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АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
      На основу члана 57. а у вези члана 49 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр 72/2009, 52/2011 

и члана 26. Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС“ бр. 55/2013. године)  на предлог Стручног актива за развојно 
планирање  Школски одбор  је дана 11.12.2014. године донео АНЕКС  Развојног  плана школе за период од три године.  

 
 

Развојни план садржи:  

1. Мере унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту; 

2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања  квалитета  

образовања за ученике којима је потребна додатна подршка; 

3. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима; 

4. Мере превенције осипања ученика; 

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај одређених 

наставних предмета; 

6. План припреме за завршни испит; 

7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

11. План укључивања родитеља (старатеља) у рад школе: 
12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама; 

13. Мерила за праћење остваривања развојног плана; 

 



1.Мере  унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Анализа резултата ЗИ Анализа по задатку, области, одељењу Директор 
Предметни 
наставници, 
Стручна веће 
Наставничко 
веће 
 

Јун- август 
2014. 

Извештаји 

Узимање у обзир резултата са ЗИ 
при планирању О-В рада за 
наредну годину 

Оперативни планови рада сачињени уз 
уважавање резултата 

Предметни 
наставници, 
директор  

Август - 
септембар 

Планови;  
Током године – 
праћење 
реализације, 
одступања за 
претходни 
месец и разлози 

Израда распореда припремне 
наставе за полагање ЗИ у  

Распоред припремне наставе у другом 
полугодишту и пред полагање ЗИ 

Предметни 
наставници, 
директор  

септембар Распоред 
припремне 
наставе за 
полагање ЗИ 

Организовање припремне 
наставе из предмета који се 
полажу на завршном испиту 

Присутност свих ученика 8.разреда на 
припремној настави  

Наставници 
предмета који 
се полажу 

 

2.полугодиште Евиденција 

Примена метода којима ће се 
ученици учити примени стечених 
знања 

Бољи резултати на ЗИ Предметни 
наставници, 
педагог 

Током године Угледни часови 
са применом 
„нових „ метода 

Оснаживати  ученика ка 
самоспознаји 
 
 
 

Сазнање ученика ко је и шта може Тим за ПО Током године Евиденција о 
реализацији 
програма ПО 



2.Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања  квалитета образовања за ученике 
којима је потребна додатна подршка: 

Активности Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 
 

Формирање школског тима за ИО Тим за ИО Август –Септем Увид у документе 
 

Сарадња са Интерресорном комисијом, другим школама, установама, 
удружењима и појединцима у циљу унапређења квалитета пружања 
додатне подршке ученицима 

Тим за ИО, 
координатор 

Током године 
Након анализе 
успеха на класиф. 
периодима 

Извештаји, 
Планови подршке 
 

Подршка ученицима Тим за инклуз. 
Образ, учитељи, 
одељенске 
старешине 
Педагог  

Током године Извештаји  
 
 
 

Идентификација ученика из осетљивих група Тим за ИО 
Одељ. стареш. 

Почетак школске 
године 

Општи утисак 
приликом уласка у 
школу и боравка у 
њој, попуњене 
табеле 
 

Формирање  тимова за додатну подршку за ученике којима је потребна  
подршка 

Тим за ИО, 
координатор 

Током године Евиденција о раду 

Израда планова рада за ученике којима је потребна додатна подршка Тимови за додатну 
подршку, 
Педагошки 
колегијум 

На почетку године 
и другог 
полугодишта 

 

Набавка асистивне технологије Директор, тим за 
ИО 

Током године евиденција 

Набавка стручне литературе за рад са ученицима којима је потребна 
додатна подршка 

Библиотекар Током године евиденција 

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а Тим за ИО, 
Педагошки 
колегијум 

На крају 
класификационог 
периода 

евиденција 



 

3.Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи, и, 

дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећањем 

сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика. 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Организовати радионице на 
тему толеранције 

Побољшана атмосфера у  одељењима Одељенске 
старешине,тим за 
борбу против 
насиља 

Током године 
према прогр. 
ЧОС-а 

Евиденција о 
реализацији ЧОС-а 

Превентивне активости за 
ученике и родитеље из 
програма „Школа без насиља“ 

Ученици и родитељи упознати са 
врстама насиља 

Одељењске 
старешине 

Септембар - 
октобар 

Записници са 
родитељског 
Реализ.  

Радионице из програма Дечја 
права за ученике четвртог 
разреда 

Ученици су упознати са својим правима 
 

 учитељи , 
наставници 
градјанског 
васпитања 

Током године Евиденција о 
реализацији ЧОС-а 

Радионице из програма ПО за 
ученике седмог и осмог 
разреда 

Ученици се упознају са предрасудама и 
стереотипима  и како они могу утицати 
на стварање насиља 
 

Тим за ПО  Према 
програму  ПО 

Евиденција 
реализације 

Упознајмо тим за борбу против 
насиља 

Информисани ученици како да 
препознају насиље  како да реагују на 
њега и коме да се обрате -процедура 

Одељенске 
старешине,тим за 
борбу против 
насиља, специјални 
педагог 

Почетак 
године 

Евиденција 
реализације,плакат 
ученика 



 
Спортске утакмице између 
ученика 

 
Повећање сарадње међу учесницима 

 
Наставник физичког 
вас. 

 
У оквиру 
активности 
Дечије 
недеље 

 
Фотографије,  

Формирање Ученичког 
парламента 

Веће ангажовањ ученика у превенцији и 
спречавању насиља 

Ученички 
парламент 

Почетак 
године 

Записници 

Превенција насиља кроз 
наставне садржаје 

Побољшана атмосфера у  одељењима Предметни 
наставници, 
учитељи, 
одељенске 
старешине 

Током године Евиденција 
реализације 

 

4. Мере превенције осипања ученика 

Школа је у претходне две године повећала број ученика, али због сталног смањења броја деце у Србији, неопходно је и 

предвидети мере које ће спречити могуће осипање ученика. 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Идентификовати ученике који су 
нередовно долазили у школу током 
прошле школске године 

Сумирање изостанака ученика 
 

Одељенске 
старешине 

Август  
 

Дневник О-В 
рада 

Индивидулни разговори са 
родитељима  

Свест родитеља о важности и 
обавезности основног школовања 

Одељенске 
старешине и 
педагог 

Септембар Евиденција 
разговора 

Посета деце предшколског узраста 
једном школском часу у четвртом 
разреду 

Упознавање са школским простором, 
звоно; 
Да осете позитввну климу у школи 

учитељи 
четвртог 
разреда, 
васпитачи 

април Дневник О-В 
рада 



Упис у одговарајући разред деце 
старије од 7,5 година на основу 
провере знања од стране стручног 
сарадника педагога у школи 

Ученик похађа разред који одговара 
узрасту и претходно стеченом знању 

Комисија-
Педагог учитељи 
1.разреда 

Током године, 
приликом јављања 
школи  

Решења за 
чланове 
комисије 
Евиденција о 
испиту 

Додела прибора за рад ( бојице, 
свеске,...) 

Мотивација за похађање школе  школа 
.  

Септембар Списак 
ученика, 
Извештај  
 

Набавка старих уџбеника и 
толерисање коришћења уџбеника 
других издавача 

Мотивација за похађање школе директор 
Ученички 
парламент  

Септембар Извештај 

Индивидулни разговори са ученицима 
који нередовно похађају наставу 

 

Мотивисани ученици да се поново 
врате редовном похађању наставе 

Сви предметни 
наставници , 
педагог 

Током године Евиденција 
разговора 

Обавешатвљње родитеља о 
изостајању са наставе ученика 

Долазак детета у школу .Одељењски 
старешина, 
педагог,  

Током године, 
након два дана 
изостајања 

евиденцијаПис
мених позива , 
посета 

Контактирати центар за социјални рад 
и обавестити их о нередовном 
похађању појединих ученика 

Повратак деце на редовно похађање 
наставе 

.Одељењски 
старешина, 
педагог,  

Током године Евиденција 
писмених 
обраћања 
Центру за 
соц.рад. 

Подстицање уписа у средњу школу 
кроз програм ПО 

Јачање самопоуздања  Тим за ПО Током године када 
буде ромске 
популације (седми 
и осми разред) 

Евиденција о 
реализацији 
прпграма ПО 

 

 

 



5.Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај одређених наставних предмета 

Активности Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Свечана приредба за ђаке - прваке Учитељи 
четвртог разреда 

јун Фотографије, 
видео запис 

Активности у обележавању Дечије недеље Учитељи, 
одељенске 
старешине 

октобар Извештаји, 
евиденција 

Обележавање месеца књиге Наставници 
српског језика 

октобар евиденција 

Дан људских права ( 10. децембар) Наставници 
грађанског 
васпитања 

децембар  

Промоција занимања ( маскенбал) Тим за ПО децембар фотографије 

Прослава школске славе Свети Сава Учитељи трећег 
разреда, 
наставници 
српског језика, 
музичког 
васпитања, 
ликовног 
васпитања 

јануар Фотографије, 
видео записи 



Светски дан  поезије ( 21. март) Кулрурни 
центар, учитељи, 
наставници 
српског језика 

март фотографије 

Приредбе поводом Дана жена Учитељи март Записници са 
родитељских 
састанака, 
фотографије 

Прослава матурске вечери заученике 8. разреда  Одељенске 
старешине 

јун Фотографије, 
видео записи 

 

6.План припреме за завршни испит 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Иницијално тестирање  Увид ученика у резултате Предметни 
наставници.  

Септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера након анализе Предметни 
наставник.  

Септембар Извештај 

Упознавање ученика и родитеља са 
анализом резултата  

Ученици имају сазнање о нивоу 
знања 

.Предметни 
наставници 

Септембар Извештај, 
анализа 

Прилагођавање оперативних планова 
наставника одељењу 

У планове наставника унета 
прилагођавања одељењу  

.Предметни 
наставник 

Септембар Наставни 
планови 

Прилагођавање дневне припреме 
наставника ученику  
 

Унете мере прилагођавања за 
ученика који има тешкоће у 
савладавању наставног градива и 
развојне проблеме 

Предметни 
наставник 

Дневно Писана 
припрема 

Израдити распоред припреме 
наставе за ЗИ 

1.Распореда часова за припремну 
наставу у  2. Полугодишту за завршни 
испит  

2.Распоред часова за припремну 

Предметни 
наставници 

септембар 
 

Евиденција у 
ГПШ 
 



наставу након завршене школске 
године за осмаке за завршни испит 

-Повећан број бодова на ЗИ 

 

Припремна настава за ЗИ Виша постигнућа 
Развијање самопоуздања 

Предметни 
наставници 

Од  јануара  Евиденција у 
Дневнику 
осталих облика 

Информисати родитеље ученика  VIII-
их разреда о полагању ЗИ 

Увид у процедуру ЗИ 
 

Одељенске 
старешине и 
педагог 

Друго полугодиште 
 

Увид у 
записнике са 
родитељских 
састанака 

Обезбедити збирке тестова  Виша постигнућа 
 

Директор Према плану МПС  

 

Пробни 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  

Формирати базу података за ученике 

 

База података Одељенске 
старешине и 
педагог и 
педагог школе 
из Беочина 

Према плану МПС евиденција 

 

 

 

 



7.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте:  

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Сачињавање плана ПО у складу са 
програмским задацима из пројекта 
Професионална оријентација у 
Републици Србији 
 
 

Доношење одлуке о избору школе и 
занимања кроз пет корака 

Тим за По Октобар План ПО  
Евиденција 
реализације, 
Извештај 

Укључивање ученика седмог и осмог 
разреда  у реализацију плана 
 

Развијање свести о себи  
Доношење одлуке о избору школе и 
занимања у склас+ду са својим 
способностима и интересовањима 

Тим за ПО 
Родитељи, 
ученици 

Септембар - 
октобар 

записници 
Портфолио 
ученика, 
фотографије 

Укључивање ученика 6. и  7. разреда 
у Пројекат „ Без дивљих депонија“, 
као волонтера за едукацију локалног 
становништва 

Ангажовање ученика у раду локалне 
самоураве, појачање еколошке свести 
и савести 

педагог Током године Евиденција , 
анкета, посета  
Института за 
јавно здравље 
Војводине 

 

8.План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Сачињен план рада Тима за СУ План рада саставни део Годишњег 
плана 

 Чланови Тима, 
директор 

Септембар Годишњи план 

Извршено самовредновање 
компетенција наставника 

Самопроцена компетенција за рад 
наставника 

 Тим Прошле школске 
године 

Лист за 
самопроцену 

Сачињен лични план СУ Свако за себе планира СУ у складу са 
својим потребама 

 Сваки 
наставник 

Август - септембар Лични план 
профес. 
развоја 



Сачињен план СУ на нивоу установе Одређени приоритети на нивоу 
школе 

Тим  Септембар Годишњи план 

Сачињавање Плана реализације 
угледних часова за школску годину 
 

Сваки наставник планира по  два 
угледна часа у току школске године 

Стручна већа, 
Тим 
 

Септембар Годишњи план 

Стручно усавршавање у установи – 
посета угледним часовима 

Наставници, стручни сарадници и 
директор прате  

НВ, тим за СУ Током године, 
према плану 

Припрема за 
угледни час 
Дневник, 
евиденција у 
Бази података 

СУ у оквиру развојних приоритета - 
Стручно усавршавање ван установе за 
све наставнике у трајању од 24 сата 

Наставни кадар стручно оспособљен 
и примењује научено 

Стручни актив за 
развојно 
планирање 

2014/2015. Развојни план 

Реализација СУ ван установе на 
основу Плана стручног усавршавања  

Повећане компетенције наставника 
за одређену област 

Тим за СУ, особа 
задужена за 
праћење 
реализације СУ 

Током године Евиденција у 
бази података 

Праћење примене стечених знања Наставник презентује стечена знања 
другим наставницима и директору на 
угледним часовима 
 

 Директор, НВ Током године, јун Протоколи за 
праћење часа, 
Извештај 
директора 

Извештавање о примени стечених 
знања 

Наставници примењују стечена знања 
за унапређење О-В рада 

 директор јун Извештај, 
записник НВ 

 

Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са потребама наставника и школе, као и 

материјалним могућностима. Приоритет ће имати семинари који су заједнички за више струка ( стручних већа).  

 

 

 



9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Примена наученог са семинара Наставник примењује нове методе 
наставе, учења и оцењивања 
Повећана успешност ученика 
приликом анализе на 
квалификационим периодима 

наставници  Током године и 
након стреучног 
усавршавања 

Припрема за 
час 
Анализа, 
записници, 
поређења 

Реализација угледних часова са 
применом нових метода 

Наставник примењује нове методе 
према плану у Развојним 
приоритетима 

. наставници Током године, 
према плану 

Припрема за 
час, 
База података 

Сакупљање припрема са угледних 
часова 

Пример добре праксе  Стручна већа, 
педагог 

Током године Збирка 
припрема 

Примена стечених знања Повећана успешност ученика 
приликом анализе на 
квалоификационим периодима 

 Одељењске 
старешине, 
директор 

На класиф. 
периодима,  

Записници, 
анализе, 
извештаји 

 

10.  План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

Активност Очекивани исходи Носиоци 
 

Време реализације Евалуација 

Израда Портфолиа наставника Потпуна слика о досадашњем 
професионалном развоју 

 Сваки наставник 
и стручни 
сарадник 

Током 2013/2014. 
године 

портфолио 

Формирање Базе података о стручном 
усавршавању 

Професионална спремност људских 
ресурса  

Тим за СУ Прво полугод. 
2013/2014. године 

База података 

Утврђивање имена наставника која 
имају услов за стицање звања 

Подршка професионалном развоју и 
мотивација за рад 

Тим за СУ  Друго полуг. 
2013/2014. године 

Формиран 
списак 
кандидата 

Упознавање  НВ Јавна подршка чланова НВ за 
напредовање кандидата 

Директор Након утврђивања 
испуњености 
услова 

Писмено 
образложење, 
записник 
 



Прикупљање документације Обезбеђивање доказа за предлог, 
мотивисање других за напредовање 

Тим за СУ, 
наставник 

Након испуњавања 
услова 

Докази о 
професион. 
развоју 

Покретање и спровођење  процедуре Позитивно мишљење Завода о 
предлогу за избор у звање 

Директор Након прикупљене 
документације 

Послата 
документ. 

Јавно обавештавање кандидата и 
јавности о стицању звања 

Позитивни примери праксе – 
промоција школе 

 Директор Након одобрења Мишљење 
Завода о 
избору и звању 

 

11. План укључивања родитеља (старатеља ) у рад школе: 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Отворена врата 
 
 
 

Родитељи имају увид у рад 
школе и дају сугестије за 
побољшање 

Предметни 
наставници и 
одељенске 
старешине 

Сваког месеца Евиденција посета 

1Анкетирање родитеља Повратна информација од 
родитеља 

Одељенске 
старешине у 
оквиру 
самовредновања 
школе 

квартално евиденција 

Интернет страница школе Информације о свим важним 
питањима из живота и рада 
школе 

Наставникке 
информатике , и 
други задужени 
за сајт школе 

Континуирано Садржај на страници 

Укључивање родитеља у процес 
професионалне орјентације 
ученика 

Реални сусрети 

 

Испричаћу вам о свом занимању 

 

Одељенске 
старешине  
8.разреда 

Друго 
полугодиште 

Фотографије, Извештаји 



Укључивање родитеља у 
спортске активности - утакмице 

Јачање сарадње и поверења 
између породице и школе 

Наставник 
физичког  
 

У недељи спорта Фотографије 

Учешће родитеља у Савету 
родитеља, Школском одбору 

Јачање сарадње и поверења 
између породице и школе 

директор Током године евиденција 

Одељенски родитељски 
састанци 

Јачање сарадње и поверења 
између породице и школе 

Учитељи и 
одељенске 
старешине 

Квартално евиденција 

12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време реализације Евалуација 

Дан за посете деце предшколске 
установе 
 

Упознавање са школским простором,  
Упознавање са школским звоном 

.Учитељи 
четвртог рзреда 

Март, април Фотографије, 
Дневник 

Дани отворених врата за посету 
представника средњих школа 

Представљање средњих школа . Тим за ПО Април – мај Извештај о 
реализацији 
ПО 

Дом здравља Бајина Башта Успешна сарадња  према Плану 
здравствене заштите 
Здравствена превенција 
Ефикасно реаговање у случајевима 
насиља 
 У случајевима насиља реаговање у 
складу са процедурама здравствених 
проблема ученика 

. Директор 
Тим за заштиту 
од насиља 

Током године Протокол о 
сарадњи 
Утврђене 
процедуре за 
реаговање 

Центар за социјални рад  Реализација програма социјалне 
заштите, 
Већа редовност похађања наставе 
ученика из осетљивих група 
У случајевима насиља реаговање у 
складу са утврђеним процедурама 

Директор 
Тим за заштиту 
од насиља 

Током године Протокол о 
сарадњи 
Утврђене 
процедуре за 
реаговање 



Муп Бајина Башта Реализација програма „Безбедно 
детињство“ 

. Директор Током године Протокол о 
сарадњи  
Утврђене 
процедуре 

Општина Бајина Башта Реализација пројекта „ Без дивљих 
депонија“ 

Директор, 
педагог 

Током године Протокол о 
сарадњи  
Утврђене 
процедуре 

 

13. Мерила за праћење остваривања развојног плана школе 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Самовредновање реализације 
Акционог плана за текућу школску 
годину 

Повећан сензибилитет наставника за 
реализацију активности планираних 
Развојним планом 
 

Тим за ШРП 
Директор 

Мај – јун, сваке 
године 

Извештај на НВ 
записник 

На основу резултата 
самовредновања и Извештаја о 
реализацији сачињавање Акционог 
плана  

Акциони план је саставни део  
Годишњег плана  рада 

Тим за ШРП Септембар  Годишњи план 
Извештај о 
самовредновању 
Извештај о 
реализавији 
Годишњег плана 

Самовредновање реализације 
активности за школску 2014-2015. 
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  

Тим за ШРП Јун 2015.  Извештај о 
самовредн. 
Предлог 
акционог плана 
за даље 

 

 

 


