка школа „Константин Бабић“, 

Књижевни клуб  Кладова,“, Удружење љубитеља природе „Дивљина“, Удружење пчелара 

Општине Кладово, Туристичка организација  Општине Кладово...  

 

 

 

3. АНАЛИЗА СТАЊА 

3.1. Резултати екстерног вредновања 
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Спољашње вредновање у нашој школи спроведено је 2014. године.Обавили су 

га саветници Школске управе Зајечар. Резултати су дати у Извештају о спољшњем 

вредновању. 

Од укупно 30 стандарда квалитета рада школа испуњава 26 стандарда на нивоу 

добре или потпуне остварености (оцене 3 и 4). Три стандарда су на 

незадовољавајућем нивоу (3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности 

ученика; 5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима; 6.3. Руковођење 

директора је у функцији унапређивања рада школе). Један стандард је 

неприхватљив и означен је са минимумом квалитета (3.1. Успех ученика показује 

да су остварени образовни стандарди).  

 

Процена: 

 

Кључни 

стандарди 

1.4. 2.3. 2.4. 2.6. 3.2. 4.1. 5.3. 5.5. 6.4. 7.2. 

Ниво 

остварености 

3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 

 

Додатни 

стандарди 

2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.1. 

Описати у 

извештају без 

исказивања 

нивоа 

остварености 

+ + + + - 

 

Изабрани 

стандарди 

1.3. 4.3. 5.2. 6.2. 7.3. 

Ниво 

остварености 

3 4 3 3 3 

 

Преостали 

стандарди 

1.1. 1.2. 4.2. 5.1. 5.4. 6.1. 6.3. 6.5. 7.1. 7.4. 

Описати у 

извештају без 

исказивања 

нивоа 

остварености 

+ + + + + + - + + + 

 

Процењено да су стандарди квалитета рада установе у 6 од укупно 7 области 

добро остварени. Прописани стандарди нису остварени једино у области Образовна 

постигнућа. Укупна оцена 3 (школа остварује више од 50% свих стандарда 

укључујући 75% стандарда који су укључени за вредновање). 

 

 

3.2.  Резултати самовредновања 
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У периоду између два развојна плана извршено је самовредновање свих кључних 

области. У школској 2017/2018. години самовредноване су области Школски и Годишњи 

план рада (касније преименована у област Програмирање, планирање и извештавање), 

Настава и учење и већине  индикатора области Образовна постигнућа ученика. У  

школској 2018/2019. години извршено је вредновање квалитета рада Школе у оквиру  

области Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима и Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним Ресурсима (раније вредноване као 2 посебне области,  

Организација рада школе и руковођење и Ресурси). Области Образовна постигнућа 

ученика и Етос вредноване су 2019/2020. године.  

 

Програмирање, планирање и извештавање 

На основу показатеља закључено је да су стандарди у овој области готово 

потпуно остварени.  

Програмирање рада у Школи заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада добијеним кроз процес самовредновања, који се континуирано 

врши сваке школске године. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 

специфичне потребе ученика до којих се долази испитивањем како ученика, тако и 

њихових родитеља. Кључни школски докуменати засновани су на прописаним начелима,  

одражавају специфичности Школе и међусобно су усклађени. 

Школски програм израђује се у складу са Законом и плановима и програмима 

наставе и учења. Садржи незнатан број недостатака. Годишњим планом рада Школе 

утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања Школског програма. Он се  

израђује у складу са Развојним планом и школским календаром и садржи све све 

неопходне елементе. Развојни план сачињен је на основу извештаја о резултатима 

самовредновања и за основу има њихове акционе планове. 

 Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују 

промене на свим нивоима деловања. Поједине активности и новине у овим плановима 

проистичу директно из Плана за унапређивање квалитета рада Школе. Планирање 

образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 

васпитања. 

 У планирању слободних наставних и ваннаставних активности уважавају се 

резултати испитивања интересовања ученика уз поштовање постојећих ресурса. У 

оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 

конкретизовани су циљеви из Развојног плана и Школског програма и уважени су  

развојни приоритети Школе. Разрађени су  механизме за праћење рада и извештавање 

током школске године. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе 

и усклађен је са садржајем Годишњег плана рада школе. 

 

Настава и учење 

Стандарди и показатељи у овој области показују добру оствареност. 

Настава се постепено иновира савременим наставним средствима, методама и 

техникама рада и прилагођава индивидуалним могућностима ученика. Најчешће 

заступљени облици рада су индивидуални и фронтални, па групни и рад у пару. Често 

коришћене наставне методе су вербално-текстуална и илустративно-демонстративна. 

Метода практичних радова је слабије заступљена. Наставници користе различите 

поступке за мотивисање ученика и пружају им могућност да активно учествују у 

наставном процесу, да развијају креативност, нстраживачки дух, критичко мишљење, да 

повезују наставне садржаје са осталим предметима и примерима из свакодневног живота, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења, износе своје мишљење и запажања, 

процењују своје напредовање.  Наставници углавном користе разноврсна наставна 
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средства и материјале, дају подршку, као и повратну информацију о раду, проверавају да 

ли су постигнути циљеви часа. Ученицима из подршке омогућено је дс учествују у 

заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим 

ученицима. Када су у питању поступци вредновања знања ученика и њиховог 

напредовања има доста неслагања између наставника и ученика. Наставници тврде да 

оцењују у складу са Правилником о оцењивању ученика. Знање процењују на различите 

начине: усмена комуникација на часу, тестирање, вежбе, самосталност у раду и др. 

Похваљују напредак ученика у учењу и дају им потпуну и разумљиву повратну 

информацију о њиховом раду. Забрињава што се готово половина анкетираних старијих 

ученика делимично слаже или се не слаже са тврдњама да им наставници дају потпуну и 

разумљиву информацију о њиховом раду, да их уче како да процењују свој напредак и да 

их при вредновању знања питају за мишљење. Велики је број оних који имају негативно 

мишљење и о осталим тврдњама везаним за оцењивање, а нарочито за једнаке критеријуме 

за све ученике. 

 Ученици имају негативне тврдње везане за поступке и критеријуме вредновања и 

прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама свих ученика. Родитељи 

нису задовољни понудом слободних активности и оцењивањем и истичу да знања стечена 

у Школи нису довољна да њихова деца без похађања додатних часова одговоре на захтеве 

наставника, било да су у питању писмене провере или усмена испитивања. 

 

Образовна постигнућа 

Стандарди и показатељи у овој области показују незадовољавајући ниво 

остварености. 

Школа реализује програм припреме ученика за Завршни испит на основу анализе 

резултата на Завршном испиту, а наставници резултате тестова провере знања, 

иницијалних тестова и завршних тестова користе приликом пружања индивидуалне 

подршке ученицима. И поред предузетих мера резултати на Завршном испиту у последње 

три године су испод републичког просека.  

Ученици који су током школовања добијају додатну образовну подршку (ИОП1 и 

ИОП2) постигли су очекиване резултате на Завршном испиту у односу на индивидуалне 

циљеве учења. Анализом постигнутих резултата на такмичењима, смотрама, конкурсима, 

у научноистраживачком раду, Намеће се закључак да су у том погледу образовна 

постигнућа боља. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 

ученика. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења.  

 

Подршка ученицима 

Стандарди и показатељи у овој области показују добру оствареност 

 

  Школа је место где се негује позитивна социјална клима и толеранција и пружају 

неопходни облици подршке. Школа води рачуна о личном, професионалном и социјалном 

развоју ученика кроз организовање и укључивање у различите активности.  



8 

 

            Програми личног, социјалног и професионалног развоја ученика саставни су део 

Школског програма.  

            У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. Наставници практикују различите облике 

комуникације са родитељима ученика ради извештавања о резултатима учења и укључују 

их у пружање васпитне подршке ученицима. У Школи постоји евиденција о појачаном 

васпитном раду са ученицима.  

          Школа подстиче ученике да учествују у раду понуђених ваннаставних активностима 

и да одмеравају своја знања, способности и вештине на такмичењима и смотрама. 

Напредовање и успех ученика се похваљује, а изузетна постигнућа се промовишу, али не 

увек доследно.  

          Школа реализује програм професионалне оријентације. Ученици у Школи могу 

добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и избору занимања. Због 

недостатка школских брошура информације о Школи нису доступне свима, а Сајт школе 

се не користи за промоцију инклузивне културе у образовању.  

 

Етос 

Стандарди и показатељи у овој области показују задовољавајући ниво 

остварености 

 

У Школи постоје норме којима је регулисано понашање и одговорност свих актера 

живота и рада Школе. Запослени међусобно сарађују, размењују искуства и решавају 

проблеме. 

У Школи је јасно изражен негативан став према насиљу. Израђен је  Програма 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања. Установљена је сарадња са 

институцијама на локалном нивоу да би се ублажило насилничко понашање. Формиран је 

Вршњачки тим за пружање подршке ученицима који су укључени у насиље. Предузимају  

се конкретне мере и санкције у случајевима испољавања дискриминаторског понашања 

ученика и наставника и редовно пружа подршка и помоћ ученицима који трпе насиље, или 

су сведоци насиља. Доследно  се спроводи политика превенције насиља, али неки од 

испитаника нису задовољни степеном међусобне сарадње и уважавања и степеном 

толеранције и поштовања различитости. Нису сви наставници и стручни сарадници 

задовољни укључивањем Ученичког парламента у програм превенције и заштите ученика 

од насиља. Школа је установила сарадњу са институцијама на локалном нивоу (Дом 

здравља, ЦСР, МУП) у области превенције насиља, али није укључена у неки од 

међународних, националних, регионалних или локалних пројеката/програма који се баве 

превенцијом и заштитом од насиља. 

Наставници мотивишу ученике да у постизању резултата у учењу дају свој 

максимум. Подстичу их да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним 

ваннаставним/слободним активностима. Међутим, око 15% анкетираних родитеља се само 

делимично слаже или се чак не слаже да наставници настоје да помогну свим ученицима 

да дају најбоље и највише што могу. Такође, истичу да Школа не тражи увек мишљење и 

подршку родитеља када су у питању ваннаставне активности и да се њихова деца нерадо 

укључују у секције или активности које се одржавају након наставе. 

У Школи се јавно истичу и промовишу резултати ученика.  И примењује интерни 

систем за награђивање ученика и запослених за постигнуте резултате. 

Наставници нису у потпуности задовољни истицањем и промовисањем њихових 

резултата, као ни  критеријумима за вредновање рада сваког члана колектива, а известан 

број родитеља сматра да наставници нису увек праведни када хвале или награђују 

ученике. 
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Израђен је Протокол за прилагођавање новопридошлих ученика и наставника, 

побољшана информисаност родитеља. Међутим сарадња у Школи није на очекиваном 

нивоу. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у питању активности које 

морају да финансирају, да финансијско учешће родитеља има јасну сврху и да је праћено 

повратном информацијом о реализацији. Родитељи сматрају да нису довољно укључени у 

школске акције/ кампање/пројекте и да Школа треба да организује више трибина и 

предавања за образовање родитеља. 

 

 

 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

Стандарди у овој области показују готово потпуну оствареност. 

 

 

Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. Директор  

oбезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у Установи, обезбеђује 

услове за професионални развој запослених у складу са могућностима Школе, промовише, 

подстиче и организује тимски рад и формира стручна тела и тимове, обезбеђује доношење 

програма и спровођење планова рада Установе, редовно усмерава и усклађује рад 

стручних органа Школе, подстиче иновације, обезбеђује материјално-техничке услове за 

добро функционисање Школе, промовише вредности учења, омогућава сарадњу на свим 

нивоима. Директор oбезбеђује доношење програма и спровођење планова рада Установе и  

стара се о остваривању Развојног плана Школе и о обезбеђивању квалитета и 

унапређивању образовно-васпитног рада. Инсистира на познавању и разумевању 

релеватних прописа, примени општих аката и докумената Установе и правилном вођењу 

евиденције. Предузимају се мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

просветних саветника и у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног 

утицаја на ученике и ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици могу 

квалитетно да уче и да се развијају. Предузимаjу се мере за унапређење образовно-

васпитног рада на основу резултата праћења и самовредновања. Неопходно је појачати 

обуку ради постизања боље информатичке писмености. 

 Када је у питању развијање предузетничког духа, анкетирани сматрају да је 

потребно да директор појача сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких 

компетенција ученика. Будући да се у Школи подржава реализација пројеката којима се 

развијају опште и међупредметне компетенције, потребно је више пажње посветити 

школским пројектима којима се развија предузимљивост, оријентација ка предузетништву 

и предузетничке компетенције ученика и наставника. Такође, јавља се потреба да 

директор интензивније развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој 

кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

  

Закључак и препорука тима за самовредновање 

У наредном развојном периоду препорука Тима је да се пажња пре свега посвети 

области  Постигнућа ученика, али да се не занемаре ни остале области како би се одржао 

успостављени квалитет и унапредио рад Школе. Приоритети задаци у наредном периоду 

су: 

- иновирање и надограђивање Школског програма у складу са променама које 

настају у реализацији програма личног и социјалног развоја ученика и  у складу 

са променама које настају због измена у плановима и програмима наставе и 

учења. 
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- повећање дигиталних компетенција и  компетенција за праћење и вредновање 

рада ученика 

- осавремењивање и унапређивање наставе  

- ефикаснијег спровођења припремне наставе и постизање боњих резултата на 

ученика на Завршном  

- мотивацији ученика да стално развијају своја знања, вештине и способности 

како би побољшали образовна постигнућа 

- укључивање ученика у национална и међународна тестирања 

- професионални развој ученика, поготово оних из подршке   

- неговању здравих стилова живота и јачању еколошке свести ученика 

- унапређивању превентивних и интервентне активности Школе у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање 

- повећању партиципације Ученичког парламента и Вршњачког тима у одговору 

на насиље 

- изграђивању односа сарадње и поверења нас свим нивоима 

- побољшању информисаности  

- укључивању у пројекте 

- унапређивање вођења докуметације о професионалном развоју запослених 

- развијање предузетничких компетенција ученика 

- остваривање сарадње са школама у земљи и иностранству 

- побољшање материјално-технички услови 

 

 

3.3. Евалуација Развојног плана Школе(2017-2020) 
 

Развојни план школе је сачињен на основу стандарда квалитета рада установе, 

резултата самовредновања, на основу извештаја о остварености стандарда образовних 

постигнућа и самовредновања Развојног плана Школе. У изради Развојног плана 

учествовале су кључне циљне групе ( наставници, стручни сарадници, директор, ученици, 

родитељи, локална заједница). У Развојном плану се препознају специфичности Школе и 

јасно је истакнута визија развоја. План се реализује тимски са особама из различитих 

интересних група. На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и 

активности.План садржи препоручене елементе и усклађен је са кључним школским 

документима. 

Анализа стања области квалитета 

 

Област 1 

Програмирање, планирање и извештавање 

Јаке стране Слабе стране 

 

 Школски програм садржи све законом 

предвиђене елементе 

 ШП и ГПРШ међусобно су усклађени 

 Годишњи план рада је сачињен на 

основу наставног плана и програма 

 Глобални планови наставних предмета 

саставни су део Годишњег плана рада 

Школе 

 

 У појединим планским документима 

осећа се формализам 

 за програмирање и планирање рада у 

Школи недостају аналитичко-

истраживачки подаци 
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 Годишњи план рада школе садржи 

посебне програме васпитног рада 

 Елементи Школског програма и 

Годишњег плана рада Школе су 

међусобно усклађени у мери у којој је 

то могуће  

 Акциони план Развојног плана школе 

унет је у Годишњи план рада Школе 

 У годишњим плановима наставних 

предмета наведени су циљеви учења по 

разредима 

 Годишњи планови наставних предмета 

садрже образовне стандарде 

 У оперативним плановима наставника 

наведено је којим ће се садржајима 

остварити циљеви учења предмета 

 Годишњи план рада школе садржи 

листу изборних предмета која је 

сачињена на основу постојећих ресурса 

 Наставници су прилагодили Годишњи 

план рада школе специфичностима 

одељења 

 У Годишњем плану рада школе 

наведене су одговорности, динамика и 

начин реализације Програма заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 

Област 2 

Настава и учење 

Јаке стране Слабе стране 

 Наставник примењује одговарајућа 

дидактичко-методичка решења на часу 

 Наставник учи ученике различитим 

техникама учења на часу 

 Ученици стичу знања на часу, 

заинтересовани су за рад и учествују у 

раду 

  Наставници упућују ученике како да 

повезују градиво са претходно 

наученим и  примерима из живота у 

различитим областима 

 Наставник ефикасно управља процесом 

учења на часу, ефикасно структурира 

час 

 Наставници конструктивно 

успостављају и одржавају дисциплину 

 Функционално се користе постојећа 

 У недовољној мери се користе  

различити начини решавања 

задатака по различитим нивоима 

тежине 

 На већини часова наставници 

недовољно развијају и усмеравају 

интеракцију међу ученицима у 

процесу учења  

 Код писменог оцењивања оцене не 

прате увек и образложења са 

упутством за даљи рад 

 Наставници не користе увек у 

довољној мери различите поступке 

за мотивисање ученика 

 Недовољно се подстиче 

истраживачки рад ученика и 

критичко мишљење 



12 

 

 

 

 

Област 4 

Подршка ученицма 

 

наставна средства 

 Наставник користи поступке  

 вредновања који су у функцији даљег 

учења, похваљују напредак  ученика, 

дају информације о раду 

 Наставник ствара подстицајну 

атмосферу за рад на часу 

 Непотпуна база података са 

продуктима  рада ученика 

 Ученици нису довољно укључени да 

дају своје мишљење при вредновању 

знања 

 

Област 3 

Образовна постигнућа ученика 

Јаке стране Слабе стране 

 Квалитет и стручност наставног кадра 

 Запажени резултати на такмичењима  

и у научноистраживачком раду 

ученика, на ликовним и литерарним 

конкурсима 

 Јавна презентација рада и успеха 

 Појединци који су спремни да 

несебично деле своје знање са онима 

који желе да уче и знају више 

 Наставници и стручни сарадници 

Школе се усавршавају, усвајајући и 

примењујући  нове методе и моделе 

како би одговорили потребама модерне 

школе 

 Наставници који разумеју социјални 

контекст образовања и школе и активно 

доприносе мултикултуралном и 

инклузивном приступу образовању 

 Наставници који своју професионалну 

делатност анализирају, процењују, 

мењају и усавршавају користећи 

информације које добијају 

самовредновањем и екстерним 

вредновањем 

 Кадар који поштује универзалне 

људске и националне вредности и 

подстиче ученике да их усвоје, 

подржавајући међусобно разумевање и 

поштовање, толеранцију, уважавање  

            различитости 

 Поштовање законске норме и 

регулативе када је у питању оцењивање 

ученика и рад са њима 

 

 Изгубљен такмичарски дух и код 

ученика и жеља за остваривањем 

напредних образовних стандарда 

 Недовољно континуирана и 

квалитетна припрема за полагање 

завршног испита из појединих 

предмета 

 Неадекватни услови за 

лабораторијску, практичну наставу 

обогаћену савременим 

информационим технологијама 

 Постигнућа на Завршном испиту из 

појединих предмета испод просека 

Републике 

 Нису видљиви ефекти допунске 

наставе 

 неукључивање Школе у национална 

и међународна тестирања; 
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Јаке стране Слабе стране 

 

 У школи постоји систем пружања 

подршке ученицима 

 Ученици су обавештени о врстама 

подршке у учењу које пружа школа 

 Већина наставника   на основу анализе 

успеха предузима одговарајуће мере 

подршке 

 У пружању подршке ученицима школа 

остварује комуникацију са породицом 

 У школи функционишу тимови за 

подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу 

 Школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у 

пружању подршке ученицима 

 

 Недостаје систематско праћење 

успеха и одређивање додатних мера 

подршке у учењу за ученике који 

заостају у раду, а не раде по ИОП-у 

уз предвиђање вршњачке едукације 

и кооперативног учења 

 Мањи проценат ученика у настави 

поред уџбеника користи и  

друге изворе информација (књиге, 

часописе, интернет) 

 Школа не обезбеђује релевантне 

информације о пројектима, 

едукативним сајтовима, конкурсима, 

програмима за децу из подршке и 

талентоване и даровите  ученике 

како би своје ученике обавестили и 

укључили у исте 

 

 

 

Област 5 

Етос 

 

Јаке стране Слабе стране 

 

 регулисани су међуљудски односи у 

Школи, постојањем и поштовањем 

норми којима је регулисано понашање 

и одговорност свих актера живота и 

рада 

 резултати ученика и наставника јавно 

се истичу и промовишу 

 у Школи је видљиво и јасно изражен 

негативан став према насиљу 

 школски амбијент је пријатан за све 

 у Школи је организована сарадња 

руководећих, стручних и саветодавних 

тела 

 Школа сарађује са актерима у 

заједници 

 

 

 све учесталији искорак из доследног 

поштовања норми којима је 

регулисано понашање и одговорност 

свих и свакога 

 интерни систем награђивања 

ученика и наставника не обухвата 

све категорије 

 у недовољној мери се промовишу 

резултати ученика са сметњама у 

развоју 

 све учесталији случајеви насиља од 

стране свих актера живота и рада у 

Школи 

 недовољно квалитетни и очигледни 

резултати сарадње руководећих, 

стручних и саветодавних тела у 

Школи 

 недовољно активно учешће 

родитеља у животу Школе 

 неквалитетно информисање 

родитеља о активностима и 

делатностима Школе; 

Област 6 
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Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

 

Јаке стране 

 

Слабе стране 

 

 Развојни план Школе (Анекс) је у свему 

поткрепљен извештајима о разултатима 

самовредновања и екстерног вредновања 

 Извештаји о остварености стандарда 

образовних постигнућа утицали су на 

израду Развојног плана 

 У Школи постоји јасна организациона 

структура са дефинисаним процедурама 

и носиоцима одговорности 

 Формирана су стручна тела и тимови у 

складу са компетенцијама запослених 

 Директор обезбеђује доношење 

доношење и спровођење планова рада 

Установе, планира и организује 

остваривање програма образовања и 

васитања 

 Директор и стручни срадници редовно 

остварују педагошко-инструктивни рад  

 Самовредновањем су обухваћене све 

области дефинисане стандардима 

квалитета рада образовно-васпитних 

установа 

 Самовредновање директора се не врши 

само на основу стандарда квалитета рада 

образовно-васпитних установа, већ и на 

основу стандарда компетенција 

директора установа образовања и 

васпитања 

 Оперативни акциони планови су 

садржајни, реални, са детаљно 

разрађеним предлогом мера за 

унапређење квалитета рада Установе и 

мерљивим критеријумима успеха 

 Директор обезбеђује услове и подстиче 

професионални развој свих запослених 

 У Школи се ствара безбедно радно и 

здраво окружење у коме ученици могу 

квалитетно да уче и да се развијају 

 Стварају се услови за учешће ученика у 

одлучивању о организацији и животу 

Школе 

 Са родитељима се гради атмосфера 

међусобног поверења укључивањем у 

различите активности Школе 

 Локална заједница излази Школи у 

 

 Захтеви према запосленима нису 

увек у складу са очекиваним 

променама у раду, посебно у делу 

додатне подршке  ученицима 

 Задужења запослених у школи нису 

равномерно распоређена 

 Недовољно је развијен систем 

информисања о свим важним 

питањима из живота и рада Школе 

 Мере за унапређење образовно-

васпитног рада, нарочито у делу 

осавремењавања наставних 

средстава, нису довољно видљиве 

 Ефективност и ефикасност рада у 

тиму недовољно се мотивише и 

стимулише 

 Школа нема прецизно прописане 

критеријуме за похваљивање и 

награђивање запослених 

 Недовољно се пажње посвећује 

маркетингу Школе 

 одлив наставника и стручних 

сарадника са одговарајућим 

квалификацијама и дужим радним 

стажом 

 нема довољно доказа да сви 

запослени примењују новостечена 

знања из области у којима су се 

усавршавали 

 Школа је недовољно физички 

безбедно место 

 материјално-технички ресурси ван 

Школе недовољно се користе у 

функцији остварења циљева наставе 

и учења 

 недовољно разноврсни извори 

финансијских средстава 
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сусрет 

 Руководство Школе пружа подршку раду 

Органа управљања 

 Директор пружа подршку 

репрезентативном синдикату 

 Планирају се и осмишљавају садржаји 

сарадње са установама и институцијама 

из окружења  

 у Школи су обезбеђени потребни људски 

ресурси  -  запослен је потребан број 

наставника и стручних сарадника у 

односу на број ученика 

 наставно особље има прописане 

квалификације 

 број ненаставног особља у складу је са 

прописима и њихове су квалификације 

одговарајуће 

 Школа у своје активности укључује 

волонтере 

 људски ресурси су у функцији квалитета 

рада Школе 

 запослени унапређују професионално 

деловање на основу резултата 

самовредновања 

 запослени се стручно усавршавају у 

складу са Годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима Школе 

 наставници и стручне службе у оквиру 

стручних органа сарађују у складу са 

потребама за унапређивањем наставе и 

учења; 

 приправници се уводе у посао у складу 

са програмом увођења приправника у 

посао 

 запослени примењују новостечена знања 

из области у којима су се усавршавали 

 израђује се план коришћења школског 

простора 

 наставници и ученици су укључени у 

уређивање школског простора, а све 

више им се придружују и родитељи 

 предузимају се мере за благовремено и 

ефикасно одржавање материјалних 

ресурса Установе 

 планира се развој материјалних ресурса у 

складу са проценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса 

 расположива наставна средства се 

максимално користе у циљу постизања 

квалитета наставе 
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 планирају се финансијски токови: 

приходи и расходи, приливи и одливи 

финансијских средстава 

  

 

Активности Развојног плана Школе за период 2017-2020 биле су усмерене ка 

развијању потенцијала, компетенција  и постигнућа ученика и наставника, побољшавању 

материјално-техничких услова, осавремењавању наставног  процеса, побољшавању 

комуникације и сарадње између наставника, ученика, родитеља и локалне самоуправе,  

повећавању нивоа безбедности ученика и запослених, успостављању међународне 

сарадње са образовно-васпитним установама и покретању  еколошких акција  у циљу 

укључивања у токове Стратегије одрживог развоја Републике Србије. То  је требало да нас 

што више приближи визији школе која прати реформу, образује и развија знања и вештине 

у складу са потребама савременог друштва, негује одговорност према сопственом здрављу 

и животној средини, тежи активној улози Школе у друштвеном окружењу, афирмише  

ненасилну комуникацију, толеранцију и вредности које одговарају данашњим и будућим 

изазовима. Можемо закључити да је већи део планираних активности спроведено у 

потпуности или делимично, али да има око 30% оних које нисмо успели да реализујемо.  

Реализоване су активности које су се односиле на: 

- обезбеђивање  материјално-технички услова за квалитетнији рад ученика и 

запослених;  

- унапређивање квалитета наставе у школи;  

- професионални развој наставника  

- подизање  безбедности и ниво заштите ученика;  

- формирање  потребних тимови за нормално функционисање школе;   

- унапређивање и усклађивање школских докумената; 

- унапређен је квалитет вођења школске документације 

- води се брига о индивидуалним потребама  сваког ученика и о његовом 

професионалном развоју;  

- планира и реализује усавршавање наставника и побољшане су њихове 

компетенције,  

- промоције се постигнућа... 

Области на које посебно треба обратити пажњу приликом писања новог Развојног плана 

су:  

Постигнућа ученика (побољшање резултата на Завршном испиту; усмеравање наставног 

процеса ка развијању функционалних знања и вештина ученика; укључивање ученика у 

национална и међународна тестирања) 

Подршка ученицима (индивидуални програм професионалног усмеравања; 

професионална оријентација; подршка ученицима са тешкоћама у учењу, промоција 

здравих стилова живота, еколошке акције; укључивање у пројекте) 

Етос (обучити Вршњачки тим и вршњачког посредника за пружање подршке у заштити од 

насиља; укључивати се у рад, наградне конкурсе и пројекте институција које промовишу 

резултате ученика са сметњама у развоју; отвори и уредити странице на Сајту посвећена 

ненасиљу, размена искустава са дугим школама)  

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
(оснивање Ученичке задруге, обезбеђивање разноврснијих извора финансијских 

средстава; спровођење истраживања у Установи; конкурисање и укључивање у образовне 

пројекте; израда пројеката; коришћење ресурса локалне средине, јачање компетенција 

наставника). 
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4. SWOT анализа 
 

СНАГЕ 

 прешколски припремни програм 

 продужени боравак и исхрана у школи 

 стручни кадар  

 професионално руковођење школом и добра организација 

 опремљенст школе савременим информационим наставним средствима 

 просторне могућности (фискултурне, пространи хол, велики зелени простор 

око школе, терени за екипне спортове у школском дворишт, дигитални 

кабинети, радиница, библиотека  

 покривеност школе интернетом 

 видео надзор 

 континуирано усавршавање наставника 

 тимови за подршку ученицима 

 редовно организовање превентивних активности  које доприносе безбедности 

 тимски рад 

 Удружење учитеља 

 добра сарадња са локалном заједницом, школама и институцијама у окружењу 

 велики зелени простор око школе 

 терени за екипне спортове у школском дворишту 

 Пројекат “Дигитална школа”, „Школа за 21.век“ 

 учешће на такмичењима и бројни успеси наших ученика  

 

 

 

СЛАБОСТИ 

 резултати на завршном испиту испод републичког просека 

 недовољна опремљеност за лабораторијске вежбе и практичну наставу 

 непотпуно ограђено  и безбедно  школско двориште 

 материјално-технички ресурси ван Школе недовољно се користе  

 недовољно разноврсни извори финансијских средстава 

 недовољна корелација међу предметима 

 немотивисаност и незаинтересованост ученика за побољшање 

постигнућа(ученици којима је потребна допунска настава не похађају ове 

часове ) 

 недостатак спортских терена у издвојеним одељењима  

 недовољна дигитална писменост наставника и ученика за извођење 

наставе на даљину 

 смањење броја ученика 

 

 

 

 

ШАНСЕ 
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 школа са великим простором и савременом наставном технологијом 

 могућност прекограничне сарадње 

 спремност локалне самоуправе да помогне развој школе 

 база података стручног усавршавања 

 израда пројеката за обезбеђивање материјалних средстава 

 развијање проширене делатности школе (издавање простора) 

 организовање заједничких акција са родитељима 

 учешће школе у пројектима, еколошким акцијама 

 разноврсне акције ученичких организација 

 остваривање сарадње са другим основним школама у земљи и 

иностранству 

 организација стручних скупова и семинара 

 активно учешће у културним дешавањима у граду 

 веће ангажовање Савета родитеља 

 помовисање активности свих тимова, удружења, секцијана на Сајта  

 ораганизовање различитих едукација за запослене, родитеље и ученике 

 већа подршка и укљученост родитеља у активности школе 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

 

 смањење броја ученика због неповољних демографских кретања 

 неизграђеност система вредности у широј друштвеној заједници за 

унапређење односа ученик – наставник 

 неискоришћене индивидуалних потенцијала ученика 

 недовољно обучен кадар за израду пројеката и учешће на конкурсима за 

добијање финансијских средстава 

 ограничавајуће деловање неких прпписа на стицање додатних извора 

финансирања  

 споре процедуре у систему пружања подршке установа од значаја- у 

погледу стручне помоћи деци са тешкоћама у развоју 

 недовољно финансирање школе 

 изграђен систем вредности који је често у супротности са циљевима и 

принципима образовања и васпитања 

 мали број културних и образовних дешавања у граду 

 

5. МИСИЈА И ВИЗИЈА 
 

 

МИСИЈА 

 
Ми смо школа која  подстиче развој компетенција ученика и наставника, иновира  

наставни процес,  развија функционлна знања и вештине, уважава индивидуалне разлике,  

негује  толеранцију и креативност и унапређује развојне ресурсе. 
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ВИЗИЈА 

 

 

 

              У наредном периоду желели бисмо да унапредимо компетенције наставника, 

обезбедимо подстицајне услове за унапређивање професионалног развоја и побољшање 

образовних постинућа ученика, размењујемо идеје и искуства и радимо на заједничким 

пројектима са другим школама и дамо све од себе да будемо најбољи што можемо. 

 

 

 
 

 

 
 

 

6. ОПШТИ РАЗВОЈНИ ЦИЉ 
 

Унапређивање  квалитета образовања и васпитања, развијање школе и јачање 

сарадње на свим нивоима. 

 

 

7. ПОТРЕБЕ НАШЕ ШКОЛЕ 
 

 

Анализом стања уочили смо да су тренутне потребе наше школе: 

 

 стварању услова за побољшање постигнућа ученика и осавремењавању наставног 

процеса; 

 јачању компетенција ученика и наставника за учење на даљину;  

 јачања сарадње са другим школама у земљи и окружењу, образовно-васпитним 

установама и институцијама;   

 побољшавање комуникације  и сарадње између наставника, ученика, родитеља и 

локалне самоуправе; 

 успостављању боље сарадње са установама   и стручњацима који се баве 

професионалним усмеравањем ученика 7. и 8. разреда;  

 повећање нивоа безбедности ученика и запослених; 
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 развијање еколошке свести и  предузетничког духа.  

 

8. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ  
 

1. Летња учионица (циљ: уређење школског дворишта, могућност учења у природи и 

на отвореном, подизање еколошке свести ученика...) 

2. Научни парк (циљ: извести ученике из учионице и представити научне феномене 

на очигледан начин и на тај начин популаризовати и приближити науку 

ученицима) 

3. Ученичка задруга (циљ: развијање потенцијала и радних навика ученика, развијање 

предузетничких  компетенција и јачање мотивације  за производним и радним 

процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима) 

4. Укључивање у пројекте - Еразмос, Етвининг, Ноћ истраживача...(циљ:  повезивање 

ученика и наставника са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и 

спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и 

обогаћују наставу) 

5. Побољшавање информатичке писмености (циљ: обука ученика и наставника за 

коришћење образовних платформи и алата и њихово оспособљавање за  неометано 

и ефикасно спровођење учења на даљину ) 

9. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 
 

 

  ОБЛАСТ 1 

Програмирање, планирање и извештавање 

 Програмирање и планирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада Школе 

 Побољшати квалитет планирања образовно-васпитног рада користећи исходе и 

међупредемтно повезивање 

Област 2 

Настава и учење 

 Процес наставе и учења у Школи задовољава потребе ученика, родитеља и 

наставника 

 Транспарентно оцењивање као основа мотивације ученика за учење и развијање 

њихових способности за самопроцењивање нивоа знања у циљу даљег напредовања 

 

 

ОБЛАСТ 3 

Образовна постигнућа ученика 

 Стимулисање ученика да развијају своја знања и побољшају образовна постигнућа 

 

 

ОБЛАСТ 4 

Подршка ученицима 

 Унапређење процеса подршке ученицима у функцији подизања нивоа њихових 

постигнућа 

 Подршка развоју ученика 
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ОБЛАСТ 5 

Етос 

 Регулисање међуљудских односа у Школи 

 Унапређивање борбе против насиља 

 Јачање сарадње на свим нивоима 

 

ОБЛАСТ 6 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима  

 Унапређење организације, руковођења и управљања, обезбеђивање квалитетнијег и 

успешнијег рада школе 

 Унапређивање образовно-васпитног рада. 

 Побољшање материјално-техничких услова рада Школе 

 

 

 

10. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СА ПЛАНИРАНИМ 
АКТИВНОСТИМА 

 

ОБЛАСТ 1 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

 

Развојни циљ Задаци 

 

1. Програмирање и планирање 

образовно-васпитног рада је у 

функцији квалитетног рада Школе 

 

1. Надоградити Школска документа у 

складу са законском нормом  

 

2. Побољшати квалитет планирања 

образовно-васпитног рада користећи 

исходе и међупредемтно повезивање 

2. Садржајна и временска усклађеност 

програма појединих наставних 

предмета у сваком разреду 

 

Активности Носиоци активности Време 

реализације 

 

1. Анализирати,  иновирати и надограђивати  

школска документа  

Руководиоци стручних 

актива и тимова Стручна 

органа 

 

2020-2021. 

2. У оперативним/акционим плановима 

органа,тела,стручних сарадника и тимова 

имплементирати циљеве и задатке 

постављене Развојним планом и Школским 

програмом 

Директор школе, 

педагошка служба, 

председници стручних 

већа и координатори 

тимова 

2020-2021. 

3. Усклађивање глобалних планова 

садржаја/тема за групе предмета и планирање 

заједничких тематских активности 

Стручна разредна већа и 

стручна већа за области 

предмета 

     2020-2023 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Развојни циљ 1 

Програмирање и планирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада Школе 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци евалуације Време 

евалуације 

1. У школским 

документима на свим 

нивоима 

конкретизовани су 

циљеви из Развојног 

плана и школског 

програма, усаглашени 

приоритети и уважене 

специфичне потребе 

школе 

-Годишњи план рада 

Школе 

-Развојни план Школе 

-Школски  програм  

-Оперативни планови 

- Директор 

- Председник  Стручног 

актива за развојно 

планирање 

- Педагошка служба 

- Председници стручних 

већа 

- Координатори тимова 

август-

септембар 

2020-2023. 

2. Мали број 

недостатака у 

структури и садржају 

школских документа 

-Годишњи план рада 

Школе 

-Развојни план Школе 

-Школски програм 

- Директор 

- Председник  Стручног 

тима за развојно 

планирање 

- Координатор Тима за 

израду ГПРШ и ШП 

август-

септембар 

2020-2023. 

Развојни циљ 2 

Побољшати квалитет планирања образовно-васпитног рада користећи исходе и 

међупредемтно повезивање 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци евалуације Време 

евалуације 

3.Усклађени 

оперативни планови из 

поједних наставних 

предмета (тематско 

планирање 

повезивањем саджаја из 

различитих области) 

 

 

-Оперативни планови 

-Припреме наставника 

за час  

-Записници са састанака 

стручних већа разредне 

наставе и предметних 

области и извештаји 

-ПП служба 

-Стручно веће за области 

предмета 

 

август- 

септембар 

2020-2023 

 
 
 
 

ОБЛАСТ 2 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 
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1. Процес наставе и учења у Школи 

задовољава потребе ученика, родитеља и 

наставника 

1. Надоградити дигиталне компетенције 

наставника и ученика и обезбедити услове 

за  неометано и ефикасно спровођење 

учења на даљину 

2. Унапредити пројектну наставу кроз 

реализацију разредних и међупредметних 

пројеката 

 

2. Транспарентно оцењивање као основа 

мотивације ученика за учење и развијање 

њихових способности за самопроцењивање 

нивоа знања у циљу даљег напредовања 

 

1.Унапредити праћење напредовања 

ученика  

2. Развијање личне одговорности ученика 

за сопствено напредовање и постигнуте 

резултате подстицање самооцењивања  

знања 

 

 

 

 

 

 

Активности Носиоци активности Време 

реализације 

 

1. Едукација  наставника и ученика за 

коришћење дигиталних технологија, алата и 

платформи за учење на даљину 

-  

Директор 

- Тим за професионални 

развој 

- Тим за ИКТ 

- Наставници информатике 

 

2020-2021. 

2.Развијање постојећих појеката и 

укључивање у већ постојеће или 

осмишљавање нових који су усмерени на 

предузетничким компетенцијама, 

међупредметном повезивању,  повезивању  

ученике  из различитих школа и средина.  

- Директор  

- Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

- Стручна већа 

- Педагог  

- Ученички парламент 

2020-2023. 

3. Стручно усавршавање наставника 

на тему оцењивања/вредновања 

 

- Директор 

- Тим за професионални 

развој 

- Стручна већа 

 

2020-2021. 

4.Упознавање родитеља и ученика 

са  Правилником о оцењивању и 

критеријумима оцењивања на основу којих се 

процењује знање 

-Одењењске старешине 

- Предметни наставници 

2020-2021. 

5. Едукација и иницирање самооцењивања 

ученика 

- Одељењске старешине 

- Предметни наставници 

 2020-2021. 
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- ПП служба 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Развојни циљ 

1. Процес наставе и учења у Школи задовољава потребе ученика, 

родитеља и наставника 

 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

 

1. Наставници и ученици користе 

јединствен систем и платформу за 

учење на даљину 

- Систем за управљање 

учењем 

- Платформа за учење 

- Извештај о процесу 

образовања на даљину 

- Лични план стручног 

усавршавања 

наставника 

 

- Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

 

Септембар    

2021. 

2. Повећан број пројеката и већа 

укљученост ученика, остварена 

сарадња са школама у окружењу 

- Извештај ОВ  и 

наставника о 

реализованим 

пројектима  

-Продукти пројекта  

-Промоција пројекта на 

сајту школе  

 

-Тим за развој 

међупредметн

их 

компетенција 

и 

предузетништ

во 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

Август 

2020-2023. 

3.Ученици додатно мотвисани за 

рад применом савремених 

наставних средстава и иновативним 

наставним методама 

-Анкета за ученике - Тим за 

самовреднова

ње 

- Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

у току 

школске  

2020-2021. 

Развојни циљ 2 

Транспарентно оцењивање као основа мотивације ученика за учење и развијање 

њихових способности за самопроцењивање нивоа знања у циљу даљег напредовања 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.Родитељи и ученици су упознати 

са начином оцењивања, 

закључивања оцена и својих права 

у погледу оцењивања 

-Анкета за ученике 

-Анкета за родитеље 

-Записник са 

родитељског састанка 

-План рада ЧОС-е 

-Ученици 

-Родитељи 

-Одељењске 

старешине 

-ПП служба 

2020-2023. 
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2.Наставници примењују технике и 

поступке оцењивања у складу са 

формираним критеријумима и 

Правилником о оцењивању са 

циљем подстицања напредовања 

ученика 

-Протокол за праћење 

часова педагога/ 

директора и наставника 

-Евиденција о праћењу 

напредовања 

ученика 

-Интервјуи са 

ученицима, уверење о 

стручном усавршавању 

-Директор 

-Координатор 

-Тима 

за 

професионал

ни 

развој 

запослених 

2020-2021. 

3. Способност ученика да 

процењују  нивое знања других 

ученика примењивањем 

критеријуме оцењивања 

наставника 

- Извештај ПП службе 

о посети часу 

- Анкета за ученике,  

- Припрема за час 

- ПП служба 

- Наставници 

- Ученици 

 

2020-2023. 

 

ОБЛАСТ 3 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Развојни циљ Задаци 

1. Стимулисање ученика да развијају своја 

знања и побољшају образовна постигнућа 

1. Резултати ученика на завршном испиту 

показују оствареност стандaрда постигнућа 

наставних предмета 

2. Унапређивање припремне наставе за 

завршни испит 

3. Подизање мотивације ученика за 

постизање  добрих резултата из предмета и 

на завршном испиту 

4. Мотивисање ученика да стално развијају 

своја знања и способности  

5. Индивидуализована подршка ученицима 

6. Јавна промоција радова и ученика који 

постижу изузетне резултате у наставним и 

ваннаставним активностима 

 

 

 

Активности Носиоци активности Време 

реализације 

1.Анализа резултата пробног завршног 

испита 

Одељењске старешине 

- Предметни наставници 

који ученицима 8.  

- Разреда предају 

наставне предмете који 

су заступљени на 

завршном  

испит, 

-Педагог 

-Директор 

Април  

2020-2023. 

2.  Припремна настава утемељена на - Директор Октобар-јун 
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стандардима постигнућа организована током 

целе школске године 

- Одељењска већа VIII 

разреда 

-Предметни наставници 

-Одељењске старешине 

ученика 8. Разреда 

2020/2023. 

3.  Коришћење разноврсних техника и 

метода рада на часовима допунске, 

додатне и припремне наставе 

- Предметни наставник 

 
2020/2023. 

4.Индивидуални рад са ученицима на 

професионалној оријентацији и 

мотивацији 

-Одељењски старешина 

ПП служба 
2020/2023. 

5.Родитељски састанак са родитељима 

ученика 8. разреда посвећен припреми и 

реализацији завршног испита 

-Одељењски старешина 

 
2020/2023. 

6.Постављање на сајту школе едукативних 

садржаја и линкова ка тестовима знања 

-ИКТ у сарадњи са 

предметним 

наставницима 

2020/2023. 

7. Укључивање ученика у такмичења  и 

тестирања на свим нивоима 

-Наставници и учитељи 

-Стручна већа 

-Директор  

2020/2023. 

8. Континуирана промоција награђених 

ученика и њихових радова, резултата на 

такмичењима, учешћа у пројектима, најбољих 

радова са часова, истраживачких радова, 

резултата ученика са сметњама у развоју 

(Сајт, школски лист, друштвене мреже) 

 

- Наставници 

- Ученички прламент 

- Новинарска секција 

- Тим за ИКТ 

20120/2023. 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 

 

                                                                     Развојни циљ 

1.Стимулисање ученика да развијају своја знања и побољшају образовна постигнућа 

 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци евалуације Време 

евалуације 

1.Припремна настава унапређена, 

усклађена са резултатима на 

пробном завршном испиту и  у 

потпуности прилагођена 

потребама ученика (знању, 

могућностима, постављеним 

циљевима учења); 

-План припремне 

наставе 

- ПП служба 

- Директор 

- Стручно веће за 

области предмета 

Тим за квалитет 

2020-2021. 

2.Интензивирање часова допунске, 

додатне и припремне наставе; 

-Електронски 

дневник 

- ПП служба 

- директор 

 

2020-2023. 
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3. Школа примењује различите 

поступке којима доприноси већој 

успешности ученика  

-Оперативни 

планови 

-Сајт школе 

-Огласне табле 

- ПП служба 

- Директор 

- Стручна већа 

- Тим за 

самовредновање 

 

2020-2023. 

4.Ученици имају свест о значају 

личних резултата и професионалног 

развоја 

 

-План и програм 

припремне 

наставе; 

-Евиденција у 

дненику осталих 

облика ОВ рада 

-Записници са 

састанка Већа 

-Резултати на 

пробном 

Завршном 

испиту 

- Предметни 

наставници 

- Директор 

- Тим за 

самовредновање 

2020-2023. 

5. Родитељи су активно укључени у 

процес мотивације и припреме 

ученика за постизање добрих 

личних резултата на 

завршном испиту 

 

-Евиденција 

Школе и 

одељењских 

старешина 

- ПП служба 

- Директор 

- Тим за 

самовредновање 

2020-2023. 

 

6.Школа примењује различите 

поступке којима доприноси већој 

успешности ученика 

 

-Годишњи план 

стручног 

усавршавања и 

напредовања на 

нивоу Школе 

- Тим за за 

професионални 

развој 

- Стручни актив за 

развојно планирање 

- Тим за 

самовредновање 

Т 

2020-2023. 

7. Сајт школе нуди неопходне 

садржаје који подстичу самостално 

учење; школа примењује различите 

поступке који доприносе већој 

успешности ученика; ученици 

постижу боље резултате у учењу и 

владању 

- Сајт 

-Извештај ИКТ 

тима 

- Резултати 

анкете за ученике 

- ИКТ тим 

- Наставници 

- Новинарска 

секција 

током 

2020-2023. 

 8. Школа примењује различите 

поступке којима доприноси већој 

успешности ученика; 

ученици постижу боље резултате у 

учењу и владању; 

рад ученика је доступан свима 

(родитељима, медијима, локалној 

заједници);повећан је углед Школе; 

Школа примењује различите 

поступке којима доприноси већој 

успешности ученика 

 

-Сајт 

-Школске новине 

- Тим за ИКТ 

- Новинарска 

секција 

- Наставници 

2020-2023. 
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ОБЛАСТ 4 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

1. Унапређење процеса подршке ученицима у 

функцији подизања нивоа њихових 

постигнућа 

 1. Настава прилагођена могућностима и 

потребама сваког ученика 

 

2. Подршка развоју ученика 

 

1. Јачање социјалних вештина ученика и 

хуманих вредности 

2. Оснаживање здравих стилова живота 

и јачање еколошке свести 

3. Подстицање професионалног развоја 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Носиоци активности Време 

реализације 

 

1. Унапређења квалитета пружања додатне 

подршке ученицима (обуке, литература, 

укључивање у конкурсе,сарадња) 

-Тим за инклузивно 

образовање 

-Наставници  

-Стручни сарадници 

2020/2023. 
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2.Рад са талентованом децом 

(предавања, тестирања, укључивање у 

пројекте и такмичења, менторска подршка) 

-Наставници 

- ПП служба, 

- Регионални Центар за 

таленте Бор 

- Директор 

-Педагошки колегијум 

2020/2023. 

 

3.Сајт школе промовише различите врсте 

програме за ученике и пружа могућност 

приступа едукативним сајтовима, тестовима 

знања, квизовима... 

-Наставници 

-Новинарска секција, 

-Тим за ИКТ 

2020/2023. 

4.Организовање предавања, радионица, 

обука, акција које промовишу здраве стилове 

живота, инклизију и једнакост за све, заштиту 

природне средине, хуманост и међусобну 

бригу, уважавање и сарадњу. 

-Сви запослени у школи 

–родитељи 

- локална заједница 

2020-2023. 

5.Јавна промоција подстицајних активности и 

резултата предузетих акција на сајту школе и 

локалној телевизији 

-Директор 

-Психолог, 

-о 

Од.старешине, 

наставници, 

-ИКТ тим  

-Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања 

и занемаривања, локална 

телевизија, наставници 

2020-2023. 

6.Сарадња на свим нивоима ради реализације 

планираних активности у оквиру 

професионалне оријентације  и 

индивидуалног  програма професионалног 

усмеравања ученика 

-Професори средњих 

школа 

-Родитељи 

-Запослени у 

предузећима 

-Ученици 

-Разредне старешине,  

-Наставници ТиО, 

педагог, представници 

предузећа 

2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Развојни циљ 1 

Унапређење процеса подршке ученицима у функцији подизања нивоа њихових постигнућа 
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Критеријум успеха Начин праћења Носиоци евалуације Време 

евалуације 

1.Наставници примењује различите 

поступке пружања подршке 

ученицима; боље воде евиденцију; 

школа сарађује са релевантним 

институцијама у пружању подршке 

ученицима;боља постигнућа 

ученика обухваћених 

индивидуалним програмом. 

- Годишњи 

извештај о 

стручном 

усавршавању 

запослених 

- Лични планови 

професионалног 

развоја   

- Директор 

- Тим за 

професионални 

развој 

- Педагошки 

колегијум 

- Наставници 

- Тим за инклузивно 

образовање 

 

јун  

2021-2023. 

2.Укључивање већег броја ученика 

у додатну наставу; укључивање 

већег броја ученика у 

научноистраживачки рад; бољи 

резултати ученика на такмичењима 

Резултати 

тестирања; 

Научноистраживач

ки радови;  

-Резултати на 

такмичењима 

- ПП служба 

- Директор 

- Наставници 

-Ментори 

-Педагошки 

колегијум 

током 

2020-2023. 

3.Укључивање већег броја ученика 

у конкурсе, програме, акције; 

побољшан је квалитет наставног 

процеса;боља постигнућа ученика 

-Сајт школе 

-Тим за квалитет 

-Тим за 

самовредновање 

 

2020-2023. 

                                                                     Развојни циљ 2 

Подршка развоју ученика 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци евалуације Време 

евалуације 

4. У школи се организују програми / 

активности за развијање социјалних 

вештина; Школа сарађује са 

релевантним институцијама у 

пружању подршке ученицима; У 

школи се промовишу здрави 

стилови живота; у школи се 

промовишу заштита човекове 

околине и одрживи развој; ђаци 

чувају животну средину и брину о 

свом здрављу; организују 

хуманитарне акције; рециклирају... 

-  евиденција у 

Дневнику рада 

- Извештај о раду 

директора 

- Сајт школе 

- директор 

- Одељењско и 

Наставничко веће 

- Одељењски 

старешина 

- ПП служба  

- Ученици 

- Родитељи 

током 

године, 

 

2020-2023. 

5. Подстицање учења и промоција 

постигнућа различитим средствима 

- Сајт 

- Извештај о раду 

ИКТ тима 

-Извештај о раду 

новинарске секције 

- ИКТ тим 

- Тим за 

самовредновање 

- Наставници 

- Ученици 

 

2020-2023. 

6. Ученицима и њиховим 

родитељима пружа се неопходна 

помоћ; 

Успоставља се сарадња са 

установама које су значајне у 

- Записници о 

одржаним 

предавањима, 

посетама и 

попуњене листе 

-Тим за 

професионалну 

оријентацију 

-Тим за 

самовредновање 

2020-2023 
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процесу професионалног 

усмеравања ових ученика 

жеља, тест 

професионалне 

оријентације 

 

-Ученици 

-Родитељи 

-Одељењске 

старешине 

 
 
 

ОБЛАСТ 5 

ЕТОС 

 

 

Развојни циљеви 

 

Задаци 

1. Регулисање међуљудских односа у Школи 

 

1. Утврдити норме које регулишу понашање и 

одговорност свих актера живота и рада у 

Школи и обезбедити њихово доследно 

поштовање 

2. Унапређивање борбе против насиља 

 

1.Унапредити превентивне и интервентне 

активности Школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

3. Јачање сарадње на свим нивоима 1. Укључивање Школе у пројекте (у локалној 

заједници и шире) 

2. Наставити и проширити сарадњу Школе са 

школама у окружењу и суседним државама и 

тежити ка томе да она прерасте у 

традиционално дружење 

 

 

 

 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

 

1. Анализа и допуна школских 

протокола, програма и правилника 

којима су регулисани поступци, 

понашање и одговорност свих страна 

-Секретар 

-Стручна већа, 

-Стручни сарадници 

-Тим за заштиту 

2020-2023. 

2.Едукација и информисање о 

облицима насиља, злостављања и 

занемаривања свих заинтересованих 

страна(радионице, предавања...) 

-Родитељи 

-Наставници 

-Ученици 

-Директор 

-Стручни сарадници 

 

2020-2021. 

3.Повећавање улоге наставника, 

родитеља и ученика у превенцији 

насиља 

-Тим за заштиту 

-Родитељи 

-ученици 

2020-2022. 

 4. Едукација Вршњачог тима 

(вршњачког посредника) за пружање 

подршке вршњацима који су 

изложени насиљу 

- Тим за заштиту 

- Вршњачки тим 

- Психолог 

2020-2023 
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5. Обезбедити бољу информисаност 

свих заинтересованих страна о 

активностима везаним за превенцију 

насиља  

- Тим за заштиту 

- Вршњачки тим 

- ИКТ тим 

2020-2023. 

6. Ангажовање родитеља у 

организацији и реализацији 

предавања и обука из њихове струке 

-Стручна служба 

-Одељењске старешине 

-Тим за професионалну 

оријентацију 

2020-2023. 

7.Ангажовање родитеља у школским 

пројектима 

-Тим за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

-Одељењске старешине 

2020-2023. 

8.Укључивање у ИПА и друге 

пројекте 
-Управа Школе 2020-2023. 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Развојни циљ 1 

Регулисање међуљудских односа у Школи 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.Побољшани су међуљудски 

односи у Школи; 

новопридошли ученици и 

наставници се брзо и лако 

уклапају у нову средину; 

ефикаснији систем заштите од 

насиља 

- Протоколи 

- Евиденција 

Стручних већа 

- Евиденција ПП 

службе  

-Програм 

заштите/Годишњи 

план рада Школе 

- Секретар 

- Директор 

- Наставници и 

стручни сарадници 

- Ученички 

парламент, 

- Савет родитеља, 

- Школски одбор 

 

2020-2023. 

Развојни циљ 2 

Унапредити превентивне и интервентне активности Школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

Критеријум успеха 
Начин праћења 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

2.Насиље сведено на низак ниво 

 

-План рада  

-Евалуација 

школског тима за 

превенцију насиља 

-Фотографије и 

евалуација стручних 

предавања 

-Тим за заштиту 2021. 

3.Побољшани међуљудски 

односи у школи; благовремено 

решавање проблема; већа 

укљученост родитеља 

-Кутија поверења 

- Извештај о раду 

Тимова 

- Извештај о 

остваривању 

Програма заштите 

- Тим за заштиту 

 

 

2020-2023. 
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-Листа предлога 

наставника и 

ученика за 

активности 

друштвено-корисног 

и хуманитарног рада 

4.Већа партиципација 

наставника, ученика  

у заштити од насиља; промоција 

ненасилне комуникације 

- вршњачки тим 

- План и програм 

рада Тима за 

заштиту 

- Извештај о раду 

Тима за заштиту 

- Тим за заштиту 

- Ученички 

парламент 

школске  

2020-2023. 

 

5.Промоција ненасилне 

комуникације; промовисање 

акција Вршњачког тима и Тима 

за заштиту; боља информисаност 

ученика, родитељаи наставника 

- Сајт 

- Огласне табле 

- Тим за заштиту 

- Вршњачки тим 

- ИКТ тим 

2020-2021. 

Развојни циљ 3 

Унапређивање сарадње у Школи 

Критеријум успеха 
Начин праћења 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

 6.Заједничка реализација 

активности и питања од значаја 

за целу школу; унапређена 

сарадња са родитељима 

- Извештаји Тимова 

и одељењских 

старешина 

- Директор 

- Секретар 

- Одељењске 

старешине 

- Тим за 

самовредновање 

- Тим за заштиту 

- Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

2020-2023. 

7. Родитељи активно учествују у 

животу Школе 

- Извештај о раду 

Тима 

- Тим за заштиту 

- Одељењске 

старешине 

- Родитељи 

 

 

 

2020-2023. 

8. Побољшани материјално-

технички и образовно-васпитни 

услови рада 

- ИПА и други 

пројекти 

- Извештај о раду 

директора 

- Извештај о раду 

Школе 

-Управа Школе 

током 

школске 

2020-2023. 
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ОБЛАСТ 6 

Организација рада школе, управљање материјалним и људским ресурсима 

 

Развојни циљеви 

 

Задаци 

1. Унапређење организације, руковођења и 

управљања и обезбеђивање квалитетнијег и 

успешнијег рада школе 

 

1. Побољшати систем информисања о 

актуелним школским документима и 

питањима 

2. Конституисање организационе структуре са 

јасно дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности/активности 

 

3. Континуирано унапређивање компетенција 

запослених ради подизања квалитета рада 

школе 

 

 

2. Унапређивање образовно-васпитног рада. 1. Успостављање сарадња стручних 

актива на нивоу Општине 

2. Развијати сарадњу са другим школама. 

3. Спровођење истраживања у Установи, 

израда пројеката и конкурисање 

 

3. Побољшање материјално-техничких 

услова рада Школе 

 

1. Осавремењивање наставних средстава  

2. Обезбеђивање разноврснијих извора 

финансијских средстава 

 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

 

1. Ажурирање документа из 

области основношколског 

образовања и васпитања на 

Сајту школе 

-Тим за ИКТ 2020-2023. 

2. Благовремено обавештавање од 

стране руководећих органа 

школе о свим важним 

информацијама о раду школе 

-Директор 

-Секретар 

-Стручна служба 

2020-2023. 

3. Унапређивање школских 

инструмента за праћење и 

извештавање у области стручног 

усавршавања 

-Тим за професионални развој 2020-2021. 

4. Прецизно и јасно подељена 

задужења, одговорности и 

обавеза у оквиру тимова и 

активима 

-Директор 

-Кординатори и председници 

тимова и актива 

2020-2023. 

5. Предлагање, организовање и -Тим за обезбеђивање 2020-2023. 
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упућивање запослених на 

стручне семинаре у складу са 

развојним циљевима 

квалитета и развој установе 

-Наставници 

-Тим за професионални развој 

Тим за самовредновање 

-Директор 

6. Наставници учествују у 

формирању стручних актива, 

удружења, подружница на нивоу 

града/општине 

- Наставници 

- Директор 

- Секретар 

2020-2023. 

7. Развијање сарадње међу 

школама кроз 

такмичења,спртске 

активности,изложбе,манифест 

ације, пројекте,размени искуства 

о решавању школских проблема 

-Директор  

-Стручни активи 

- Наставници  

2020-2023. 

8. Остваривање истраживања 

/истраживачког пројекта у 

Установи које доприноси 

унапређењу и афирмацији 

образовно-васпитног процеса 

- Директор 

- Наставници 

- ПП служба 

- Логопед 

20120-2023. 

9. Израда школских пројеката 

којима се развија 

предузимљивост, оријентација 

ка предузетништву и 

предузетничке компетенције 

ученика и наставника 

- Тим за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

 

2020-2023. 

10. Укључивање у пројекте 

институција које се баве 

унапређивањем наставе 

- Директор 

- Наставници 

- ПП служба 

- Логопед 

2020-2023. 

11. Формирање ученичке задруге 

-Директор 

-Секретар 

-Тим за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

2020-2023 

12. Обнављање школске опреме, 

намештаја, наставних средстава 

и књишког фонда (пре свега 

обавезне лектире) 

- Директор 

- Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

2020-2023. 

13. Редовно ажурирање странице на 

сајту Школе посвећене школској 

библиотеци 

- ИКТ тим 

- Библиотекар 
2020-2023. 

14. Изградња летње учионице 

-Директор 

-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

-Школски одбор 

2020-2023. 

15. Ограђивање школског дворишта 

-Директор 

-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

-Школски одбор 

2020-2023. 



36 

 

16. Покретање иницијативе за 

изградњу научног парка у 

Школи 

-Директор 

-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

-Школски одбор 

2020-2023. 

17. Обезбеђивање разноврснијих 

извора средстава: донације, 

спонзорства, самостални извори 

прихода 

- Директор 

- Секретар 

- Служба књиговодства 

- Школски одбор 

- Актери у локалној заједници 

2020-2023. 

18. Наставити са израдом пројеката 

и конкурисањем за додељивање 

финансијских и/или техничких 

средстава за побољшање 

материјално-техничих услова у 

матичној школи и издвојеним 

одељењима 

- Директор 

- Тим за развојне пројекте 

- Школски одбор 

2020-2023. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

Развојни циљ 1 

Међусобно усклађивање планирања и програмирања у Школи 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.Све важне информације су 

истакнуте на огласној табли за 

родитеље, ученике, наставнике и на 

сајту 

 

-Огласне табле 

-Сајт 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

-Ученици 

-Наставници 

-Родитељи 

2020-2023. 

2.Ефикасно управљање 

информацијама 

-Сајт -Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

-Наставници 

2020-2023. 

3.Равномерна расподела задужења, 

добра сарадња, већа ефикасност 

-Извештаји 

тимова и актива 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

2020-2023. 

4.Потпуније извештавање о СУ на 

нивоу Школе 

-Извештај 

професионалног 

развоја Стручних 

већа (за области 

предмета) 

- Извештај 

стручног 

усавршавања 

Стручног већа 

-Тим за 

самовредновање 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

2020-2023. 
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разредне наставе 

-Извештај о 

реализацији 

Програма 

стручног 

усавршавања 

наставника, 

стручних 

сарадника, 

васпитача и 

директора 

5.Јачање компетенција наставника и 

стручних сарадника; Школа 

примењује различите поступке 

којима доприноси већој успешности 

ученика; смислена употреба 

информационо-комуникационих 

технологија; Школа примењује 

различите поступке пружања 

подршке ученицима. 

-Годишњи план 

стручног 

усавршавања на 

нивоу Школе 

- Извештаји о 

реализованом 

стручном 

усавршавању 

-Тим за 

професионални 

развој 

-Тим за заштиту, 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 

-Наставници 

2020-2023. 

Развојни циљ 2 

Унапређивање образовно-васпитног рада 
 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

6.Ефикасније коришћење 

сопствених ресурса и капацитета на 

локалном нивоу у процесу СУ 

наставника; вредновање и 

унапређивање наставе и учења 

сарадњом међу школама 

- Документација о 

формирању 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 

-Наставници 

2020-2023. 

7.Сусрети школа, унапређивање 

рада, знања и искустава 

- Извештај о 

реализованим 

посетама 

- Увид у фото-

документацију 

- Презентација 

материјала и 

искустава 

прикупљених у 

току посете 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

-Директор 

-Наставници 

ученици 

2020-2023. 

8.Унапређење и афирмација 

образовно-васпитног процеса 

-Лични планови  

-ПР наставника 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

- Годишњи план 

стручног 

усавршавања и 

напредовања на 

-Тим за 

професионални 

развој 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

-Наставници 

-Стручни 

2020-2023. 
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нивоу Школе 

- Извештај о 

реализацији 

Плана 

- Пројекат 

сарадници 

9.Унапређење и афирмација 

образовно-васпитног процеса 

-Извештај о раду 

Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

-Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

2020-2023. 

10.Унапређење и афирмација 

образовно-васпитног процеса 

-Извештај о раду 

Школе 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

директор 

2020-2023. 

11.Унапређене предузетничких 

компетенција ученика и наставника; 

ефикасније коришћење школских 

ресурса; унапређење и афирмација 

образовно-васпитног процеса; 

повећање финансијских средстава 

Извештај о раду 

Школе 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

директор 

2020-2023. 

Развојни циљ 3 

Побољшање материјално-техничких услова рада Школе 

 

Критеријум успеха Начин праћења Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

12.Кабинети опремљени потребним 

намештајем; наставна средства у 

складу са нормативима; библиотека 

садржи неопходну школску лектиру 

и литературу 

 

-План набавке 

-Извештај о раду 

директора 

-Извештај о раду 

школе 

-Стручна већа 

-Библиотекар 

-Директор 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

2020-2023. 

13.Школа примењује различите 

поступке којима доприноси већој 

успешности ученика; ефикасно 

управљање информацијама; 

савремене технологије у служби 

читања и анализе прочитаних 

књижевних дела 

-План и Извештај о 

раду Тима 

- План и Извештај о 

раду библиотекара 

- Сајт 

-Тим за ИКТ 

-Библиотекар 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

2020-2023. 

14. Повећан је простор за рад; 

ученици уче у природи 

План и Извештај о 

раду директора 

- План и Извештај о 

раду Тима 

- Записници са 

седница Школског 

одбора 

- Пројекат 

-Директор 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

2020-2023. 
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- Летња учионица 

 

15. Побољшани су услови рада и 

безбедност. 

- План и Извештај о 

раду директора 

- План и Извештај о 

раду Тима 

- Записници са 

седница Школског 

одбора 

- Пројекат 

- Ограђено 

школско двориште 

-Директор 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

2020-2023. 

 16. Наставна средства су 

прилагођена потребама ученика и 

наставника. 

- План и Извештај о 

раду директора 

- План и Извештај о 

раду Тима 

- Записници са 

седница Школског 

одбора 

- Пројекат 

- Научни парк 

-Директор 

-Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

2020-2023. 

17. Повећање финансијских 

средстава 

-План и Извештај о 

раду директора 

- Извештај о 

финансијском 

пословању 

- Финансијски план 

-Директор 

-Секретар 

-Служба 

књиговодства 

-Школски одбор 

 

 

2020-2023. 

 18.У матичној школи и у издојеним 

одељењима су обезбеђени / постоје 

материјално-технички ресурси 

(простор, опрема и наставна 

средства) 

-План и Извештај о 

раду директора 

- Извештај о 

финансијском 

пословању 

- Финансијски план 

 

-Директор 

-секретар 

-Служба 

књиговодства 

Школски одбор 

2020-2023. 

 
 

 

 

11.  ОСТАЛЕ МЕРЕ И ПЛАНОВИ 
 

 

11.1. Мере  унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту 
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На основу алализе резултата  са  завршног испита идентификују се најслабије области и 

задаци из полаганих предмета што служи као смерница наставницима за посебан осврт на 

те слабости. Мере унапређивања образовно- васпитног рада обухваћене су акционим 

плановима за област  1, 2, 3 и 4. 

 

 

Активности 

 

 Анализа резултата на завршном испиту на Стручним већима 

 Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању ОВ рада за наредну годину 

 Усаглашавање критеријума израде тестова уз праћење утврђених стандарда 

за крај другог циклуса 

 Предвидети иницијално и завршно процењивање у годишњим плановима 

наставних предмета ради провере остварености прописаних образовних 

стандарда 

 Извршити анализу резултата иницијалних процењивања ученика по 

предметима на Часу одељењског старешине 

 Организовати допунску наставу из свих предмета у којима се врши 

иницијално процењивање ученика 

 Извршити идентификацију ученика за додатну и допунску наставу на основу 

резултата иницијалног процењивања 

 Извршити идентификацију ученика за допунску наставу након анализе 

успеха на крају сваког класификационог периода 

 Организовати припрему ученика за полагање завршног испита од почетка 

школске године 

 Мотивисање ученика за похађање часова припремне наставе 

 Планирати активности и задатке редовне, припремне, допунске и додатне 

наставе на основу резултата на Завршном испиту 

 Повећати у оперативним плановима број часова обраде и увежбавања 

садржаја на којима су ученици показали низак ниво постигнућа на 

Завршном испиту 

 Реализација и анализа пробних завршних испита у организацији МП за 

ученике 8. разреда 

 Усклађивање распореда редовне и припремне наставе 

 Сарадња међу Стручним већима ради бољег савладавања знања из области 

на којима су ученици показали низак ниво постигнућа 

 Израда плана прирпремне наставе за ученике осмог разреда 

 Израда плана припремне наставе за ученике који уче по ИОП-у 

 Провера школских постигнућа кроз интерно тестирање по узору на 

тестирање на Завршном испиту 

 Обезбедити  уједначене  и  јавно  доступне  критеријуме  оцењивања  

усаглашене са образовним стандардима 

 У оквиру часова редовне наставе наводити ученике да док читају текст 

задатка разумеју оно што читају...(функционална писменост) 
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 У оквиру часова посветити посебну пажњу аргументацији ставова базираних 

на обрађиваним текстовима 

 Примена метода којима ће се ученици учити примени стечених знања 

 Оснаживање ученика ка самоспознаји 

 

 

 

11.2.  Мере за унапређивање доступности одговарајућих обликаподршке и 

разумних прилагођавања  квалитета образовања за ученике којима је 

потребна додатна подршка 

 

Програм унапређења васпитно-образовног рада обухвата увођење иновација у наставни 

процес, педагошку стимулацију и истраживачки рад у школи.Трудимо се да осавременимо 

наставу, да је учинимо приступачнијом и приближимо онима којима је и намењена. 

Активности су имплементиране у приоритетне области. 

 

 

 

Активности 

 

 Усавршавање  дидактичко – методичке примене наставних средстава и 

праћење фреквенције, као и резултата њихове примене 

 Стручна помоћ наставницима у јачању компетенција за примену савремених 

метода иновативних облика рада  

 Пружање подршке ученицима из осетљивих и социјалано  маргинализованих  

група 

 Пружање подршке ученицима који показују посебна интересовања за поједине 

области или наставне предмете 

 Евиденција и праћење укључивања ученика (којима је потребна додатна 

подршка) у школске активности 

 Унапређивање програма – планирање наставе у складу са могућностима 

ученика (надарених ученика и ученика са сметњама у развоју) 

 Обезбедити ученицима   наставу у којој ће бити  јасно  дефинисани 

критеријуми који су у сагласности са прилагођеним стандардима постигнућа 

 Израда индивидуалних образовних планова 

 Израда индивидуалног програма професионалног усмеравања за ученике 

седмог и осмог разреда којима је потребна додатна подршка 

 Пружање подршке родитељима  

 Организовање радионица за родитеље деце којима је потребна додатна 

подршка у учењу 

 Формирање Актива родитеља деце из осетљивих група и укључивање њиховог 

представника у Савет родитеља 

 Сарадња са Итерресорном комисијом, другим школама, установама, 

удружењима и појединцима у циљу унапређења квалитета пружања додатне 

подршке ученицима 
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 Презентација истраживачких радова  ‒  јавни час надарених ученика, као и 

презентација талената ученика са потешкоћама у учењу 

 Јавно похваљивање наставника и ученика који постижу запажене успехе у 

раду  

 

  

 
 

 
11.3.   Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

 
 
У Школи функционише Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. Најважнији задаци Тима су: да информише и пружи основну обуку за све 

запослене у установи, са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за 

превенцију, препозна, процени и реагује на појаву насиља, злостављања и занемаривања 

деце (ученика); организује  упознавање деце (ученика), родитеља (старатеља) и локалне 

заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и 

Посебним протоколом; координира израду и реализацију програма за заштиту деце 

(ученика) од насиља; организује консултације у установи и процењује нивое ризика за 

безбедност ученика; прати и процењује ефекте предузетих мера у заштити ученика; 

припрема план наступа Школе пред јавношћу и медијима; организује евидентирање појава 

насиља; прикупља документацију; извештава стручна тела и органе управљања. Запослени 

у установама (васпитач, разредни старешина, стручна служба, директор) у обавези су да 

воде евиденцију о појавама насиља. Тим за заштиту деце (ученика) прикупља 

документацију о случајевима насиља и то се чува на сигурном месту, како би се 

обезбедила поверљивост података. 

Наведене активности су саставни део Плана и програма рада Тима за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и улазе у Годишњи план рада Школе. 
 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 Упознавање свих актера укључених у живот и рад установе са постојећим 

Правилником о понашању у школи 

 Примена   правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце и 

ученика 

 Формирање Вршњачког тима 

 Тим за заштиту ученика од насиља укључује у свој рад представнике Ученичког 

парламента и Вршњачког тима 
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 Одржавање превентивних радионица за ученике 

 Едукација чланова Савета родитеља на тему заштите деце од насиља 

 Свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне 

самоуправе (Секретаријатом за друштвене делатности локалне самоуправе, 

Министарством просвете, Министарством за инфраструктуру, Министарством 

унутрашњих послова, одељење локалне самоуправе, Центром за социјални рад 

локалне самоуправе) 

 Стручно усавршавање запослених из области ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања конфликата 

 Предавања  на тему превенције насиља  у организацији полиције, Дома здравља, 

спортских организација, Црвеног крста 

 Организована дежурства наставника, васпитача и помоћно – техничког особља; 

 Осигурање деце и ученика 

 Обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других 

елементарних непогода које могу угрозити безбедност деце и ученика у школи 

 Увођење спољашњег и унутрашњег видео надзора 

 Кутија поверења која ће се налазити у ходнику и где ће ученици анонимно моћи 

пријавити насиље и проблеме у школи 

 Годишње анкетирање ученика, наставника и родитеља о безбедносном стању у 

школи 

 Промовисање друштвено прихватљивих (просоцијалних) облика понашања 

 Обележавање Дана толеранције и учешће у хуманитарним акцијама ради развијања 

солидарности и емпатије код ученика (16. новембар  ‒  Дан толеранције) 

 Хуманитарне акције и мере солидарности за угрожене породице 

 

 

 
 

 
11.4.   Мере превенције осипања ученика 

 

Анализа узрока осипања ученика у претходном периоду показује да у ризичну групу 

спадају деца из социјално угрожених и друштвено маргинализованих породица, деца из 

дисфункционалних породица, а понајвише деца чији су се родитељи одселили у 

иностранство. Међутим, школа се суочава  са смањењем броја ученика и због беле куге 

која је карактеристична за наш крај. Мере треба усмерити ка развијању општих вредности 

породице као стуба друштва. 

 

Активности 

 Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника организовањем семинара 
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везаних за инклузивно образовање и програм за рад са децом и младима у циљу 

образовања за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање 

интеркултуралности 

 Прикупљање података за идентификацију ученика под ризиком од осипања 

 Процена специфичности потреба ученика под ризиком од осипања и прикупљање 

података 

 Креирање мера подршке за ученике под ризиком од осипања 

 Индивидуални разговори са ученицима који нередовно похађају наставу 

 Индивидуални разговори са родитељима ученика који нередовно похађају наставу 

 Посете породицама из осетљивих група ‒  пружање подршке и помоћи родитељима 

 Побољшање услова за учење ученика из осетљивих група 

 Обезбеђивање културног живота ученика, у школи и ван ње, у сарадњи са 

релевантним институцијама у граду 

 Организовање радионица у сарадњи са Центром за социјални рад ради 

промовисања општих вредности породице 

 Организовање предавања/трибина за родитеље у сарадњи са Здраственим центром 

и другим релевантним институцијама о белој куги 

 Промовисање рада школе 

 Организовати трибину у сарадњи са локалном самоуправом на тему узроци и 

последице  осипања ученика 

 
11.5.  Мере прилагођавања за ученике који не познају српски језик 

 

Овим програмом предвиђено је да се посебна пажња посвети ученицима чији матерњи 

језик није српски. Циљ је усмерен ка томе да се ученицима који не познају српски језик 

олакша споразумевање и овладавање језичком и лексичком грађом, али и да им се укаже 

на културно наслеђе и историју српског народа. 

 

АКТИВНОСТИ 

 Израда Плана и програма за стицање елементарних знања из српског језика 

 Планирање наставе у складу са могућностима ученика  

 Организовање допунске наставе за усвајање језичких модела и образаца, 

савладавања правописних правила, богаћење активног речника 

 Оспособљавање ученика за коришћење правописа, двојезичких речника и других 

језичких приручника 
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 Укључивање у ваннаставне и слободне активности  

 Посета приредбама, манифестацијама, радионицама и другим активностима 

(биоскоп, позориште, песнички сусрет...) на којима ће ученици бити у прилици да 

упознају  културу, књижевност, народну традицију и историју српског народа 

 Организовање радионица за родитеље деце којима је потребна додатна подршка у 

учењу српског језика 

 

 

 

11.6. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

превазилазе садржај одређених наставних предмета 

 

 

Овим програмом  предвиђено је да се посебна пажња поклони ученицима у откривању 

нових сазнања, а која су ван оквира наставних предмета. Постоји сарадња са 

Регионалним центром за таленте као и заинтересованост наставника за менторисање 

ученика из појединих предмета. Посета Сајму књига, Сајму науке и технике, 

књижевни сусрети и садржајне наставне екскурзије   проширује сазнања и утиче на 

ефикасније постизање обрзовно-васпитних циљева. 

 

АКТИВНОСТИ 

 Идентификација ученика који показују посебна интересовања за поједине 

области или предмете и организовање полагања теста интелектуалних 

способности 

 Израда плана додатне наставе и ИОП 3 

 Аплицирања на зимски и летњи семинар у истраживачкој станици „Петница“ 

 У плану додатне наставе и Личном плану стручног усавршавања предвидети 

часове припреме ученика за такмичења, консултација са ментором, рада у 

истраживачкој делатности 

 Презентацијa истраживачких радова – јавни час надарених ученика 

 Организована посета Сајму књига, Сајму науке и технике... (ученици и 

наставници) 

 Унапређивање културне и јавне делатности школе 

 Унапређење сарадње са културним и научним институцијама 

 Промовисање спортских активности и развој спорта 

 Повећање броја хуманитарних акција у сарадњи са локалном заједницом и 
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организовање еколошке едукације ученика 

 Организовање акција у којима ће се развијати различита интересовања ученика 

 Организовање школских свечаности поводом пригодних датума 

 Учешће на ликовним и литерарним конкурсима 

 
 

 
11.7.  План припреме за завршни испит 

 
Приликом спровођења завршног испита поштује се процедура и препоруке Министарства 

просвете. Прописно се формирају комисије, обезбеђују просторије и ученицима 

омогућавају равноправни услови за полагање испита. 

 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Анализа резултата 

на завршном 

испиту по нивоима 

оставрености 

образовних 

стандарда 

Увид у резултате 

школе у односу на 

просек Републике 

Тим за 

самовредновање, 

Стручна већа, 

предметни 

наставници 

септембар Анализа 

резултата 

Иницијално 

тестирање  

Увид ученика у 

резултате 

пред.наставници септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера 

након анализе 

пред. Наставник 

одељ. старешина  

септембар Извештај 

Упознавање 

ученика и 

родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају 

сазнање о нивоу 

знања 

пред.наставници 

одељ.старешина 

септембар Извештај, 

анализа 

резултата, 

Записник са 

родитељског 

састанка 

Прилагођавање 

дневне припреме 

наставника 

ученику  

Индивидуализација 

наставе 

пред.наставник дневно Писана 

припрема 

Израдити распоред 

припремне наставе 

за ЗИ и 

обавештавање 

родитеља путем 

Сајта 

Већи број ученика је у 

могућности да 

присуствује часовима 

припремне наставе 

услед прилагођеног 

распореда 

предм.наставници, 

координатор за 

израду распореда 

септембар 

 

Евиденција у 

ГПШ 
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Информисање 

родитеља о 

спровођењу 

припремне наставе 

и полагању 

завршног испита 

нa родитељском 

састанку 

Родитељи су упознати 

са начином полагања 

завршног испита и 

динамиком 

спровођења 

припремне наставе 

одељенске 

старешине и 

педагог 

прво 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Обезбедити збирке 

тестова  

Виша постигнућа директор, 

администратор 

према Плану 

МПС 

 

Наруџбеница, 

Збирке 

Пробни ЗИ 

(Симулација ЗИ)  

Увид у ниво знања 

Развијање 

самопоуздања 

предметни 

наставници 

према Плану 

МПС 

Евиденција 

Анализа резултата 

пробног завршног 

испита 

Анализа стања и 

нивоа усвојених 

знања пред завршни 

испит; увођење 

додатних мера за 

подизање нивоа 

успешности на 

завршном испиту 

Тим за 

самовредновање и 

предметни 

наставници. 

април – мај 

текуће 

школске 

године; 

недељу дана 

након 

полагања 

пробног 

завршног 

испита 

Анализа 

пробног 

завршног 

испита 

Предлог мера за 

побољшање 

(корекција плана за 

полагање завршног 

испита) 

Повећан број бодова 

на ЗИ 

Педагог, 

Предметни 

наставници 

мај – јун Евиденција у 

записницима  

Формирати базу 

података за 

ученике 

 

База података Одељенске 

старешине, 

ПП служба, 

Тим за ИКТ 

према Плану 

МПС 

Евиденција 

 
 
 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА за ученике који раде по ИОП-у 

 

 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Формирање Тима за 

полагање завршног 

испита 

Добра припрема за 

полагање теста 

предметни 

наставници 

септембар План 

активности 

Иницијално 

тестирање  

Увид ученика у 

резултате 

предметни 

наставници 

септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера предметни септембар Извештај 
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након анализе наставник, 

одељењски 

старешина  

Упознавање ученика 

и родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају 

сазнање о нивоу 

знања 

предметни 

наставници, 

одељ.старешина 

септембар Извештај, 

анализа 

Одређивање 

стандарда за израду 

завршног испита 

ИОП предметни 

наставник 

септембар Наставни 

планови 

Прилагођавање 

дневне припреме 

наставника ученику  

ИОП, припрема  

омогућава добру 

организацију часа 

предметни 

наставник 

дневно ИОП, Писана 

припрема 

Израдити распоред 

припреме наставе за 

ЗИ 

Распоред 

припрема,  

 

предметни 

наставници 

септембар 

 

Евиденција у 

ГПШ 

 

Информисати 

родитеље ученика  

осмог разреда о 

полагању ЗИ 

Увид у процедуру 

ЗИ 

 

одељенске 

старешине и 

педагог 

друго 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Састављење тестова 

за полагање ЗИ на  

основу стандарда 

утврђених на 

почетку године 

Израда тестова 

према стандардима 

предметни 

наставници, 

Тим  

друго 

полугодиште 

према     

плану МПС 

 

Тестови 

Одређивање 

пратиоца у циљу 

пружања подршке и 

подстицаја за   рад 

Пружена додатна 

подршка  

стручно лице друго 

полугодиште,  

према плану 

МПС 

Записник са 

завршног 

испита 

Израда пробног  ЗИ 

(Симулација ЗИ) и 

Анализа резултата 

 

Увид у ниво знања, 

Развијање 

самопоуздања 

предметни 

наставници 

према плану 

МПС 

Евиденција 

Предлог мера за 

побољшање  

Повећан број 

бодова на ЗИ 

повећан број 

бодова на ЗИ 

 

мај – јун Евиденција у 

записницима  

Израда тестова за 

завршни испит  

Тест са утвђеним 

стандардима 

Тим за полагање 

ЗИ 

према плану 

МПС 

Тест 

Преглед 

тестова,бодовање и 

формирање базе 

података за ученика 

База података Тим за полагање 

ЗИ 

према плану 

МПС 

Евиденција 
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11.8.  План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 

Школа активно спроводи пројекте:  Професионална орјентација, Инклузивно, 

Школско развојно планирање и Самовредновање рада школе. У предходном периоду била 

је укључена у пројекте ДИЛС  и ФООО "Друга шанса", у пројекат „Превенција трговине 

децом и младима у образовању“, чији је реализатор Министартво просвете, науке и 

технолошког развоја, Центар за заштиту трговине људима и хуманитарна организација 

„Унитас“ , „Потрага за благом Националног парка Ђердап'' у организацији WWF 

Академије за природу и „Битка за знање“... Локална самоуправа  је у септембру 

конкурисала Канцеларији за управљање јавним улагањима за Програм обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите. На основу конкурса наша школа се налази на листи за санацију и 

адаптацију. Конкурисали смо фондацији Новак Ђоковић са пројектом „Израда спортског 

терена у издвојеном одељењу у Костолу“, Чешкој амбасади са истим пројектом и Теленор 

фондацији у оквиру програма „Укључи се дигитално“ са пројектом „Креирање  

информатичког кабинета“. Неопходно је   редовно праћење конкурса који се објављују и 

пријављивање за њих у циљу побољшања материјално-техничких услова Школе.  
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Проширивање Тима 

за развојне пројекте 

Повећан број 

предлога за 

конкурисање за 

развојне пројекте 

Наставничко веће, 

Диектор 

током 

школске 

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Утврђивање 

критеријума за 

аплицирање за 

пројекте и 

формулисање 

показатеље успеха 

Школа аплицира на 

пројекте за које 

постоје реална 

очекивања да 

„прођу“ на 

конкурсу 

Тим за развојне 

пројекте и 

директор школе 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Претраживање 

објављених  конкурса 

на интернету 

Праћење и увид у 

актуелне конкурсе и 

отварање 

могућности за 

благовремено 

конкурисање 

пројектима 

Тим за развојне 

пројекте 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Прављење базе 

података извора 

информација 

односно ангенција 

које објављују 

развојне пројекте у 

оквиру образовања и 

извора финансирања 

развојних пројеката 

Олакшано праћење 

фондација које 

објављују конкурсе 

за развојне пројекте 

и извора 

финансирања 

Тим за развојне 

пројекте 

током 

школске 

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Праћење пројеката на 

страницама 

фондација чији је 

циљ подршка у 

Аплицирање на 

објављене пројекте; 

повећан број 

наставника 

Тим за развојне 

пројекте 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 
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унапређењу 

образовања 

учествује на 

семинарима из 

области образовања 

које организују 

фондације 

Похађање семинара 

везаних за писање 

развојних пројеката 

Боља обученост 

наставника за 

писање развојних 

пројеката; повећан 

број апликација на 

развојне пројекате у 

односу на 

претходни период 

Тим за развојне 

пројекте, 

директор школе 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Похађање   обуке за 

ИПА и 

прекограничне 

пројекте- директор, 

стручне службе 

Боља обученост за 

писање развојних 

пројеката; повећан 

број апликација на 

развојне пројекате у 

односу на 

претходни период 

Тим за развојне 

пројекте, стручна 

служба, директор 

школе 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Умрежавање са 

другим националним 

и иностраним 

школама и 

институцијама 

Развијена мрежа 

сарадње са другим 

школама у држави и 

окружењу 

Тим за развојне 

пројекте, 

директор школе 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

Укључивање  

родитеља за 

информације и помоћ 

око проналажења 

пројеката  

Више информација 

о пројектима, 

Школа аплицира за 

пројекте за које 

постоје реална 

очекивања 

Савет родитеља, 

Тим за развојне 

пројекте 

током 

школске  

2020-2023. 

крај другог 

полугодишта 

школске 

2020-2023. 

 
 
 
 
 
 

11.9.  План стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора 
 

Школске 2013/2014. формиран је Тим за професионални развој, а у оквиру Педагошког 

колегијума задужено је лице за праћење стручног  усавршавања и извештавање директора. 

Стучно усавршавање планира се у складу са приоритетима образовања и васпитања деце, 

а на основу сагледавања нивоа  развијености свих компетенција  за професију наставника. 

Потребе и приоритете установа  планира  на основу исказаних личних планова 

професионалног развоја,  резултата самовредновања и  вредновања рада Школе, извештаја 

о остварености стандарда постигнућа. Годишњи план Стручног усавршавања установе  

саставни је део Годишњег плана рада Школе. 
 

Активности Очекивани Носиоци Време Евалуација 
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исходи реализације 

Самовредновање 

компетенција наставника; 

попуњавање упитника о 

самопроцени   

Постојање анализе 

са утврђеним 

компетенцијама за 

које је потребно 

стручно 

усавршавање 

Тим за 

професионални 

развој 

септембар 

2020-2023. 

прво 

полугодиште 

2020-2023. 

Израда личног плана 

професионалног развоја 

наставника 

Усавршавање је 

планско и 

перманентно, 

Постоје лични 

планови 

Наставници септембар 

2020-2023. 

прво 

полугодиште 

2020-2023. 

Израда предлога 

Годишњег плана  

стручног усавршавања са 

семинарима који имају 

приоритет на основу 

плана стручних 

усавршавања и 

предвиђених финанс. 

средстава   

 

Годишњи план 

стручног 

усавршавања (ван 

установе) на 

нивоу установе 

Тим за 

професионални 

развој, стручна 

служба и 

директор школе 

септембар 

2020-2023. 

прво 

полугодиште 

2020-2023. 

Израда Плана стручног 

усавршавања унутар 

установе ангажовањем 

сопствених ресурса   

Годишњи план 

стручног 

усавршавања 

унутар установе 

Тим за 

професионални 

развој, стручна 

служба и 

директор школе 

септембар 

2020-2023. 

прво 

полугодиште 

2020-2023. 

Организовање  

интерних семинара у  

оквиру установе (на  

пример обука наставника  

за коришћење  

савремених технологија у  

настави) 

Повећан број 

интерних 

семинара; 

Настава освежена 

савременим 

технологијама 

Тим за 

професионални 

развој, стручна 

служба и 

директор школе 

септембар 

2020-2023. 

прво 

полугодиште 

2020-2023. 

Вођење евиденције о 

планирању, праћењу и 

вредновању стручног 

усавршавања у установи 

и ван установе који 

попуњава наставник, 

стручни сарадник и 

директор школе  

Стицање увида у 

реализацију плана 

стручног 

усавршавања 

Тим за 

професионални 

развој, Стручни 

активи 

током 

школске 

2020-2023. 

друго 

полугодиште 

школске 

2020-2023. 

Редовно и ситематско 

информисање запослених 

у вези са стручним 

усавршавањем 

Повећан број 

наставника са 

вишим нивоима 

компетенција као 

резултат похађања 

семинара 

Тим за 

професионални 

развој и 

директор школе 

током 

школске 

2020-2023. 

друго 

полугодиште 

школске 

2020-2023. 

Израда Плана 

реализације угледних 

Благовремено 

планирање 

Тим за 

професионални 

септембар 

школске 

прво 

полугодиште 
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часова за школску годину стручног 

усавршавања у 

оквиру установе 

развој, стручни 

активи, ПП 

служба 

2020-2023. Школске 

 2020-2023. 

Праћење примене 

стечених знања на 

семинарима 

Унапређен 

наставни процес, 

веће ангажовање 

ученика на 

часовима; 

Побољшана 

постигнућа 

ученика; 

размена искуства 

ППслужба, 

директор 

током 

школске 

2020-2023. 

друго 

полугодиште 

школске 

2020-2023. 

Публикковање и 

презентовање примера 

добре праксе  

Већи број 

наставника 

учествује на 

конкурсима 

(Дигитални час, 

Час за углед, 

Научено на 

семинару, 

примењено у 

пракси)  

наставници, 

стручни активи 

током 

школске 

2017-2020. 

друго 

полугодиште 

школске 

2017-2020. 

Подстицање израде  

новог дидактичког  

материјала 

(блога,сајта,чланака, 

презентација,приручника) 

Веће коришћење  

дидактичко- 

методичких  

знања и  

иновација у сврху  

побољшања  

наставног  

процеса 

наставници, 

директор, 

стручна већа 

током 

школске 

2017-2020. 

друго 

полугодиште 

школске 

2017-2020. 

 

 
 
 

11.10.  Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

ученика 

 

У прошлом периоду у већој мери преузете су мере за опремање кабинета 

мултимедијалном технологијом којом се може постићи квалитетно извођење наставе. 

Велики проценат наставног  кадра је обучен за извођење овог вида наставе .  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 Упознавање наставника са иновативним методама наставе и учења  (учење 

путем истраживања, интегративна настава и увођење метода рада по 

тематским целинама у разредној настави, интерактивна настава, 

диференцирана настава, активна настава,  вишефронтална настава...)  

 Утврђивање списка стручних семинара везаних за иновативне методе наставе 
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и учења 

 Презентација наставника о одслушаном семинару на Наставничком већу и 

Стручним већима 

 Примена иновативних наставних метода  

 Реализација угледних и огледних часова  

 Сакупљање припрема са угледних часова као примера добре праксе 

 Израда базе података – примери добре праксе (електронске свеске лепих 

предавања) 

 Укључивање родитеља у одржавање јавних часова 

 Стицање нових знања, размена искуства 

 Сарадња са стручним сарадником у изради планова и у процесу припремања за 

наставу – избор метода и облика рада 

 израда дидактичког материјала за иновирање образовно-васпитног рада  

 Постављање на Сајт  линкова едукативних сајтова  

 Коришћење друштвених мрежа у образовне сврхе  

 Упућивање ученика на коришћење других извора информација осим уџбеника 

(књиге, часописи, енциклопедије, интернет)  

 Увођење ученика у разне методе и технике ефикасног учења  

 

 

 
 

 
11.11.  План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника 

 
 

Наставник, васпитач или стручни сарадник у току професионалног развоја може да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник.  Звања се стичу поступно. Задатак 

установе је да континуирано прати професионални  развој, подстиче стицање звања и 

обезбеди све услове даљег напредовања. 
 

 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Упознавање 

Наставничког 

већа са условима 

стицања звања 

Наставници су 

упознати са 

условима стицања 

звања 

директор школе, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

током 

школске 

2020-2023. 

Јун 

2020-2023. 

Комплентирање 

Портфолиа 

наставника 

Потпуна слика о 

досадашњем 

професионалном 

развоју 

сваки наставник 

и стручни 

сарадник 

током 

школске 

године 

Портфолио 

Ажурирање  Професионална Тим за Прво полугод. База података 
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Базе података о 

стручном 

усавршавању 

 

спремност 

људских ресурса  

професионални 

развој 

Утврђивање 

имена 

наставника и 

стручних 

сарадника који  

имају услов за 

стицање звања 

Подршка 

професионалном 

развоју и 

мотивација за рад 

Тим за 

професионални 

развој 

друго полуг. 

2013/2014. 

године 

формиран 

списак 

кандидата 

Упознавање  

Наставничког 

већа са 

потенцијалним 

кандидатима 

Јавна подршка 

чланова НВ за 

напредовање 

кандидата 

директор након 

утврђивања 

испуњености 

услова 

писмено 

образложење, 

записник 

Пријављивање 

(подношење 

захтева) 

наставника и 

стручних 

сарадника који 

имају услов за 

стицање 

одређеног звања 

(по звањима) 

Подршка 

професионалнм 

развоју и 

напредовању у 

звање стручног 

сарадника 

наставници и 

стручни 

сарадници, 

директор школе 

након 

утврђивања 

испуњености 

услова 

писмено 

образложење,  

пријава 

Прикупљање 

документације 

Обезбеђивање 

доказа за предлог, 

мотивисање 

других за 

напредовање 

Тим за 

професионални 

развој, 

наставник 

након 

испуњавања 

услова 

докази о 

професионалном 

развоју 

Покретање и 

спровођење  

процедуре 

Позитивно 

мишљење Завода о 

предлогу за избор 

у звање 

директор након 

прикупљене 

документације 

послата 

документација 

Јавно 

обавештавање 

канд. и јавности 

о стицању звања 

Позитивни 

примери праксе – 

промоција школе 

 директор након 

одобрења 

мишљење 

Завода о избору 

и звању 

 
 
 
 

11.12.  План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад 

школе 

 

Родитељи су у великој мери укључени у рад Школе кроз Савет родитеља, Школски одбор, 

Самовредновање рада школе, Школско развојно  планирање,  различите манифестације и 

сл. Циљ нам је да јачање  партнерског  односа  школе  и  породице  ради  подржавања  и  
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подстицања  развоја ученика,  као  и  јачање  родитељске  компентенције  за  процес  

васпитања  и  превенције негативних појава. 
 
 
 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Упознавање 

родитеља са 

њиховим 

правима и 

обавезама и 

начину њиховог 

укључивања у 

живот и рад 

Школе 

Родитељи упознати 

са правима и 

начинима 

укључивања у рад 

школе; повећање 

сарадње између 

родитеља и школе 

одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

прво полугодиште 

школске  

2017-2020. 

јануар 

2017-2020. 

Континуирано 

учешће 

родитеља  у 

органе Школе  

Родитељи укључени 

у рад Школе 

родитељи, 

стручна тела 

и органи 

током године записници са 

састанака 

Утврђивање 

датума  

Отвореног  дана 

школе за посете 

родитеља О-В 

раду 

Родитељи имају 

увид у рад школе и 

дају сугестије за 

побољшање 

НВ, 

одељенске 

старешине 

септембар  евиденција 

посета 

Анкетирање 

родитеља по 

питању сарадње 

са Школом у 

циљу 

унапређивања 

квалитета рада  

Повратна 

информација од 

родитеља 

одељенске 

старешине 

на полугодишту и 

на крају године 

евиденција о 

анализи анкета 

Интернет 

страница 

Школе 

Информације о свим 

важним питањима из 

живота и рада 

Школе 

Наставници 

информатик

е  и други 

задужени за 

Сајт 

Континуирано 

током године 

Садржај на 

страници 

Укључивање 

родитеља у 

процес 

професионалне 

орјентације 

ученика 

(родитељи-

промотери 

Испричаћу вам о 

свом занимању 

 

Одељенске 

старешине 

од 1. до 

8.разреда 

током године  План 

професионалне

орјентације  

фотографије, 

извештаји 
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одређених 

занимања, 

реални сусрети) 

У складу са 

компетенцијама 

родитеља, 

укључити 

родитеље у 

спровођење 

спортских, 

културних 

односно 

ваннаставних  

активности 

Јачање сарадње и 

поверења између 

породице и школе 

наставник 

физичког  

 

у недељи спорта фотографије 

извештај о 

раду 

Анимирати 

родитеље да 

увеличају  

свечани догађај 

– приредбу за 

Дан школе 

Маркетинг ученика , 

израда позивница и 

обавештења 

одељенске 

старешине, 

наставник 

задужен за 

Сајт  

новембар плакати и 

позивнице 

Организовати 

предавања и 

радионице за 

родитеље 

Размена искустава одељенске 

старешине, 

педагог 

 

током године евиденција, 

фотографије 

Организовање 

састанака са 

родитељима 

деце којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

побољшање сарадње 

школе и родитеља 

одељенске 

старешине 

педагог 

 

током године евиденција, 

Извештај Тима 

за инклузију 

Укључивање 

родитеља у 

хуманитарно-

донаторске 

акције 

Родитељи укљућени 

у рад Школе 

родитељи, 

директор, 

ОС,УП 

током године Извештај 

директора 

Укључивање 

родитеља у 

одржавање 

угледних 

часова, 

презентације... 

Стицање нових 

знања 

родитељи, 

наставници, 

ученици 

током године Извештај 

директора 

Успостављање 

система 

редовног 

информисања 

родитеља 

Информисаност 

родитеља на свим  

нивоима; 

побољшање сарадње 

школе и родитеља; 

администрат

ор сајта,  

Тим за ИКТ, 

ПП служба, 

током године Сајт, 

Извештаји 
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(„Водич за 

родитеље“) о 

активностима и 

делатностима 

школе путем 

школског сајта 

већа ангажован. 

ученика и бољи 

успех 
секретар, 

Управа 

Школе 

 

 
  

11.13.  План сарадње и умрежавања са другим школама и 

установама 

 
Школа сарађује са  Здравственим центром, Центром за социјални рад, Полицијском 

станицом, Предшколском установом, Црвеним крстом, Културним центром, Локалном 

заједницом, Оштинским спортским савезом, Туристичком организацијом, Центром за 

таленте Бор, Друштвом „Нада“, са средњим  и основним школама на територији наше 

Општине. Постоји сарадња и са другим школама из окружења. Различити видови сарадње 

имплементирани су у  Годишње планове и улазе у ГПРШ. 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Формирања 

Тима за 

сарадњу и 

умрежавање са 

другим 

школама и 

установама 

Формиран Тим за 

сарадњу и 

умрежавање, 

успостављена 

сарадња 

Наставничко 

веће 

школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Израда плана и 

програма 

сарадње са 

другим 

школама и 

установама 

Постојање плана и 

програма; побољшана 

сарадња 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање 

школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Координација 

и унапређење 

сарадње са 

установама са 

којима је 

успостављена 

сарадња 

Бољи проток 

информација; 

наставак сарадње 

подршка ученицима 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање 

школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Организовање 

заједничких 

образовних 

активности и 

акција 

Коришћење 

заједничких ресурса, 

размена искуства, 

подршка ученицима и 

наставницима, 

сусрети и 

проширивање знања 

о обичајима, 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање 

школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 



58 

 

историји, 

књижевности, 

музици, екологији... 

Организовање 

заједничких 

семинара 

Рационално 

коришћење 

финансијских 

средстава, размена 

искустава 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање, 

Тим за за 

професионал

ни развој, 

директор 

школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Размена 

информација у 

вези са свим 

питањима која 

се тичу живота 

школа 

Бољи проток 

информација; 

побољшање 

наставног процеса 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање, 

директор, 

наставници 

Школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Вршњачка 

едукација  

Вршњачко учење, 

социјализација и 

боља мотивисаност 

ученика за 

остваривање 

школских задатака 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање, 

Директор, 

ПП  служба, 

наставници, 

ученици 

Школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

Извештавање 

Наставничког 

већа, родитеља 

и локалне 

заједнице о 

спроведеним 

активностима 

Побољшање 

информисаност и 

родитеља у рада 

школе и спроведене 

активности 

Тим за 

сарадњу и 

умрежавање 

Школска 

2020-2023. 

на крају  

школске  

2020-2023. 

 
 
 
 

11.14.  Мерила за  праћење остваривања Развојног плана 

 

 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Самовредновање 

реализације 

Акционог плана за 

текућу школску 

годину 

Повећан сензибилитет 

наставника за 

реализацију активности 

планираних Развојним 

планом 

 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

директор 

мај – јун, 

сваке године 

Извештај  

Записник 

Израда плана 

активности Актива 

за школско развојно 

Акциони план је 

саставни део  Годишњег 

плана  рада 

Стручни 

актив за 

развојно 

септембар  Годишњи план 

Извештај о 

самовредновању 
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планирање за 

наредну школску 

годину 

планирање, 

директор 

Извештај о 

реализавији 

Годишњег плана 

Самовредновање 

реализације 

активности за 

школску у односу 

на Стандарде 

квалитета рада 

установе 

Активности из ШРП 

имплементиране у 

Годишњи план рада 

Активности из ШРП 

прихваћене од стране 

свих наставника и 

запослених и 

мплементиране у 

планове рада  

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Директор 

током 

године  

Извештај о 

самовредновању 

Предлог 

акционог плана 

за даље 

Допуна Развојног 

плана на основу 

резултата 

самовредновања и 

вредновања РПШ  

Анекс РПШ Стручни 

актив  

директор 

август-

септембар 

Извештај, Анекс 

 

 
 

11.15.  Друга питања од значаја за развој школе 
 

 

11.15.1. Повећање угледа и промоција школе 

 
Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Радовно 

ажурирање сајта 

школе 

Већи број посета сајту 

од стране родитеља и 

ученика 

Тим за ИКТ, 

администратор 

Сајта 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Редован проток 

информација о 

актуелним 

дешавањима у 

школи путем 

медија и Сајта 

Већи број пренетих 

информација путем 

чаланака у локалним 

медијима, путем сајта 

школе 

директор, Тим 

за ИКТ, 

наставници 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Јавно објављивање 

на Сајту и 

истицање на 

огласним таблама 

информација о 

организовању  

активности 

Боља посећеност и 

заинтересованост за 

школске активности 

директор, Тим 

за ИКТ, 

наставници, 

Тим за 

самовредновање 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 
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Редовно слање 

информација 

локалним 

медијима о успеху 

ученика и 

објављивање свих 

значајних 

резултата ученика 

на сајту школе 

Промоција 

талентованих и 

успешних ученика, 

мотивисање ученика 

за учешће на 

такмичењима 

директор, Тим 

за ИКТ, 

наставници, 

Тим за 

самовредновање 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Награђивање 

ученика 

генерације и 

Вуковаца 

адекватним 

поклоном 

Промоција 

талентованих и 

успешних ученика, 

мотивисање ученика 

за учешће на 

такмичењима 

Директор током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Примена 

разрађених 

поступака 

прилагођавања на 

нову школску 

средину за 

новопридошле 

наставнике и 

ученике 

Новопридошле колеге 

и ученици се пријатно 

осећају у новој 

школској средини 

Стручна 

служба, 

наставници и 

учитељи 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште и 

крај текуће 

школске  

2020-2023. 

 

 

11.15.2. Унапређење квалитета наставе   

 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Организовање 

семинари из  

области наставе и 

учења 

Унапређен 

квалитет наставе; 

ојачане 

компетенције 

наставника 

директор, Тим за 

самовредновање, 

Тим за СУ 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Организација и 

спровођење 

угледних и 

огледних часова 

Повећан број 

угледних и 

огледних часова; 

промоција 

иновативних 

метода и наставних 

средстава 

директор, ПП 

служба, наставници, 

ученици 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 
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Обука за рад на 

интерактивној 

табли и примени 

ИКТ у настави 

Наставници су 

обучени за рад на 

интерактивној 

табли; обученост 

наставника за 

примену ИКТ у 

настави 

Директор,    

  

Тим за 

професионални 

развој, 

Тим за ИКТ 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Покривеност свих 

кабинета 

стабилном 

интернет мрежом 

и опремање 

кабинета 

пројекторима 

Сви кабинети 

покривени 

стабилном 

интернет мрежом и 

пројекторима 

директор током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Проширивање  

Програма сарадње 

са родитељима 

увођењем 

едукације о 

њиховој улози у 

ученичким 

постигнућима 

Родитељи 

едуковани и 

оспособљени да 

адекватно подстичу 

напредовање своје 

деце; боља 

постигнућа ученика 

одељењске 

старешине 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Увођење 

електронског 

дневника 

Унапређен 

 увид у оцене и 

успех ученика 

директор, 

наставници 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

 
 
 

11.15.3.  Пружање подршке ученицима у процесу учења 

 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Анализа стања, 

дефинисање 

циљева и потреба 

у области 

оспособљавања 

ученика за 

ефикасно учење 

На основу анализе 

дефинисани су 

циљеви и потребе 

подршке ученицима; 

побољшан успех 

ученика 

ПП служба, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Организација 

допунске и 

додатне наставе 

Побољшан успех 

ученика из свих 

предмета у односу на 

претходну школску 

годину; смањен број 

опомена и негативних 

 

 предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине  

  

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 
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оцена; 

побољшани резултати 

на такмичењима 

 

Израда ИОП-а за 

ученике са 

потешкоћама у 

учењу 

Побољшан успех 

ученика 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине  

 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Обучавање 

ученика о 

техникама учења 

у складу са 

узрастом 

Побољшан успех 

ученика из свих 

предмета у односу на 

претходну школску 

годину; смањен број 

опомена и негативних 

оцена; 

побољшани резултати 

на такмичењима 

 

 предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине  

  

 

током 

школске  

2017-2020. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2017-2020. 

Помоћ даровитим 

ученицима у 

истраживачкој 

делатности 

Побољшан квалитет 

наставног процеса; 

добри резултати; 

ученици оспособљени 

за писање 

научноистраживачких 

радова 

наставници током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Припрема 

ученика за бољу 

адаптацију 

приликом 

преласка из првог 

циклуса 

образовања у 

други 

Побољшан успех 

ученика у току петог 

разреда у односу на 

раније генерације 

учитељи, 

предметни 

наставници 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

 
 

11.15.4. Развијање материјално-техничких услова за реализацију 

наставе и учења 

 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Набавка 

наставних 

средстава 

Побољшани 

материјалнотехнички 

капацитети; 

пријатнија атмосфера, 

задовољство ученика; 

побољшан успех 

Директор 

 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 
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ученика 

Аплицирање на 

конкурсе за 

финансирање 

пројектно-

техничке 

документације 

Повећани 

материјално-

технички капацитети 

Директор у 

сарадњи са 

пројектантским 

фирмама 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Аплицирање на 

конкурсе и 

пројекте за 

финансирање  

ограђивања и 

реновирања 

школског 

дворишта, 

санација 

спортских 

терена(у 

матичној школи и 

издвојеним 

одељењима) 

Побољшани 

материјалнотехнички 

капацитети; 

пријатнија атмосфера; 

задовољство ученика 

Директор 

 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Аплицирање на 

конкурсе и 

пројекте за 

финансирање 

изградње летње 

учионице 

Побољшани 

материјалнотехнички 

капацитети; 

пријатнија атмосфера; 

задовољство ученика 

директор 

 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

Сарадња са 

стручњацима ван 

Установе ради 

побољшања 

материјално-

техничких услова 

школе 

Побољшани су 

услови рада и 

безбедност ученика 

директор,  

Тим за развојне 

пројекте 

током 

школске  

2020-2023. 

полугодиште 

и крај текуће 

школске  

2020-2023. 

 

12. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

 Циљ Развојног плана Школе је да унапреди и осавремени васпитно- образовни 

процес, кроз дефинисане циљеве и задатке, активности и носиоце  

 

 Били  смо обазриви са планирањем развојних циљева, јер смо планирали само оно 

што предпостављамо да можемо остварити у наредном периоду 
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 Услов успешне реализације је укључивање што већег броја сарадника, који ће дати 

допринос али и идеје, креативност и оригиналност 

 

 Отворени смо за све сугестије и идеје, као и за размену искустава, како од 

основних актера у васпитно-образовном процесу, тако и од родитеља, социјалних 

партнера и органа руковођења 

 

 У наредном трогодишњем  периоду, Школски развојни план је могуће допуњавати 

и кориговати у зависности од нових момената и услова, али са предходно 

усвојеним акционим планом 

 

13. Чланови Актива за развојно планирање  
Гордана Јовановић, директор школе 

Никола Поповић, наставник историје 

Марина Ступаревић, наставник француског језика 

Мима Богдановић, наставник разредне наставе 

Богосав Ђурђановић, наставник физичког и здравственог васпитања (од другог 

полугодишта) 

Зорица Младеновић, наставник енглеског језика 

Дамир Ницуловић, наставник разредне наставе у продуженом боравку 

Славица Јовановић, наставник разредне наставе  

Љубинка Вулпић, наставник разредне наставе 

Радмила Стефановић, наставник разредне наставе 

Софија Петровић-Србуловић, стручни сарадник - библиотекар 

___________________, представник Савета родитеља 

___________________, представник локалне самоуправе  

___________________, представник Ученичког парламента 

Марина Стојановић, наставник српског језика и књижевности и председник Стручног 

актива за развојно планирање. 
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