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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН, ЗНАЧАЈ ПЛАНА И ЧЛАНОВИ ТИМА 
 
 Школски развојни план је стратешки документ којим се дефинишу приоритети у оквиру васпитно-образовног рада 

а у циљу његовог унапређивања.За израду самог Плана је задужен Актив за школско развојно планирање, али се у 

самом његовом креирању консултују сви субјекти који утичу или који су директно укључени у рад Школе (ученици, 

наставници, родитељи, представници локалне заједнице, институције).План је такође основа за остваривање промена у 

школи и представља стратегију развоја компетенције наставника и ученика и као такав представља континуиран процес 

који је подложан и корекцијама и допунама током његове имплементације.Школски развојни план је израђен за период 

школске 2022/23.до 2026/27. године. Школски развојни план Основне школе „Рајак Павићевић“израђен је у циљу 

побољшања квалитета рада и садржи циљеве и задатке који су планирани за реализацију у наредних пет година. 

Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење и рад у којој постоји међусобна сарадња и остварују се 

потребе и интереси свих учесника у образовно-васпитном процесу. Кроз постављене циљеве и задатке настојаћемо да 

подстакнемо развој и постигнућа ученика у складу са њиховим психо-физичким способностима и индивидуалним 

карактеристикама кроз побољшање квалитета наставе и васпиног рада кроз сарадњу и корелацију свих запослених у 

школи уз размењивање иновативних идеја, договора и расподеле обавеза и одговорности као и сарадњу са родитељима 

и другим законским заступницима, установама и институцијама. Школски развојни план урађен је у складу са одредбама 

Закона о основама система образовања и васпитања (члан 41. и члан 49.), Закона о основном образовању и васпитању 

(члан 26.), Закона о средњем образовању и васпитању (члан 9.) и Правилникa о стандардима квалитета рада установе 

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018.године 

ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 

1.Драган Јовановић-директор 
2.Јан Кунчак-предметни наставник 
3.Мирјана Јекић-психолог 
4.Наташа Милановић-наставник разредне наставе 
5.Радмила Тутић-помоћник директора 
6.Кунчак Слађана-координатор 
7. Јеремић Јелена-члан Савета родитеља 
8. Вранић Ђурђина-представник Ученичког парламента 
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ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 
 

Основна школа „ Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти смештена је у ужем центру града. 

Садашња школска зграда сазидана је у стилу неокласицизма 1931. године и до другог светског рата носила је име 

„ Краљ Петар I Ослободилац“. После Другог светског рата мења име у Основна школа „ Рајак Павићевић“. Повећање 

броја ученика и осавремењивање наставе , као и функционаланост школског простора наметнули су доградњу постојеће 

зграде 1958-1963. године. Школа је у својој историји имала два прекида рада и то за време два светска рата( током 

Другог светског рата оштећења на згради износила су 40%).  

Данас, школа има 742  ученика распоређених у 37 одељења и то 28 у матичној школи, а 9 у издвојеним 

одељењима ( Пилица (7),Црвица (1) , Јасиковице ( 1)). Разредну и предметну наставу изводи 56 учитеља и наставника. 

Школа располаже са ђачком кухињом тренутно преко 560 оброка, фискултурном салом, школском радионицом, 

библиотеком са преко 18000 књига и адаптираним школским двориштем. 

У непосредној близини налазе се терени Спортско-туристичког центра које користи за реализацију програма 

физичког васпитања. 

У школи су решена питања одлагања и уклањања смећа, а извршена је и реконструкција школског дворишта ,  

фискултурне сале , крова  школе,громобранске мреже, реновиране и адаптиране нове просторије за ваннаставне 

активности и часове информатике. 

У школи су опремљени кабинети(физике, ликовне култтуре , биологије, рачунарства и информатике 2 

кабинета,математике историје, географије, лабораторија за хемију и кабинети за стране језике, музичког, две учионице 

целодневне наставе и продуженог боравка) . 
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СНАГЕ ШКОЛЕ 
С обзиром на успех наших ученика на такмичењима на свим нивоима сматрамо да су снаге наше школе следеће: 

 Стручни кадар са веома богатим радним искуством 

 Мотивисаност наставника за сталним стручним  усавршавањем 

 Потенцијал ученика (резултати на такмичењима на свим нивоима) 

 Разумевање локалне заједнице за потребе школе 

 Спортски терени 

 Добра организација рада 

 Велика заинтересованост ученика за такмичења 

 Учешће ученика у културним збивањима 

 Отвореност школе за сарадњу са свим интересним групама 

 Углед који школа има у нашој средини и шире 

 Добра опремљеност школе наставним средствима 

 Одобрена и реализовано више пројеката 

 

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 
Поред постојећих снага у школи се осећа и одређени број слабости које отежавају реализацију задатих планова а 

састоје : 

 Географски положај општине (велика удаљеност од универзитетских центара) 

 Недовољна укљученост ученика у уређивање и одржавање школског и дворишног простора 

 Недостатак адекватног простора типа амфитеатра за презентацију ученичких радова, за организовање 

школских прослава, трибина, концерата, књижевних вечери 

 Преоптерећеност ученика великим бројем часова редовне и изборне наставе 

 



  

8 

 

РЕСУРСИ СРЕДИНЕ И ОКРУЖЕЊА 

Како ћемо их искористити за унапређење рада школе 
 Скупштина општине Бајина Башта 

Награђивање одличних ученика 

Набавка наставних средстава 

Материјална помоћ за учешће ученика на такмичењима као и за организовање школских такмичења 

Одржавање школског објекта 

Финансирање стручог усавршавања наставника 

 Дом здравља Бајина Башта 

Систематски прегледи ученика 

Предавања стручњака из области здравственог васпитања 

 Хидроелектране Бајина Башта 

Помоћ у професионалној оријентацији ученика 

Техничка и материјална подршка  

 Национални парк Тара 

Помоћ у одржавању школског дворишта 

Акција пошумљавања, Покрет горана 

 Комунално предузеће.. 

Одржавање приступа школи, 

Донације -кречења учионица и одржавања зелених површина. 

 Ватрогасно удружење 

Одржавање противпожарних апарата 

Прање школског дворишта и канализације 
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 Рачанска фондација „ Дани Раче украј Дрине“  

Организована посета књижевним вечерима наших најпознатијих писаца, концертима, предавањима и сликарским 

колонијама које се организују сваке године у Бајиној Башти 

 Библиотека „ Милош Требињац“ 

Коришћење књига из библиотеке за потребе наставника и ученика Школе 

Учествовање на књижевним сусретима уз учешће деце и наставника школе 

 Средње школе у граду 

Сарадња ради организовања презентација школа за потребе професионалне оријентације 

 Локални медији и портали 

Праћење и промоција активности школе 

 Природни ресурси 

Планина Тара, река Дрина и Врело, језера Перућац и Заовине: 

Проучавање флоре и фауне ( часови биологије и географије у природи ) 

Организација спортских такмичења у природи 

 Историјске вредности 

Манастир Рача, црква брвнара и Парк ћирилице ( обилазак и проучавање – часови историје ) 
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Показатељ стања 2018/19. година 
Приоритетна област у школи за самовредновање у школској 2018/19 била је Настава и учење 

Приоритетне области:  

1. Настава и учење- оцена 3 

 анкета - упитници за наставнике, ученике и родитеље (41 наставник, 14 родитеља-представника Савета 

родитеља и 20 ученика 8. разреда изабраних случајним избором) 

 анализа резултата Завршног испита 

 анализа резултата са такмичења 

 

Показатељ стања 2019/20. година 
Приоритетна област у школи за самовредновање у школској 2019/20 била је ЕТОС 

Приоритетне области:  

2. Етос-оцена 3,4 

 анкета – упитници за наставнике, ученике и родитеље (40 наставника, 18 родитеља и 17 ученика 8. разреда 

случајно изабраних) 

 анализа документације 

Показатељ стања 2020/21. година 
Приоритетна област у школи за самовредновање у школској 2020/21 била је ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Приоритетне области:  

1. Подршка ученицима 3,33 

 анкета – упитници за наставнике, ученике и родитеље (37 наставника, 328 родитеља и 130 ученика)  

 Евиднеција одељенског старешине, педагога 

 Годишњи план рада школе 
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 Извештај тимова 

 Педагошка и школска евиденција 

 

Показатељ стања 2021/22. година 
Приоритетне области:  

1. Образовна постигнућа ученика 3 

2. Организација рада школе, управљање људским и материјаним ресурсима 2,66 

 анкета - упитници за ученике наставнике и родитеље(68 ученика, 138 родитеља и 31 наставник) 

 анкета – упитници за запослене (31 запослени) 

 анализа Завршног испита 

 резултати са такмичења 

 

АКТИВНОСТИ У ШК. 2022/ 2023. ГОДИНИ 
На заједничком састанку председника и координатора : Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива 

за развој школског програма, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Тима за самовредновање одржаних у 

недељи од 21.11.2022. до 25.11.2022. године направљена је стратегија за израду Школског програма и Развојног плана за 

период 2022/23-2026/27. године. 

1) Утврдити приоритете по областима квалитета рада школе за израду Развојног плана и области 

самовредновања.  

2) Сачинити SWOT анализе за све области квалитета и направити приоритетене стандарде као смернице у 

изради акционих планова. Обухватити мишљење наставника, ученика, родитеља и Школски одбор. 

3) На основу свих осврта на истраживања, процена, SWOT анализе и изабраних приоритетних стандарда по 

областима квалитета рада установе, израђен је нови 

Развојни план школе за период 2022/23-2026/27. године. 
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Након анализе Стратегије развоја образовања у Србији до 2030. године и разумевања потреба деце и одраслих у 

савременом друштву, утврђени су приоритети, дефинисани циљеви и активности за Развојни план. 

Развојни план школе израђен је на основу члана 50. а у вези са чланом 99. Законом о основама система 

образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- 

др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 26. Закона о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 55/13, 

101/17, 27/18-др.закон и 10/19). 

 

 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ВРЕДНОВАЊЕ ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 
Резултати ПРОЦЕНЕ СТАЊА: 
 
Елементи процене стања  процењивани су чек листама за области НАСТАВА И УЧЕЊЕ; ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА; 

ЕТОС,  анлаизом резултата ЗИ, документације за остале области. Показатељи остварености стандарда изражени у 

процентима, који ће се наћи у прилогу овог документa 
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СНАГЕ УСТАНОВЕ СЛАБОСТИ УСТАНОВЕ МОГУЋНОСТИ / 
ПОТРЕБЕ 

ПРЕПРЕКЕ 

Могућност избора 

слободних наставних 

активности за  ученике свих 

узраста. 

Одлична сарадња са 

спортским клубовима на 

територији општине. 

Квалитетан кадар. 

Потенцијал у природним 

ресурсима 

Учешће у еколошким пројектима. 
Могућност коришћења 

дигиталних уџбеника на 

сваком часу. 

Лидерско деловање 

директора школе. 

Опремљене све учионице 

ИКТ опремом. 

Жеља за напредовањем 
учитеља и 

наставника, посећеност 

семинарима. Чистоћа и 

организација школе. 

Дигитализација 

школе(интерактивне табле, 

коришћење дигиталних 

уџбеника).Иновативност у 

Недостатак 

сопствених извора 

финансирања. 

Недостатак учионица за 

реализацију додатне и 

допунске наставе. 

Улазак паса у школско 

двориште.  

Ограничене могућности за 

мотивацију запослених. 

Примена знања са 

семинара; Недостатак 

организованих активности 

за запослене у школи, 

ученике и родитеље, 

коjе су директно усмерене 

на превенциjу насиља. 

. 

Стручно усавршавање. 
Препознати таленте и 
могућности ученика 

да буду успешнији и 

да стичу више 

знања која ће им 

користити у даљем 

школовању и 

животу уопште. 

Више рада и 

самоодговорности. 

Чешћа организација 

и реализација 

екскурзија, излета и 

дружења ван школе и 

за ученике и за 

наставнике. 

 

Успостављање-и 
ширење 

међуопштинске 

повезаности са 

другим школама у 

земљи и 
иностранству. 

 
Популарисање и 

подизање свести о 

потреби ширења 

знања. 

Организовати 

 

Велики број запослених ради у 
више школа у општини. 

Велики број часова за ученике 
виших разреда. 

Тешкоће приликом израде 
распореда часова. 

 
Оптерећеност писменим и 

усменим проверама , и масивна 

укљученост ученика у 

ваншколске активност, локалне 

спортске клубове. 

Недовољна квалификованост за 

рад са инклузивним ученицима; 
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настави  

Стручне обуке; 

За новопридошле ученике и 

запослене у школи 

примењуjу се разрађени 

поступци прилагођавања на 

нову школску средину. 

У школи постоjи доследно 

поштовање норми коjима jе 

регулисано понашање и 

одговорност свих. 

Стручни и амбициозни 
наставници  
Велико искуство и жеља 

Педагошко-психолошке службе 

да буду и деци , родитељима и 

колегама на помоћи. 

активности за 

запослене у школи, 

ученике и родитеље, 

коjе су директно 

усмерене на 

превенциjу насиља, 
а из области ненасилне 
комуникације, социо-
емоционалног учења и 
толеранције 
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МИСИЈА 
 

Желимо да будемо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања индивидуалних 

карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за успешну интеграцију у савремено друштво. Негујемо 

хумане вредности, солидарност и једнакост међу ученицима, уважавајући различитости. Отворени смо за сарадњу са 

свим интересним групама и институцијама у окружењу , спремни смо за иноватине методе рада и укључивање у све 

националне и интернационалне пројекте , који су одобрени од стране мминистарства просвете. 

 

  

 

ВИЗИЈА 
 

 
 
Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, постигнућа ученика,  побољшава 

међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је  сви волели, радо долазили и лепо се 
осећали у њој.Школа у којо су ученици одговорни за своје здравље и очување животне средине, школа у коју ће и 
родитељи радо долазити и заједно са наставницима радити на што бољим условима рада ученика . 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ: 

Током анализе постојећег стања квалитета рада школе, путем , Извештаја о самовредновању стандарда квалитета рада 

установе, анкетрирања ученика, родитеља и наставника, анализе документације, анализе резултата ЗИ,  прикупљени су подаци, 

сугестије и идеје на основу којих је препознат низ потреба и приоритета неопходних за успешно функционисање свих аспеката 

наставног процеса и квалитетан рад школе. 

Потребе које су препознате: 

 
- Ефикасно коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег учења 

- Побољшање подршке ученицима у процесу учења 

- Јачање ученичких и наставничких компетенција 

- Повећање мотивације и сарадње наставника, родитеља, ученика 

- Промоција школе и постигнућа ученика 

- Учешће у пројектима 

- Повећање броја активности за развијање социјалних потреба и вештина ученика 

- Развијање конструктивнијих односа са родитељима 

- Висока постигнућа ученика на завршном испиту 

- Промоција талентованих и успешних ученика 

- Хоризонтално повезивање и размена искуства наставника 
- Превазилажењем ex-catedraнаставе 
- Фаворизовањем диференциране наставе и индивидуализованог рада 
- Развијањем свести о правима и одговорностима код  ученика 
- Изграђивањем моралних и естетских вредности код ученика 
- Развијањем креативности и оптимизма код ученика 
 

ПЛАН РАЗВОЈА ПО ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА :ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Опис стања и намере: Све активности запослених у школи усмерене су ка подизању квалитета рада школе, због тога се 

акценат ставља на аналитичкој процени у планирању и програмирању целог процеса рада установе. Сви учесници у животу школе 

учествовали су у анкетама и дали свој допринос за даљи развој, промене и иновације. 

Усмерени смо у правцу дигитализације и савременог вођења администрације. Законску и педагошку документацију водимо у 

електронској форми, израда распореда часова ради се такође електронски. 

Документацију школе сваке године услађујемо са законским регулативама. Годишњи план рада школе садржи све податке 

потребне за остварење Програма наставе и учења. Школски програм, Развојни план установе као кровне документе израђујемо на 
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период од 5 година. Стручна тела, Активи и Тимови као и наставни процес наставници редовно планирају и извештавају о раду. 

Планови садрже све елементе прописане законом и усклађени су са специфичним условима локалне средине.  

Након извршене анализе докумената приоритетни стандарди за даљи развој у овој области су: 

 

 

 

 

 

 

Развојни циљ: Планирање и програмирање органа, тела и тимова ускладити и повезати са циљем квалитетнијег 
рада у школи и ускладити са специфичним потребама ученика  

Крритеријум успеха: Годишњи план рада школе и Школски програм урађени и усклађени са ШРП 

3.Планове васпитног рада урадити на 

основу аналитичко истраживачких 

података 

.Планови урађени на основу анкетирања заинтересованости ученика. 

 

Задаци Очекивани резултати 

1. Унапређење планирања  и 
програмирања рада школе 
функционалним повезивањем 
планова и програма органа, тела и 
тимова 

Планови и програми повезани и повећана сарадња између свих органа, 
тела и тимова 

Годишњи план рада школе доказује повезаност 

2. Уградити у оперативним 
плановима стручних већа, тимова и 
органа механизме за праћење и 
извештавање 
 

У свим плановима урађени начини праћења и извештавања 
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Област квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Опис стања и намере: Иако је дугогодишња пракса планирање и припремање рада наставника засновано утврђивању 

потреба ученика, то желимо и да наставимо, уз појачано самовредновање и вредновање рада наставника од стране ученика и 

„критичког пријатеља“ (колега из школе). Вредновање рада захтева време те намеравамо да направимо колекцију лаких техника 

које наставник може да користи када жели да добије повратне информације од ученика. Линија информисања наставник-ученик-

родитељ треба да се појача како би родитељи благовремено били информисани о напредовању ученика. Желимо да развијамо 

мотивацију и одговорност ученика за учење преко обучавања за самоусмерено учење. У области оцењивања желимо да 

уједначимо елеменате формативног оцењивања. 

 

 

 

Развојни циљ: Унапредити квалитет наставе и учења из свих наставних предмета и обезбедити 
подршку како би сваки ученик могао да достигне прописане исходе и развије вештине 
самосталног учења (мотивација за учење) 

Критеријум успеха: 

Код 80% наставника планирање и припремање наставе засновано је на потребама  ученика и 
прописаним исходима. 

30% ученика је повећало успех у односу на претходну школску годину. 50% ученика 

је оспособљено за самоусмерено учење* 

 

 

 

 

 



  

19 

 

Задаци Очекивани резултати 

1. Унапређење планирања и 
припремања за наставу на 
основу утврђених 
потреба ученика 

100% стручних већа, након извршених анализа 
предзнања ученика доставља извештај и оперативне 
планове усклађене према утврђеним потребама ученика. 

Годишњи план рада школе и Оперативни планови рада наставника 
усмерени су на задовољавање различитих потреба ученика. 

2.Информисање ученика и 
родитеља о утврђеном 
предзнању/потребама 
ученика и сачињавање 
плана надокнађивања 

Сви ученици (чије предзнање је утврђивано) и њихови родитељи су 
добили формативни опис постигнућа у 
писаној форми са предлогом плана надокнаде у складу са исходима. 

30% ученика прави сопствени план рада и напредовања и постиже 
успех у односу на почетно стање. 

3. Праћење напредовања 
ученика - унапређивање 
формативног оцењивања 

80% наставника има портфолио ученика у којем 
евидентира његово напредовање и промене у понашању. 

Постоји листа утврђених активности које се користе за формативно 
праћење напредовања ученика - задаци засновани на исходима и 
нивоима знања; есеји; пројекти; планови за надокнађивање 
предзнања и посебних 

недостатака ученика; прилагођени различитим потребама ученика. 

4. Развијање одговорности 
ученика у учењу и 

постављању личних циљева 
учења 

80% наставника обучено за формативно оцењивање као и 
сачињавање задатака у складу са исходима за предмет. 

Сваке школске године реализује се, у оквиру стручног 
усавршавања (интерно, акредитовани програми) по једна тема из 
области планирања, програмирања и припремања за наставу, 
презентације урађених тема, повезивање садржаја, размена 
искуства и идеја. 
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5. Подстицање мотивације 
ученика за самостално 

планирање рада и 
напредовања 

30% ученика (толико их, на основу искуства, показује 
потребу за појачаним радом) постиже напредак у учењу и промене у 
понашању. 

Евиденција васпитног рада у вези са понашањем ученика 
(комуникација, поштовање правила рада и др.) показује да нису 
изречене васпитне мере или позитиван ефекат 

мера (без смањења оцена из владања). 

6. Унапређивање културе и 
праксе (само)евалуације 
рада наставника. 

95% наставника примењује неки од начина прибављања повратних 
информација о својој настави у различито 

време и из различитих извора: од својих ученика, колега, родитеља 
и од себе самог. 

Акциони план за задатак 1 

Унапређење планирања и припремања за наставу на основу утврђених потреба ученика 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Израда тестова за утврђивање 
предзнања ученика заснованог на 
исходима за предмет 

Август ОВ првог 
разреда 

Записник са састанака 
Тестови 

Утврђивање предзнања ученика на 
основу исхода 

Септембар Предметни 
наставници 

Анализа постигнућа 
(стручна већа) 

Израда оперативних планова за 
месец септембар у циљу 
надокнађивања предзнања 

Септембар Предметни 
наставници 

Оперативни планови 
рада наставника 
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Акциони план за задатак 2 

Информисање ученика и родитеља о утврђеном предзнању/потребама ученика и план 
надокнађивања 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Давање индивидуализиране и 
персонализоване писане повратне 
информације сваком ученику о 
постигнућу на тесту предзнања 

Септембар Предметни 
наставници 

Писана повратна 
информација у 
портфолију ученика; 
Писана повратна инфо. 
достављена 
родитељима 

Информисање родитеља о 
постигнућу/предзнању ученика, 
достављањем повратне информације 

Септембар Предметни 
наставници 

Писана повратна 
информација 

 
Акциони план за задатак 3 

Праћење напредовања ученика - унапређивање формативног оцењивања 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти 
праћења реализације 
активности 

Организоање семинара о формативном 
оцењивању за наставнике разредне и 
предметне наставе 

Новембар 
2022-до 
краја јуна 
2023. 

Директор, 
стручна већа 

Евиденција о 
похађаним 
семинарима 
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Дисеминација на стручним већима о 
формативном оцењивању и повратним 
информацијама 

До краја јуна 
2023. 

Наставници, 
стручни 
сарадник 

Записници стручних 
веће 

Обучавање младих наставника за 
давање конструктивне повратне 
информације која је ослоњена на 
исходе 

Мај-јун 
2021. и сваке 
наредне 

Психолог, 
представнци 
стр. већа 

Портфолио наставника 
почетника 

 
Акциони план за задатак 4 
Развијање одговорности ученика у учењу и постављању личних циљева учења 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Инструирање ученика да, на основу 
повратне информације о утврђеним 
недостацима у предзнању односно 
знању (вештини), сачини сопствени 
план рада за напредовање 

Септембар- 
октобар и 
даље током 
сваке године 

Предметни 
наставник 

 

Организовање индивидуализованих 
часова подршке ученику да напредује у 
непосредној настави, ау складу са 
учениковим планом рада: 
А) за ученике који имају недовољно 
предзнање 
Б) за ученике који желе да напредују у 
оквиру позитивних оцена 

Током године Предметни 
наставници 

Одржани часови; запис у 
дневнику рада 
(есДневнику) 

 
Индивидуализиран план 
рада са ученицима 

Праћење напредовања ученика након  
договореног времена провером 
постигнућа и давањем нове повратне 
информације 

Током године, а 
најмање 
четири пута 
годишње 

Предметни 
наставници 

Писана КПИ према 
периодима оцењивања 
за ученике који имају 
недовољне оцене 
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Анализа ефеката предузетих мера 
преко показатеља: одговорност 
ученика за учење, подстицање 
(мотивисање) ученика за даљи рад и 
праћење и оцењивање 

Новембар, 
јануар, март, 
јун сваке 
године (по 
периодима 
оцењивања) 

Директор, 
психолог, 
стручна 
већа, 
одељењске 
стареш. 

Записници одељењских 
већа и стручних већа за 
области предмета 

 

Акциони план за задатак 5 
Подстицање мотивације ученика за самостално планирање рада и напредовања 
Активности Време 

реализације 
Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Информисање ученика о исходима 
учења за сваки предмет 

Почетак 
сваке 
школске 
године 

Предметни 
наставници 

Белешка у есДневнику 
ОВ рада 

Упознавање ученика о свим елем 
праћења односно акт. које су 
предмет формативног оцењивања 

Почетак  
сваке 
Шк.годин 

Предметни 
наставници 

Белешка у есДневнику 
ОВ рада 

Информисање ученика о 
правилима понашања 

Септембар и 
даље 
(подсећање) 

Чланови УП 
одељењски 
старешина 

Записник УП 
Садржај часа 
одељ. старешине 
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Акциони план за задатак 6 

Унапређивање културе и праксе (само)евалуације рада наставника. 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти 
праћења 
реализације 
активности 

Израда лако доступних „алатки“ за 
ефикасно добијање података о 
различитим аспектима наставног 
процеса и квалитету подучавања 
наставника 

Током школске 
године 

Педагог 
Психолог 
представници  
стучних већа 

Збирка мини- 
техника или 
„алатки“ за 
добијање 
повратне 
информације од 
ученика 

Прибављање повратних информација од 
ученика применом различитих техника 
(упитници са отвореним 
питањима, скале процене, контролне чек 
листе и друге које су на 
располагању) и колега (посете часу) 

Током сваког 
полугодишта 
најмање два 
пута од 
ученика и 
једном од 
стране колега 

Сваки 
наставник 

Добијени подаци 
Записници са 
седница стручних 
већа на којима се 
анализирају и 
дискутује о 
правцима 
унапређивања 
рада наставника 

Анализа добијених података и 
планирање унапређивања рада у 
зависности од повратне информације 

Најмање једном 
годишње 
 

Стручна већа Записници са 
седница стручних 
већа на којима се 
анализирају 
ОП 
рада/припреме 
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Област квалитета: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Опис стања и намере: Постигнућа наших ученика су  добра, посебно ако их пратимо       приликом уписа у средње школе (на 

пример, редовно пратимо колико ученика је уписало средњу школу по првој жељи). Повећано је учешће ученика на такмичењима 

из српског језика и математике (нпр. „Кенгур без граница“) . Оно што желимо да унапредимо су мотивација ученика за одговорно и 

самоусмерено учење (што је предвиђено активностима из области Настава и учење) као и развијање ставова и вредности 

усмерених на поверење у себе, цењење знања и превазилажење тешкоћа у процесу остваривања циљева. 

Развојни циљ: Подићи квалитет школских постигнућа ученика у циљу достизања  остварености 
стандарда образовања и исхода учења на крају основног  образовања. 

Критеријум успеха: 

- 80% ученика постиже основни ниво на ЗИ из српског и математике  

-50% ученика остварује средњи ниво на ЗИ из српског и математике 

-20% ученика остварује напредни ниво на ЗИ из српског и математике 

'-Израђен ИОП3 за најмање једног даровитог ученика 

-Израђени ИОП-и за ученике којима је потребна додатна подршка 

-Учешће ученика на такмичењима 

 

Задаци Очекивани резултати 

1. Подизање успеха ученика на 
полугодишту и на крају 
наставне године 

Средње оцене ученика по предметима, одељењима и 
разредима су преко 3,50 

Просечна пролазност ученика на класификационим 
периодима је преко 90%, а на крају школске године 100% 

2. Обучавање ученике за 
постављање циљева учења и 
самостално планирање рада 

Израђен лични план учења код ученика петог разреда 
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3. Израда колекције задатака 
који су урађени према исходима и 
образовним стандардима 

60% предмета поседује колекцију задатака који 
испитују квалитет знања (са најмање 10 задатака по 
предмету који су урађени на основу исхода и према 
образовним стандардима) 

4. Припремање ученика 
осмог разреда за полагање ЗИ 

Обезбеђена је и организована припремна настава из свих 
предмета из којих ученици полажу ЗИ 

Акциони план за задатак 1 

Праћење анализе постигнућа ученика на полугодишту и на крају наставне године. 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Иницијална тестирања и њихова 
анализа 

септембар Предметни 
Наставници,стр
учна већа 

Стручна већа за 
област  предмета и 
педагошка 
документација 
наставника 
 

Анализа постигнућа 
ученика за сваки период 
оцењивања 

Класификаци
они период 

ОС, директор, 
стручна служба 

Стручна већа за 
област предмета 
Наставничко веће 
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Акциони план за задатак 2 

Обучити ученике за постављање циљева учења и самостално планирање рада 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Идентификовање    
ученика којима је 
потребна подршка у учењу 

Септембар Предметни 
наставници 

Евиденција о праћењу 
ученикa којима је потребна 
индивидуализирана подршка у 
учењу 

Усмеравање ученика у 
правцу постављања циљева 
учења и 
сачињавања плана учења 

Септем
бар 
,јануар 

Тим за инклузију 
и тимови за 
додатну 
подршку, 
стручна служба 

Индивидуални планови 
потреба и учења  
Повратне информације 
предметног наставника 
индивидуализоване за сваког 
ученика који поседује план 

Праћење остваривања        
плана напредовања ученика 

Јануар , 
јун 

Предметни 
наставници, 
стручна служба 

Документација о праћењу и 
вредновању напредовања и 
постигнућа ученика  
 

Анализа ефеката 
праћења напредовања и 
постигнућа ученика 

Јун-август Педагошки 
колегијум 

Извештај о постигнућима 
ученика 
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Акциони план за задатак 3 

Израда колекције задатака који су урађени према исходима и образовним стандардима 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти 
праћења 
реализације 
активности 

Избор поступака и метода рада који воде 
ка 
остваривању 
међупредметних компетенција 

Октобар Тим за 
обезбеђивањ
е квалитета 

Стручна већа за 
области предмета 
(записник) 
Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 
(записник) 

Тестови  задатака које проверавају 
исходе на годишњем нивоу 

Април/ мај Предметни 
наставници, 
стручна служба 

Анализа постигнућа 
ученика, тестови 
знања, интерне 
збирке задатака 
по предметима 

Акциони план за задатак 4 
Припремање ученика осмог разреда за полагање ЗИ 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти 
праћења реализације 

активности 

Израда плана припремне наставе за 
ЗИ 

Друго 
полугодиште 

Предметни 
наставници           

План припреме за ЗИ 

Реализација пробног ЗИ Друго 
полугодиште 

Директор, 
помоћник 

директора, 
ПП служба 

План, припрема и 
анализа ЗИ 
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Индивидуална анализа резултата 
пробног ЗИ  и саопштавање 
ученицима резултата 

Друго 
полугодиште 

Предметни 
наставници 

Евиденција 
наставника 

Израда радних материјала      и 
задатака по предметима  који се 
полажу на ЗИ 

Друго 
полугодиште 

Предметни 
наставници 

Материјали и задаци 

Анализа резултата 
ученика након полагања ЗИ 

Јун/ август Одељењске 
старешине 
Чланови школске 

комисије 

Извештај након 
полагања  ЗИ 
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ЗАДАЦИ 

 
 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.Подизање квалитета подршке 
ученицима путем повећања понуде и флексибилније 
организације рада школских секција 

Број ученика који су ангажовани у раду школских 
секција, као и већа понуда школских секција 
ученицима.  
 

 

2. Пружање адекватне подршке ученицима, и то 
даровитима за 
предмете из којих напредују брже, као и ученицима са 
тешкоћама, у циљу подстицања развоја 

Увођење ИОП-1 и ИОП-2 за ученике који не могу 
да прате наставу предвиђену планом и 
програмом, као и ИОП-3 за талентоване 
ученике, који убрзано савладавају градиво које 
је предвиђено планом и програмом. На тај начин 
ученици стичу знања у складу са својим 
могућностима и капацитетима. 

3. Подстицање професионалног развоја ученика кроз 
активности у оквиру каријерног вођења и саветовања 

Број ангажованих ученика; задовољство 
ученика и наставника; одељењске заједнице 
осмог разреда укључене у реализацију 
професионалне орјентације, маскенбала 
занимања 
 

4. Организовање активности 
које доприносе личном развоју 
социјалних вештина и 
здравих стилова живота 

Број ангажованих ученика; задовољство ученика и наставника; 
одељењске заједнице осмог разреда укључене у реализацију 
професионалне орјентације, маскенбала занимањаћ 
Спортска такмичења између одељења током Дечије недеље 
Сарадња са установама културе, спортским организацијама у нашој 
средини... 
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Област квалитета: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Опис стања и намере: Пуна подршка развоју личности ученика је сталан задатак који захтева и 

сарадњу са родитељима и индивидуализирани приступ ученицима, што није увек оптимално присутно. Област 
професионалних усмеравања је важна за ученике и то може да се реализује и у сарадњи са родитељима. 
Образовна подршка је потребна ученицима који брже напредују, као и ученицима којима је потребан 
прилагођен приступ у начину оцењивања и понашања (за које се ради ИОП1, ИОП2), а у складу са исходима 
образовања; желимо да подстакнемо напредовање ученика израдом ИОП3. Понуда ваннаставних активности 
нам није јача страна па планирамо да побољшамо понуду.  

 

 

Развојни циљ: Побољшати праћење физичког, здравственог, емоционалног, социјалног и професионалног 
развоја ученика 

Критеријум успеха: 
Школа пружа подршку ученицима у области психосоцијалног и професионалног развоја кроз 
обезбеђивање одговарајућих активности и саветодавног рада тако што постоји 
ефикасан систем подршке ученицима који имају тешкоће у учењу, и     ученицима који раде по ИОП-у. 
Повећан број ученика ангажованих у ваннаставним активностима на крају четврте  године реализације 
ШРП. 
95% ученика изражава осећај сигурности, задовољства због подршке и разумевања школе  за њихово 
напредовање. 

5. Организовање тематских дана 
и обележавање значајних датума 
путем укључивања ученика 
у истраживања и 
обележавања значајних 
датума 

Број активности које су организоване у једној школској години: на 
пример, Дан школе, 
Истраживања холокауста, обележавања - Дан људских права; Дан 
матерњег језика, Светски дан 
поезије, Дана планете Земље,... 
Задовољство ученика, наставника и родитеља Медијска 
пропраћеност догађања 
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Акциони план за задатак 1 

Подизање квалитета подршке ученицима путем повећања понуде и флексибилније организације 
рада школских секција. 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Упознавање 
интересовања и 
укључивање ученика у 
разноврсне школске, 
ваннаставне активности 

Почетак 
школске 
године 

Наставници 
укључени у рад 
секција, 
ученици, 
Стручно веће 

Попуњен анкетни листић, чек 
листа понуђених ваннаставних 
активности и извештаји о раду 
секција 

Израда Годишњег плана и 
програма рада секција и његова 
реализација 

Почетак 
школске 
године 

Наставници и 
ученици 
укључени у 
рад секција 

Планови секција у ГПРШ и 
извештаји о раду секција, 
евиденција часова, ученички 
продукти 

Презентација и 
промовисање резултата рада 
ученика у секцијама и 
ваннаставним 
активностима 

Децембар, мај 
сваке године 

Наставници и 
ученици 
укључени у рад 
секција 

Изложени ученички продукти, 
радови на сајту школе, број 
учешћа на смотрама, 
манифестацијама... 
Похваљивање и награђивање 
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Акциони план за задатак 2 

Пружање адекватне подршке ученицима, и то даровитима за предмете из којих напредују брже, као и 
ученицима са тешкоћама, у циљу подстицања развоја 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Идентификовање ученика који 
брже напредују из 
појединих 
предмета и израда ИОП3 

До новембра ОС; тим за 
подршку 
ученицима 

Доказ о напредовању 
ученика (тестови, изјаве 
наставника и родитеља) 
Предлог ИОП3 

Праћење 
напредовања ученика и 
одржавање 
мотивације за 
учење/такмичења 

Током школске 
године 

Предметни 
наставници
, психолог 

Евиденција о похађању 
часова додатног рада 
Број такмичења на којима 
учествује 
Лист за праћење 
развоја, напредовања и 
остварености 
постигнућа ученика 

Идентификовање       ученика који 
спорије напредују из појединих 
предмета или имају тешкоће у 
учењу и понашању; израдити 
ИОП1 и ИОП2 уколико је 
потребно 

До новембра Предметни 
наставници
, 
ПП служба, 
тим за 
инклузију 

ИОП1 
Евиденција о похађању 
часова допунског рада 
Писани радови 
Лист за праћење развоја, 
напредовања и остварености 
постигнућа ученика 
Извештавања предметних 
наставника 
Евалуација ИОП-а 
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Организовање вршњачке 
подршке Укључивање 
ученика из разреда у рад са 
ученицима који имају тешкоћа 

Сваке године, 
континуирано 

Одељ. Стар 
,предметни 
наставници, 
ученици, 
стручни 
сарадник 

Заинтересованост и број 
ученика укључених као подршка у 
раду 

Помоћи 
наставницима у 
пружању посебних врста 
подршке 
ученицима, 
посебно ученицима са ИОП-ом 1, 
ИОП-2 и 3 

Сваке године, 
и према 
потреби 

Предметни 
наставници
, стручни 
сарадник 

Посећени семинари на теме о 
подршци и инклузији 
Интерно стручно усавршавање  
ПП служба 
Набављена стручна литература 

Акциони план за задатак 3 

Подстицање професионалног развоја ученика кроз активности у оквиру професионалне орјентације 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Укључивање ученика 8. разреда 
кроз ЧОС у  професионалну 
орјентацију 

Друго 
полугодиште 

Одељењске 
старешине,Тим 
за 
професионалну 
орјентацију 
 

Реализовани часови на Чос-
овима и реални сусрети 

Организован маскенбал занимања за 
ученике 8. разреда 

Крај првог 
полугодишта 

ПП служба Фотографије, видео записи, 
друштвене мреже 
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Акциони план за задатак 4 

Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина и здравих стилова живота 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Испитивање потребе и интересовања 
ученика за васпитне програме који се 
организују ушколи 

Септембар Одељењске 
старешине; 
наставници ГВ 

Планови рада одељењских 
старешина, анкете, записници 

Информисање ученика о забрани 
насиља и дискриминације и 
начинима реаговања у ситуацијама 
насиља 

Септембар 
– сваке 
школске 
године 

Одељењске 
старешине, 
ПП служба 

ЕсДневник – садржаји рада 
одељењских старешина са 
ученицима 
 

Обележавање Дана борбе против 
вршњачког насиља 
(Дан розе мајица) 

Март 
школске 
године 

Одељењске 
старешине, 
 

Фотографије, текстови за школски 
лист, прилози за локалну ТВ 

Предавања за ученике на теме 
заштите здравља 

Током 
школске 
године 

Лекар ДЗ, 
патронажне 
сестре 

Записници, фотографије, запис 
у књизи дежурства 

Промоција здравих стилова живота 
организовања спортских 
такмичења ученика наше школе 

Октобар Наставница 
физ. 
Васп., уч, наст 

Прилози на  сајту, фотографије 

Упутити ученике у методе и 
технике успешног учења и 
начина планирања сопственог 
напредовања 

Септембар 
– октобар и 
даље 
праћење 

ПП служба, 
предметни 
наставници 

ЕсДневник (часови одељењског 
старешине), планови рада 
наставника 

Компензаторни програм учења-
учења за ученике са три и више 
слабих оцена  након првог 
класификационог периода 

новембар Одељењске 
старешине, ПП 
служба, 
родитељи 

Евиденција рада 
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Акциони план за задатак 5 

Организовање тематских дана и значајних датума путем укључивања ученика у истраживања и 
обележавања значајних датума 
Активности Време 

реализациј
е 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења реализације 
активности 

Избор значајних 
датума које ће 
школа обележавати 

Јун-август (до 
15. 09. 
сваке 
школске 
године) 

Руководиоци 
стручних 
већа за 
области 
предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа за области предмета 

Израда плана 
обележавања 
значајних датума 
(манифестација) 

Септембар Стручна већа 
за области 
предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа за области предмета 

Планирање 
тематских дана 
(интердисциплинарн
о, корелацијом 
различитих 
предмета и 
сарадњом 
наставника) 

Месец дана 
пре актуелне 
манифестациј
е (сваке 
школске 
године) 

Наставници 
историје, 
српског 
језика, 
ликовне и 
музичке 
културе 

Записници стручних већа за области предмета 
Фотографије, видео записи, прилози за локалну 
ТВ 

Избор и 
презентација 
најуспешнијих 
радова 
Награђивање 
ученика 

Према 
календару 
значајних 
датума 

Чланови 
жирија, 
ученици и 
наставници 

Изабрани најуспешнији радови, изложба у холу 
школе, број 
презентатора, посетилаца, прилози на сајту, 
подршка 
локалних медија 
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Област квалитета: ЕТОС 

Опис стања и намере: Сарадња Школе и родитеља је карика која је неопходна и која истовремено 
није довољно јака. Родитељи нису спремни да се укључе у живот и рад школе на начин који обезбеђује 
суштинску партиципацију. Намеравамо да појачамо сарадњу са родитељима тако да их више укључимо у 
различите школске активности. Желимо да родитељи постану партнери у правом смисли речи у васпитном и 
образовном раду школе, а да истовремено Школа постане подршка подстицајном родитељству. 

 

Развојни циљ: Унапређивање партнерских односа родитеља и школе мотивисањем родитеља 
ученика за сарадњу и учешће у свим сферама школског живота 

Критеријум успеха: 

-Већа укљученост  родитеља у школске активности повећан за . 
-Веће задовољство родитеља радом школе. 
- Представници родитеља учествују у раду школских тимова и долазе на састанке тимова. 
- Укључивање ученика који раде по ИОП-у у спортске и културне активности школе 

  -Нулта толеранција школе на насиље 
  - Успостављање система тимског рада и партнерских односа 

 

Задаци Очекивани резултати 

1. Повећати степен 
информисаности родитеља о 
значају сарадње породице и школе 

Годишње евалуације рада школе које врше родитељи (анкете) 
показују веће задовољство и поверење родитеља у школу 

2. Ојачати родитељске 
компетенције едукацијом о 
питањима значајним за развој 
деце/адолесцената и васпитне 
поступке 

40% родитеља процесује да им је користила едукација 
(организована у школи) о значајним аспектима 
адолесцентног развоја 
Родитељи обучени за комуникацију са децом/ученицима 
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3. Укључити родитеље у 
реализацију активности у 
области професионалне орјентације 

Број родитеља који је представио своје занимање 
ученицима 
Број посета радном месту родитеља у оквиру 
упознавања ученика са занимањем 

4.Укључивање ученика који раде по 
ИОП-у у спортске и културне 
активности школе 

Укљуленост свих ученика који раде по ИОП-у у неку од 
спортских или културних активности школе 

5. Нулта толеранција школе на 
насиље 

Реаговање на све видове и нивое насиља у школи за које 
имамо сазнања 

 
Акциони план за задатак 1 

Повећати степен информисаности родитеља о значају сарадње породице и школе 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Прибављање информација о 
потребама родитеља када је у 
питању сарадња са 
школом 

До новембра Одељењске 
старешине, 
стручни сарадник 

Анкете, упитници - 
анализе одговора 

Евалуација предузетих мера 
у погледу давања писаних 
повратних 
информација 

Два пута у 
школској 
години 

Директор, стручни 
сарадник 

Тим за 
самовредновање 
Предметни 
наставници 
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Акциони план за задатак 2 

Ојачати родитељске компетенције едукацијом о питањима значајним за развој 
деце/адолесцената и васпитне поступке 
Активности Време 

реализације 
Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Избор тема које интересују родитеље Јун-август (до 
15. 09. 
сваке 
школске 
године) 

Руководиоц
и стручних 
већа за 
области 
предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа за 
области предмета 

Организовање трибина и тематских 
дискусионих 
група за родитеље ученика првог разреда 

До три у току 
школске 
године 

Одељењске 
старешине,
ПП служба 

Записници о 
предавањима за 
родитеље 

Фотографије 
Евалуација од стране 
родитеља 
Евиденција о обухвату 
родитеља 
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Акциони план за задатак 3 

Укључити родитеље у реализацију активности у области каријерног вођења и саветовања 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти 
праћења реализације 
активности 

Испитати заинтересованост родитеља 
за сарадњу са школом у области 
професионалне орјентације 

Први 
родитељски 
састанак 
(септембар) 

Одељењск
е 
старешине 

Записник са 
родитељског састанка 
(тачка дневног реда) 
Реализација 
садржаја из области 
професионалне 
орјентације 

Израда плана посета   родитеља 
часовима 
одељењског старешине ученика осмог 
разреда 
; Тема: 
представљање занимања  којим се 
баве) 

Октобар, 
новембар, 
децембар, 
април 
сваке школске 
године 

Стручна већа за 
области 
предмета 
Одељењске 
старешине 

Записници 
са 
одељењских 
родитељских 
састанака Записници 
са савета 
родитеља (извештаји 
о реализацији) 
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Акциони план за задатак 4 
Укључивање ученика који раде по ИОП-у у спортске и културне активности школе 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења реализације 
активности 

Укључивање ученика 
који раде по ИОП-у у 
крос ученика. 

Октобар, април Наставници 
физичке 
културе и 
учитељи 

Записници, фотографије са кроса 

Укључивање ученика 
који раде по ИОП-у у 
спортска такмичења. 

Током године Наставници физичке 
културе и учитељи 

Записници са реализованих 
такмичења 

Учешће ученика који 
раде по ИОП-у у 
школске приредбе. 

Током године Наставници српског 
језика и музичке 
културе, учитељи 

Фотографије и видео записи 

Учешће ученика који 
раде по ИОП-у у 
обележавању 
школске славе и дана 
школе. 

Јануар, март Наставници српског 
језика и музичке 
културе, учитељи 

Фотографије и видео записи 
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Акциони план за задатак 5 
Нулта толеранција школе на насиље 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Информисање о нивоима и 
врстама насиља, као и 
последицама када до истог дође 

Септембар-
ЧОС, 
родитељски 
састанци 

Одељењске 
старешине 
и ПП 
служба 

Записници са одељенских 
заједница 

Спровођење и реализација 
радионица на тему превенције 
насиља (ненасилна 
комуникација, конструктивно 
решавање конфликта) 

Током године-
ЧОС 

Одељењске 
старешине 

Записници са одељенских 
заједница 

Предавања за родитеље Септембар, 
фебруар 

Одељењске 
старешине и ПП 
служба 

Записници са родитељских 
састанака 

Предавања од стране 
припадника других институција 

Током године Директор, 
одељењске 
старешине и ПП 
служба 

Записници 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

Школска зграда се налази на идеалној локацији, у самом центра града, , а довољно заштићена и издвојена 

на неки начин.  

Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња поклања се безбедности ученика, 

очувању и уређењу школске средине. Деца бораве у безбедном окружењу, где се о њиховом физичком и психичком 

развоју брину стручна лица. Објекат у којем бораве ђаци пружа осећај добре атмосфере за рад. 

Настава је организована тако да деца присуствују настави, радионицама, ваннаставним активностима и 

секцијама. Настава је понекад амбијентална и одвија се у околини места. Са ученицима ради наставни кадар 

одговарајуће стручности и велике мотовосаности за напредовањем и увођењем новина у наставне процесе. 

Школа је опремљена технологијом како би сваки наставник имао потребна средства за рад. Сви обавезни 

документи су донети у процедури прописаној Законом и усклађени са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања и Законом о основама образовања и васпитања. Развојни план сачињен је на основу 

извештаја самовредновања и резултата самовредновања. 

Директор школе планира активности у вези са организацијом рада школе и извештава Педагошки колегијум, 

Наставничко веће и Школски одбор о реализацијама тих активности. У школи се планирају и спроводе дежурства 

наставника и ученика. У Школи је дефинисана организациона структура, дефинисане су процедуре избора и рада 

органа управљања, руковођења, саветодавних органа. Постоји Статут Школе, Правилник о организацији рада и 

систематизацији послова. У Школи су дефинисани стручни тимови и одређени су координатори стручних тимова и 

актива. Стручна тела и тимови формирани су у складу са компетенцијама запослених. 

Директор организује и води састанке Педагошког колегијума. Показује отвореност за промене и иницира 

иновације, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију међу запосленима. Директор развија 

партнерство са другим установама и локалном заједницом. Подржава и аплицира конкурисање школе у оквиру 

разних пројеката из области образовања. 

Стручни органи школе прате и анализирају успех и владање ученика. Стручни сарадници остварују педагошко-
инструктиван рад у скалду са планом рада и потребама школе у виду помоћи ученицима у савладавању тешкоћа у 
учењу и у виду помоћи одељенским старешинама у реализацији рада и решавања насталих проблема. Тим за 
самовредновање континуирано остварује самовреновање рада школе у складу са прописима 
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Развојни циљ: Континуирано вредновање и самовредновање рада наставника и стручних 
сарадника у циљу побљшања квалитета наставе као и хоризонтално вредновање унутар школе  и 
укључивање школе у пројекте  

Критеријум успеха: 

-Наставници континуирано вреднују свој рад, вреднијући реализоване планове рада и часове 

-На нивоу стручних већа заступљеност хоризонталне евалуације 
 

 

 

 

Задаци Очекивани резултати 

1. Повећати степен 
информисаности  запослених о 
значају самовредновања 
сопственог рада 

 Сви наставници информисани о значају самовредновања властитог 
рада 

2. Реализација хоризонталне 
евалуације на стручним већима 

 

Посећеност угледних часова од стране припадника чланова већа 

3.Укључивање школе у пројекте 
којима се развијају опште и 
међупредметне компетенције 

Формиран Тим за праћење и реализацију пројеката 
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Акциони план за задатак 1 Повећати степен 
информисаности  запослених о значају самовредновања сопственог рада 
 
 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

На наставничком већу 
презентација о значају 
самовредновања сопственог 
рада 

септембар  ПП служба Записник  наставничког 
већа ,презентација 

 

 
Акциони план за задатак 2  Реализација хоризонталне евалуације на стручним већима 
 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Израда плана реализације 
угледних часова на стручним 
већима уз усклађивање времена 
реализације (како би могли да 
посећују часове колега из 
стручног већа) 

септембар  Предметни 
наставници 

Записник  са стручних 
већа за предмете, 
педагошка документација 
наставника 

 
Акциони план за задатак 3 Укључивање школе у пројекте којима се развијају опште и међупредметне 
компетенције 
 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Инструменти праћења 
реализације активности 

Формирање Тима за праћење и 
реализацију пројеката 

септембар  Директор, 
секретар, 
Стручна служба 

Годишњи план рада школе 

Утврђивање критеријума зa 

аплицирање за пројекте и 

Прво полугодиште Тим за пројекте и Записници Тима за пројекте 
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формулисање показатеља успеха школске текуће 
године 

директор школе 

Умрежавање са другим  школама и 
институцијама преко портала 
,, еTwinning’’ 

2022-2027. 
континуирано током 

школске године 

Тим за пројекте Записници Тима за пројекте 

Прављење базе података извора 

информација односно агенција 

које објављују пројекте у оквиру 
образовања 

Прво полугодиште 

текуће године 

Тим за пројекте Записници Тима за пројекте 

Праћење пројеката чији је циљ 

унапређење образовања 

на страницама фондације Темпус 

Континуирано током 

школске године 

Тим за пројекте Записници Тима за пројекте 

Израда плана похађања  семинара 

за писање пројеката 

Прво полугодиште 

текуће године 

Тим за пројекте, 

директор 

Записници Тима за пројекте 

 

 

 

Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата на 
завршном испиту 

 
 

ОПШТИ ЦИЉ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту ЕВАЛ
УАЦИ

ЈА 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉЕВИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНСОТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 
ОСТВАРЕНОСТИ 

ОСОБЕ 
ЗАДУЖЕНЕ ЗА 
ЕВАЛУАЦИЈУ И 
ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА 

ВРЕМЕ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 
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1. 

Унапређење 

образовних 

активности 

на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 
испиту 

Анализа 

постигнућа на 

завршном 

испиту 

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба, 

наставник 
информатике 

Август 

текуће 

школске 

године 

Резултати на 

завршном 

испиту и 

статистички 
извештај 

Директор 

школе, стручна 

служба и 

координатор 

Тима за 

реализацију 

завршног 

испита; 

извештај 

актива 
предметне наставе 

Септембар 

текуће 

школске 

године 

Анализа 

усклађености 

оцена на крају 

године са 

оствареностима 

образовних 

стандарда на 

завршном 

испиту 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Август 

текуће 

школске 

године 

Резултати на 

завршном 

испиту и 

статистички 

извештај; 

просек на крају 

школске 
године 

Директор школе 

и стручна 

служба и 

координатор 

Тима за 

реализацију 

завршног 

испита; 

извештај актива 

предметне наставе 

Септембар 

текуће 

школске 

године 

 Израда Акционог 
плана за 

подизање 

нивоа 

успешности 

ученика – 

израда 

плана и програма 

Педаго

шки 

колегију

м, 

предмет

ни 

наставн

ици 

Август 

текуће 

школске 

године 

Просек на 

завршном 

испиту је изнад 

просека 

Републике 

Србије 

Директор 

школе и 

стручна служба; 

извештај актива 

предметне 

наставе 

Септембар 

текуће 

школске 

године 
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провере 

остварености 

образовних 

стандарда 
из датих 
предмета 

Мотивисање 

ученика за 

похађање 

часова 

припремне 

наставе 

Наставници, 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

2021-2025. Повећан број 

ученика који 
похађају часове 
припремне 
наставе из 
свих предмета 

Евиденција 

присутних 

ученика 

(дневници); 

одељенске 

старешине 

Крај текуће 

школске 
године 

 
 
 
 
 
 

2. 

Унапређењ

е 

образовних 

активности 

на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

иницијалним 

тестовима 

Спровођ

ење 

иниција

лног 

тестира

ња 

Предме

тни 

наставн

ици 

Почетак 
септембра 

Корекциј

а 

оператив

них 

планова у 

складу са 

добијеним 
резултатима 

Одељенске 

старешине, 

Педагошки 

колегијум 

Крај 

септембра 

текуће шк. 

године 

Квалитативна и 

квантитативна 

анализа 

постигнућа 

ученика са 

доношењем 

предлога 

активности и 

мера за 

Предметни 

актив и 

Педагошки 
колегијум 

Крај септембра Корекција 

оперативних 

планова у 

складу са 

добијеним 
резултатима и 
мере 
за унапређење 

Педагошки 
колегијум, 
Директор 

Крај првог 

квартала 

текуће шк. 

године 
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даљи рад 

Упознавање 

наставника, 

ученика и 

родитеља са 

постигнућима 

ученика и 

анализом 

резултата 

иницијалног 

теста и 
планом 
активности 

Педагошки 

колегијум на 

Наставничком 

већу и 

одељенске 

старешине 

Почетак октобра Повећан 

број 

ученика 

на 

допунској 

и 
додатној 
настави 

Педагошки 

колегијум, 

Директор, 

записник са 

Наставничког 

већа 

Прво 

Наставничко 

већ након 

спроведених 

активности 

текуће шк. 

године 

3. 

Унапређе

ње 

образовн

и 

активности 

на основу 

анализе 
резулатат 
ученика 

Израда и 

спровођење 

контролних 

задатака и 

провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

Предме

тни 

наставн

ици 

На основу 

месечних 

оперативних 

планова рада 

Урађен план и 

програм 

активности и 

мера за 
унапређење (по 
одељењима) 

Извештај 
Предметних актива 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 
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на 

контролним 

задацима из 

предмета 

који се 

полажу на 

завршном 

испиту 

Квалитативна и 

квантитативна анализа 

постигнућа ученика са 

доношењем предлога 

активности и мера за даљи 

рад 

Предметни активи, 

Педагош

ки 

колегију

м 

Квартално током 

текуће шк. године 

Побољшана 

допунска и 

припремна настава; 

побољшан успех 

ученика (на крају 

школске године и на 

завршном испиту) 

Директор школе; Анализа 

постигнућа ученика; 

Извештај о предузетим 

мерама за даљи рад 

Крај првог и 

другог 

полугодишт

а 

текуће шк. 
године 

Упознавање 

Наст., ученика и родитеља 

сапостигнућима ученика и 

анализом резултата 

донесених планом 
активности 

Педагошки 

колегијум на 

Наставничком 

већу и одељенске 

старешине 

На родитељским 

састанцима 

Повећан број     -уч. на 

допунској и 

додатној настави; 

побољшан успех 

ученика 

Директор школе, 

Записник са 

родитељског 

састанка 

Крај првог и 

другог 

полугодишт

а 

текуће шк. 
године 

4. 

Унапре

ђење 

садржа

ја 

припре

мне, 

допунс

ке и 

додатне 

наставе на 

основу 

анализе 

резултата на 
завршном 

испиту 

Прилагођавање 

планова и садржаја 

припремне и допунске 

наставе, усклађивање 

распореда редовне и 

припремне наставе 

Предметн

и 

наставни

ци 

Септембар 

(прилагођавање 

планова и садржаја) 

Почетак другог 

полугодишта 

(усклађивање 

распореда) 

Повећан број 

ученика на 

допунској, додатној 

и припремној 

Директор школе, увид у 

планове; побољшан 

успех ученика 

Октобар и 

март 

текуће шк. 

године 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Пружање подршке ученицима у оквиру инклузије ЕВАЛУАЦИЈА 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНСОТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
/ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Интензивирање 

рада са 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

 
 
 
 
 
 

Интензивирање 

рада са 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

 
 
 
 

Предузимање мера за 

упис и редовно 

похађање наставе 
ученика у оквиру 
инклузије 

Стручна служба, 

Тим за инклузију 

Август текуће 

школске године, 

континуирано 

током шк. године 

Одговарајући број 

(сразмерно укупном броју 

ученика школе) ученика из 

програма инклузије 

Педагошки колегијум, 

Одељенско веће, извештаји 

Тимова 

Септембар текуће 

школске године; 

крај школске 

године 

Израда плана и 

програма рада 

школског Тима за 

инклузивно 
образовање 

Тим за инклузију Август текуће 

школске године 

план који би пружио 

наставницима и ученицима 

боље услове за остваривање 

циљева наставе 

Директор школе; извештај 

актива Тима за инклузију 

Септембар текуће 

школске године 

Препознавање ученика 

са сметњама у развоју, 

као и из осетљивих 

група и даровитих 

ученика 

Тим за инклузију, 

стручна служба, 

одељенски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Август текуће 

школске године и 

јун након тестирања 

првака 

Ученици би били укључени у 

програм за додатну 

подршку 

Директор школе и педагог; 

извештај Тима за инклузију 

Септембар текуће 

школске године 

Израда индивидуалних 

образовних планова за 

ученике са сметњама у 

развоју и даровитих 

ученика (ИОП 1-3) 

Тим за инклузију, 

предметни 

наставници 

Почетак школске 

године, затим 

тромесечно, 

односно 

полугодишње 

Постојање ИОП 1-3 

Постојање ИОП 1-3 у 

дневним припремама 

Директор школе, Тим за 

инклузију, непосредан рад 

Септембар и 

јануар текуће шк. 

године 



  

52 

 

 
Интензивирање 

рада са 

ученицима којима 

је потребна 

Организовање стручног 

акредитованог 

семинара за 
наставнике из области 

инклузије 

Директор школе, 

Тим за инклузију, 

Тим за стручно 

усавршавање 

У складу са 

Годишњим планом 

рада 

Наставници оспособљени за 

индивидуализацију и 

диференцијацију наставног 

процеса 

Директор школе, извештај са 

семинара, фотографије 

Крај текуће шк. 

године 

додатна подршка 

у учењу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интензивирање 

рада са 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

Евиденција и праћење 

укључивања ученика 

(којима је потребна 

дидатна подршка) у 

школске активности 

Тим за инклузију Током шк. године Повећан ниво остварености 

исхода / циљева 

образовања ученика 

Директор школе, евиденција 

Тима за инклузију 

Полугодиште и 

крај школске 

године 

Организовање 

подршке за родитеље 

деце којима је 

потребна додатна 
подршка у учењу 

Стручна служба, 

одељенске 

старешине, Тим за 

инклузију 

На основу 

Годишњег плана 

рада школе 

Извештај стручне службе са 

организоване подршке 

Тим за инклузију, непосредан 

увид 

Крај текуће шк. 

године 

Повећан обим сарадње 

и посете стручних лица 

школи; сарадња са 

интеррресорном 

комисијом, другим 

школама, установама, 

удружењима и 

појединцима у циљу 

пружања додатне 
подршке ученицима 

Директор школе, 

стручна служба, Тим 

за инклузију 

2021-2025. 

континуирано 

током шк. године 

Ученици којима је потребна 

додатна подршка остварују 

образовне циљеве; 

Наставници у сарадњи са 

стручним лицима 

унапређују индивидуалне 

облике рада 

Педагошки колегијум и 

директор школе; Тим за 

инклузију 

Крај текуће шк. 

године 

Набавка стручне 

литературе и уџбеника 

за рад са ученицима из 

програма инклузије 

Тима за инклузију, 

стручна служба, 

учитељи, 

одељенске 

старешине, 

предметни 
наставници 

2021-2025. 

континуирано 

током шк. године 

Повећан број стручне 

литературе за рад са 

ученицима из програма 

инклузије у циљу 

побољшања квалитета 

пружања додатне подршке 

Одељенски старешина и Тим за 

инклузију, директор, 

библиотекар 

Полугодиште и 

крај шк. године 
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Посета организацијама 

које имају запослене са 

посебним потребама, 

сарадња са 

релевантним 

институцијама, 

сарадња са средњим 

школама о 

могућностима даљег 
школовања 

Тим за инклузију и 

стручна служба 

Континуирано 

током шк. године 

Ученици којима је потребна 

додатна подршка 

Директор школе, евиденција 

Тима за инклузију 

Крај текуће шк. 

године 

 

 
Интензивирање 

рада са 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

Вредновање квалитета 

имплементације ИОП-а 

у школи 

Тима за инклузију Полугодиште и крај 

школске године 

Квалитет ИОП-а, 

индивидуализација наставе 

је на завидном нивоу; 

ученици остварују 

образовне циљеве 

Директор школе, евиденција 

Тима за инклузију 

Крај првог и другог 

полугодишта 
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Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 

 
 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима ЕВАЛУАЦИЈА 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНСОТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
/ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

1.Повећање 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима, 

управом школе и 

родитељима 

Писање плана рада Тима 

за заштиту ученика од 

насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Септембар 2022. 

године 

Постојање индикатора за 

праћењепрограма заштите 

од насиља, злостављања и 
занемаривања 

Директор школе, план 

активности и извештај Тима 

Крај текуће шк. 

године 

Организовање 

едукативних предавања 

и радионица за ученике, 
родитеље и запослене 

Стручна служба, 

родитељи, Тим за 

заштиту ученика 
од насиља 

2022 - 2027. године Број присутних полазника 

радионица 

Директор школе, Извештај 

Тима за заштиту ученика од 

насиља 

Крај текуће шк. 

Године 

Тим за заштиту ученика 

од насиља укључује у 

свој рад представнике 

Тима за инклузију 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

представници 
Тима за инклузију 

Децембар текуће 

школске године 

године 

Смањен је број 

дисциплинских поступака у 

односу на претходни 

период 

Директор школе; постојање 

Плана укључивања 

представника Ученичког 

парламента 

Децембар текуће 

школске године 

Упознавање ученика, 

наставника и родитеља 

са правилима понашања 

и обавезама ученика и 
наставника 

Педагошки 

колегијум, 

одељенске 

старешине 

На првом 

родитељском састанку 

текуће године; 

Смањен број 

дисциплинских поступака у 

односу на претходни 

период 

Директор школе; извештај 

Педагошког колегијума 

Крај првог квартала 

текуће шк. године 

 Организовање програма 

превенције од насиља у 

виду припреме 
радионица 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

У току текуће школске 

године 

Смањен број насилног 

понашања међу ученицима; 

смањен број 
дисциплинских поступака 
 

Стручна служба; извештаји и 

записници 

Крај текуће шк. 

Године 
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Обележавање Дана 

толеранције - радионице 

за ученике ради 

развијања солидарности 

и емпатије код ученика 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља; 

Тим за инклузију 

16. новембар – Дан 

толеранције 

Учешће ученика у 

обележавању Дана 

толеранције; разумевање 

потребе ученика за 

солидарношћу и 
толеранцијом 

Директор школе; Тим за 

заштиту ученика; 

презентација прослеђена 

ученицима 

 

Крај првог 

полугодишта 

текуће шк. године 

Стручно усавршавање 

запослених из области 

ненасилне комуникације 

и конструктивног 

решавања конфликата 

организовањем 
семинара 

Директор школе и 

Тим за стручно 

усавршавање 

На основу Годишњег 

плана рада школе 

Обученост наставника за 

ненасилну комуникацију и 

решавање проблема 

Директор школе; извештаји 

са семинара: извештај Тима 

за стручно усавршавање 

Крај текуће шк. 

године 

2. Побољшање 

активности 

дежурних 

наставника 

Упознавање наставника 

о обавезама и 

одговорностима 
дежурних наставника 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Август текуће шк. 

године 

Повезивање обавеза и 

одговорности наставника 

Директор школе; записник са 

седнице Наставничког већа 

Септембар текуће 

шк. године 

Појачано дежурство 

наставника 

Наставници 2022-2027. Смањен број нежељених 

ситуација на одморима и у 

слободно време 

Директор школе; Полугодиште и крај 

шк. године 

Побољшање плана 

дежурства наставника 

Координатор за 

распоред 

Почетак године Појачано дежурство 

наставника 

Директор школе; непосредан 

увид: књига дежурства 

Полугодиште и крај 

школске године 

3. Формирање 

вршњачких 

тимова и 

едукација 

Одељенске старешине 

8.разреда предлажу 

представнике за 
Вршњачки тим 

Одељенске 

старешине 

Септембар текуће 

школске године 

Формиран вршњачки тим Директор школе, Стручна 

служба. Одељенске 

старешине 

Септембар текуће 

шк. године 

Организовање семинара 

и радионица за ученике 

чланове вршњачких 

тимова, наставнике и 
стручне сараднике 

Стручна служба Током текуће школске 

године 

Број присутних полазника 

семинара и радионица 

Директор школе, Стручна 

служба; извештаји са 

семинара и радионица 

Крај текуће шк. 

године 

 Израда плана 

организације вршњачке 

медијације 

Тим за заштиту 

ученика од 
насиља 

Септембар текуће 

школске године 

Вршњачка медијација се 

спроводи по плану и 
програму 

Директор школе; План рада 

Вршњачког тима 

Крај првог и другог 

полугодишта 
текуће шк. године 

4. Праћење и 

анализа случајева 

непримереног 

понашања 

Снимање и анализа 

стања безбедности у 

установи 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Током првог 

полугодишта текуће 

школске године 

Постојање анализе 

безбедности 

Директор школе и Стручни 

актив за развојно 

планирање; анализа 
безбедности 

 

Крај полугодишта 

текуће шк. године 
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Допуна и ревизија 

Програма превентивних 

и интервентних 

активности у складу са 
нивоима ризика 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Анексирање  

ГПРШ 

Сачињен програм 

интервентних активности 

Директор школе; Програм 

превентивних и 

интервентних активности 

Крај првог 

полугодишта 

текуће шк. године 

Сачињавање плана 

сарадње са породицом, 

локалном заједницом и 

појединачним 

институцијама ради 

успостављања 

спољашње заштитне 
мреже 

Тима за заштиту 

ученика од 

насиља 

Септембар текуће 

школске године 

Постојање плана сарадње Директор школе; план 

сарадње, извештај Тима за 

заштиту ученика од насиља 

Крај првог 

полугодишта 

текуће шк. године 

 

 

Mере превенције осипања ученика 

Осипање се односи на децу која напуштају школовање, а нису завршила школску годину коју су започела, односно 

нису стекла право на издавање дипломе о завршеном разреду у основној школи и на децу која су завршила основну школу, 

али нису уписала средњу школу (не настављају школовање). Израдом и спровођењем овог програма школа примењује 

законске одредбе које се тичу спречавања осипања ученика (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о 

основном образовању и васпитању,). Школа утврђује постојање индивидуалних, породичних, школских и системских 

фактора који утичу на осипање у образовању и постојећих мера превенције.Сви запослени у школи ће настојати да унапреде 

квалитет наставе зато што је квалитетна настава прилагођена сваком ученику један од најважнијих чинилаца успешног 

спречавања осипања јер спречава школски неуспех који је често окидач за превремено напуштање школе. Квалитет 

наставе ће се унапређивати кроз побољшање индивидуализације и диференцијације наставе. 

Такође, као једна од мера осипања ученика је продужени боравак,  целодневна настава са којом  се старају услови 

за безбедан боравак деце у школи у складу са реалном ситуацијом и потребама родитеља. 
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ЦИЉНА ГРУПА АКТИВНОСТИ 

 
 
 
 
 

 
РОДИТЕЉИ 

 
▪ Информисање родитеља о важности образовања; 

▪ Помоћ родитељима у прикупљању средстава за одлазак деце на екскурзију и излете; 

▪ Подршка у укључивању родитеља у живот и рад школе кроз волонтирање и ваннаставне активности и јачање осећања припадности школи и локалној 

заједници; 

▪ Укључивање родитеља деце под ризиком од осипања у Савет родитеља и начин функционисања Школског одбора; 

▪ Едукација родитеља деце из депривираних средина о значају образовања за добробит детета; 

▪ Едукација родитеља о праву и начину за остваривање социјалне помоћи, дечијег додатка и бесплатних уџбеника; 

▪ Успостављање механизма успешне комуникације са родитељима деце која су под ризиком од осипања. 

 
 
 

 
ВРШЊАЦИ 

▪ Укључивање ученика у осмишљавање спортских активности, плана екскурзија, такмичења..., 

▪ Вршњачка  подршка ученицима под ризиком од осипања ( помоћ при изради домаћих задатака, помоћ у социализацији, помоћ у укључивању у 

различите активности на нивоу школе ). 

▪ Ангажовање ПП службе у ситуацијама када ученици под ризиком од осипања треба да пређу у старије разреде, где би  се  у року од   неколико дана  

информисали о новим предметима,  систему оцењивања и могућностима које им се отварају.. 

▪ Учешће ученика у промоцији сарадничког, групног приступа како би се охрабрило прососцијално понашање и повећао ниво сарадничког понашања који 

се заснива на поверењу. 

▪ Заједно са ученицима организовати радионице на којима се ради на разумевању осећања других и на тај начин радити на развоју емпатије. 

 
 
 

 
НАСТАВНИЦИ 

▪ Јачање наставничких капацитета за спровођење индивидуализоване и диференциране наставе. 

▪ Јачање капацитета наставника за давање позитивне повратне информације родитељима како би се јачало самопоштовање родитеља и његово поверење 

у школу, и како би се смањивало осећање неадекватности. 

▪ Сензибилисање наставника и обучавање о утицају депривиране средине на постигнућа као и на ризике од осипања ( кроз обуке, радионице ). 

▪ Обучавање наставника како да спрече дискриминаторско понашање друге деце и како да предупреде потенцијално насиље. 

▪ Јачање увида у наставничку одговорност за проблем осипања. 

▪ Обезбеђивање позитивне повратне информације за децу из депривираних средина од стране наставника како би се јачало њихово самопоштовање и 

самопоуздање. 
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Друге мере за достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 
садржај појединих наставних предмета 

Циљ је да се успостави и организује сарадња са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради 

јединственог деловања на васпитање и културни развој ученика, да се предлаже и унапређује програме културних и 

друштвених активности и методе повезивања школе и друштвене средине, омогући утицај друштвене средине 

(учешће културних и других институција – КЗМ, Установе културе,библиотеке, галерија и др.) на остваривање 

програма образовно-васпитног рада; стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и 

интересовања за активно упознавање културних манифестација; обезбеди учешће ученика, наставника и школе као 

целине у културном и друштвеном животу средине; развије позитиван однос према културним вредностима и 

развије основне појмове о културном окружењу; подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним 

остварењима, подстакне, негује и вреднује самостално креирање културних догађаја. 
 

ОПШТИ ЦИЉ: Успостављање мера за достизање циљева образовања и и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних 

предмета 
ЕВАЛУАЦИЈА 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
/ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

1. Унапређење 

подршке 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка и 

талентованим 

ученицима 

Идентификација ученика који 

показју посебна интересовања 

за поједине области и 
предмете 

Учитељице и предметни 

наставници 

Прво полугодиште 

текуће школске 

године 

Постојање евиденције Одељенске старешине и 

стручна служба; Извештај 

Тима за инклузију 

Крај првог 

полугодишта 

Израда плана за ученике у 

ИОП 1-3 

Учитељице и предметни 

наставници, Тим за 
инклузију 

Прво полугодиште 

текуће школске 
године 

Број ученика који раде по 

ИОП 3 

Директор, Тим за 

инклузију, Извештаји 

Крај првог 

полугодишта 

2. Унапређење 

личног и 

социјалног 

Унапређење сарадње са ДЗ Стручна служба, 

одељењске 

старешине 

Током године Предавања одстране 

запослених у ДЗ 

Директор школе; 

 

Октобар 

текуће 

школске 
годдине 
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развоја ученика 

– понуда 

ваннаставних 

активности 

Унапређење сарадње са 

културним и спортским 

институцијама у локалној 

заједници  
 

Директор 2022-2027.године Повећање броја посета 

културним и научним 

институцијама и 

манифестацијама 

Директор школе; 

Фотогорафије 

 

Крај текуће 

школске 

године 

 Повећање броја хуманитарних 

акција у сарадњи са локалном 

заједницом и организовање 
еколошке едукације ученика 

 2022-2027. године Повећање броја 

хуманитарних акција и 
повећан број едукованих 
учесника 

Директор школе; 

Фотогорафије, Извештај 
Тима за културне 
активности 

Крај текуће 

школске 

године 

Израда плана посете 

културним, јавним и спортским 

дешавањима у школи и изван 
школе 

Одељенске старешине и 

наставници, Тим за 

културне активности 

Септембар текуће 

школске године 

Број организованих 

часова амбијенталне 

наставе изван објекта 
школе 

Директор школе; Увид у 

план реализације, 

Извештај Тима за 
културне активности 

Октобар 

текуће 

школске 
године 

Прикупљање помоћи социјално 

угроженим особама 

Одељенске старешине 2022-2027. године Количина прикупљене 

помоћи 

Одељенски старешина Крај текуће 

шко.год. 

3. Промовисање 

здравих стилова 

живота и 

заштите животне 

средине 

Часови одељенског старешине 

на тему заштите животне 

средине, здравих стилова 

живота 

Одељенске старешине 2022-2027. током 

школске године на 

основу плана рада 

одељенског 
старешине 

Подизање свести ученика 

о значају заштите животне 

средине и здравих 

стилова живота 

Директор школе; 

Записник са часова 

одељенског старешине, 

увид у дневник 

Крај текуће 

школске 

године 

Посете спортским и другим 

активностима у локалној 

заједници 

Стручно веће из области 

предмета – уметност и 

спорт, учитељи, 
одељенске старешине 

2022-2027. током 

школске године 

Број посета спортским и 

јавним дешавањима; 

Извештаји 

Директор школе; 

Извештај Стручног већа из 

области предмета – 
уметност и спорт 

Крај текуће 

школске 

године 

 

План и програм обавезних изборних предмета и слободних наставних активности по разредима се реализује по 

правилницима (Службени Гласник РС-Просветни Гласник).  
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Ученици анкетирани за слободне наставне активности. 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД 

Верска настава I-VIII 

Грађанско васпитање I-VIII 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Чувари природе 5.-6. 

Сачувајмо нашу планету 5.-6. 

Вежбањем до здравља 5.-6. 

Филозофија са децом 7.-8. 

Уметност 7.-8. 

Моја животна средина 7.-8. 

План припреме за завршни испит 
 

 

АКТИВНОСТИ 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНСОТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ /ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ 

ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕЊА 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Анализа резултата на Предметни Септембар текуће шк. Увид у резултате школе у Директор школе и Анализа резултата Октобар текуће 

завршном испиту наставници године односу на просек Републике Стручна служба,  шк. године 
   Србије кооринатор Тима   

    за реализацију   

    завршног испита   

Упознавање ученика и Стручна служба; Ученици: септембар; Подизање нивоа подршке Директор школе и Увид у извештаје са Почетак 

родитеља са анализом одељенске старешине Родитељи: на првом везане за повећање стручна служба и родитељског октобра текуће 

резултата на завршном и предметни родитељском ангажованости ученика на кооринатор Тима састанак у шк. године 

испиту претходне шк. наставници састанку; као и на часовима припремне наставе за реализацију дневницима  

године  родитељском састанку за завршни испит завршног испита   

  у току другог     

  полугодишта     
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Информисање ученика о 

припремној настави за 
завршни испит 

Одељенске старешине 

и предметни 
наставници 

Октобар текуће шк. 

године 

Разумевање ученика о значају 

похађања припремне наставе 
за завршни испит 

Стручна служба Увид у евиденцију 

часова одељенског 
старешине 

Крај првог 

квартала текуће 
шк. године 

Израда распореда Координатор за Септембар текуће шк. Већи број ученика је Директор школе Прилагођен Почетак другог 

припремне наставе и израду распореда године мотивисан да присуствује и  распоред полугодишта 

обавештавање родитеља о   учествује на часовима  припремне наставе;  

томе   припрема за завршни испит  непосредан увид  

Информисање родитеља о 

спровођењу припремне 

наставе и полагању 

завршног испита 

Одељенске старешине 

и стручна служба 

Децембар и март 

текуће шк. године; 

чешће по потреби 

Родитељи су упознати са 

начином полагања завршног 

испита и динамиком 

спровођења припремне 
наставе 

Директор школе и 

одељенски 

старешина 

Извештај са 

родитељског 

састанка 

Крај првог 

полугодишта и 

мај месец 

текуће шк. 
године 

Анализа резултата пробног 

завршног испита 

Директор школе, 

предметни 

наставници, 

одељенски старешина 

Април – мај текуће шк. 

године; недељу дана 

након полагња 

завршног испита 

Анализа стања и нивоа 

усвојених знања пред 

завршни испит; увођење 

додатних мера за подизање 

нивоа успешности на 
завршном испиту 

Стручна служба и 

директор школе, 

кооринатор Тима 

за реализацију 

завршног испита 

Урађена анализа 

пробнох завршног 

испита 

Непосредно 

након пробног 

завршног 

испита 

Информисање предметних 

наставника и ученика о 

резултатима пробног 

завршног испита 

Директор школе, 

одељенски старешина 

Након анализе 

резултата пробног 

завршног испита 

Увид у тренутно стање и 

процена остварености 

образовних стандарда 

Одељенске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Извештаји и 

записник са 

Наставничког већа 

Непосредно 

након урађене 

анализе 

пробног 
завршног 
испита 

Информисање родитеља о 

резултатима пробног 

завршног испита и 

полагању завршног испита 
на родитељском састанку 

Одељенске старешине 

и стручна служба 

У мају месецу текуће 

шк. године 

Повећан број ученика који 

редовно похађају часове 

припремне наставе за 

завршни испит 

Директор школе Извештај са 

родитељског 

састанка 

Друга половина 

маја месеца 

Корекција плана припреме 

завршног испита од стране 

наставника на основу 

резултата пробног завршног 
испита 

Предметни 

наставници 

Након анализе 

пробног завршног 

испита 

Повећање просека на 

завршном испиту 

Стручна служба Увид у планове 

припреме за 

завршни испит 

ученика осмог 
разреда 

Мај текуће шк. 

године 

 
 



  

62 

 

План укључивања школе у националне и међународне пројекте 
 

 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ /ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ 

ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕЊА 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ФормирањеТима за 

пројекте 

Наставничко веће Август текуће 

школске године 

Повећан број предлога за 

конкурисање за ЕУ и друге 

пројекте 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 
Септембар 

текуће школске 
године 

Утврђивање критеријума зa 

аплицирање за пројекте и 

формулисање показатеља 

успеха 

Тим за пројекте и 

директор школе 

Прво полугодиште 

школске текуће 

године 

Школа аплицира за пројекте 

за које постоје реална 

очекивања да ће ,,проћи'' 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 
Крај првог 

полугодишта 

текуће школске 

године 

Умрежавање са другим 

националним и иностраним 

школама и институцијама 

преко портала 
,, еTwinning’’ 

Тим за пројекте 2022-2027. 

континуирано током 

школске године 

Развијена мрежа сарадње са 

другим школама у држави и 

окружењу 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 

Крај текуће 

школске године 

Прављење базе података 

извора информација 

односно агенција које 

објављују пројекте у оквиру 
образовања 

Тим за пројекте Прво полугодиште 

текуће године 

Олакшано праћење 

фондација које објављују 

конкурсе за пројекте и извора 

финансирања` 

Директор школе Извештај Тима 

пројекте 

 

Крај текуће 

школске године 

Праћење пројеката чији је 

циљ унапређење 

образовања 
на страницама фондације 

Темпус 

Тим за пројекте Континуирано током 

школске године 

Аплицирање на пројекте;већи 

број наставника учествује на 

семинарима фондације 

Темпус 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 

Крај текуће 

школске године 

Израда плана похађања 

семинара за писање 
пројеката 

Тим за пројекте, 

директор 

Прво полугодиште 

текуће године 

Боља обученост наставника 

за писање пројеката, већи 

број апликација за пројекте 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 

Крај првог 

полугодишта 

текуће године 
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Писање и аплицирање на 

пројекте мобилности за 

наставнике и стручне 

сараднике у оквиру Ерасмус 
+ програма Евроспке уније 

који обезбеђује 

финансирање пројеката у 
области образовања 

Тим за пројекте, 

директор 

Континуирано током 

школске године 

Аплицирање на објављене 

конурсе, већи број 

наставника учествује и у 
програмина Европске уније 

Директор школе Извештај Тима за 

пројекте 

Крај текуће 

школске године 

 

 

План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 
 

 

АКТИВНОСТИ 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

/ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 
ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕЊА 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Припрема за стицање 

лиценце 

Наставник или стручни 

сарадник без 
лиценце, ментори 

Током школске године Стицање лиценце Директор школе., 

Стручна служба, 

секретар 

Извештај Тима Након годину дана 

Консултације са 

менторима , стручним 

већима за област 

предмета и Стручном 

службом приликом 

годишњег и 

оперативног 
планирања 

Наставник или стручни 

сарадник без 

лиценце, ментори 

Током школске године Израда одговарајућих 

глобалних и 

оперативних планова 

Директор школе, 

Стручна служба 

Извештај Тима Август / септембар 

текуће школске 

године 
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Консултације са 

ментором, стручним 

већима за област 

предмета и ПП 

службом у планирању 

метода, облика, 

средстава за наставу 

и писању припрема 
за часове 

Наставник или стручни 

сарадник без 

лиценце, стручна већа 

за област предмета, 

Стручна служба 

Током целе године Избор адекватних 

метода,облика и 

средстава за наставу, 

адекватне припреме 

за час 

Директор школе Извештај Тима Крај првог 

полугодишта текуће 

шк. године 

 

 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

/ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 
ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕЊА 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Израда личних 

планова стручног 

усавршавања за 

текућу шк. годину 

унутар и ван установе 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Август текуће шк. 

године 

Посотјање личих 

планова 

Директор школе Извештаји наставника, 

стручних сарадника и 

директора 

Септембар текуће шк. 

Године 

Израда предлога 

годишњег плана 

стручног усавршавања 

са семинарима који 

имају приоритет на 

основу плана стручних 

усавршавања и 

предвиђених 
финансијских 

средстава 

Тим за стручно 

усавршавање, стручна 

служба и директор 

Септембар текуће шк. 

године 

Годишњи план 

стручног усавршавања 

(ван установе) на 

нивоу установе 

Директор школе Извештај Тима за 

стручно усавршавање 

Крај октобра текуће 

шк. године 
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Израда плана стручног 

усавршавања унутар 

установе 

ангажовањем 

сопстевних ресурса 

Тим за стручно 

усавршавање, стручна 

служба и директор 

Септембар текуће шк. 

године 

Годишњи план 

стручног усавршавања 

на нивоу установе 

Директор школе Извештај Тима за 

стручно усавршавање 

Крај октобра текуће 

шк. године 

Вођење евиденције о 

планирању, праћењу и 

вредновању стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе који 

попуњава наставник, 

стручни сарадник и 
директор школе 

Тим за стручно 

усавршавање 

Август текуће шк. 

године 

Стицање увида у 

реализацију плана 

стручног усавршавања 

Директор школе Документи о 

планирању, праћењу 

и вредновању; 

извештај Тима за 

стручно усавршавање 

 

 

Септембар текуће шк. 

године 

Редовно и 

систематско 

информисање 

запослених у вези са 

стручним 
усавршавањем 

Тим за стручно 

усавршавање, стручна 

служба и директор 

Наставничка већа 

током шк. године 

Повећан број 

наставника са вишим 

нивоима 

компетенција као 
резултат похађања 

семинара 

Директор школе Извештај о 

реализацији плана 

стручног усавршавања 

на нивоу установе; 

записници са 
Наставничких већа 

Крај текуће шк. године 

 

 

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 
 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНСОТИ 

 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

/ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРЕЊА 

 
ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Уознавање са Директор школе; Почетак текуће Број прикупљене Директор школе Списак литературе Крај првог 

иновативним методама стручна служба школске године стручне литературе  и непосредан увид полугодишта текуће 

наставе прикупљањем      школске године 
стручне литературе       
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Упознавање наставника 

са иновативним 

методама наставе и 
учења 

Директор школе, 

стручна служба 

Наставничко веће на 

почетку шк. године 

Број наставника 

заинтересованих за 

примену иновативних 
метода наставе 

Директор школе Записник са 

Наставничког већа 

Крај првог 

полугодишта текуће 

школске године 

Анкетирање наставника 

о иновативним 

методама наставе које 

би допринеле 

побољшању наставног 

процеса из датог 
предмета 

Стручна служба, 

директор 

Наставничко веће на 

крају првог 

полугодишта текуће 

шк. године 

Број наставника 

заинтересованих за 

примену иновативних 

метода наставе 

Директор школе Извештај о 

спроведеној 

анкети 

 

Крај првог 

полугодишта текуће 

шк. године 

Утврђивање списка 

стручних семинара 

везаних за иновативне 

методе наставе и учења 

Тим за стручно 

усавршавање, 

Педагошки колегијум, 

директор 

Наставничко веће на 

почетку шк. године 

Постојање списка 

иновативних метода 

Директор школе Извештај Тима за 

стручно 

усавршавање; 
списак стручних 

семинара 

Крај првог 

полугодишта текуће 

шк. године 

Имплементација 

одабраних семинара у 

годишњи план стручног 

усавршавања 
наставника 

Тим за стручно 

усавршавање, 

директор 

Јун текуће шк. године Број полазника 

семинара 

Директор школе План стручног 

усавршавања 

Август текуће шк. 

године 

Презентација 

наставника о 

одслушаном семинару 

на Наставничком већу и 

Стручним већима 

Наставници и стручни 

сарадници 

Наставничко веће 

након одслушаног 

семинара 

Упознавање и 

мотивисаност чланова 

колектива за иновације у 

настави 

Директор школе; 

стручна служба; 

записници са 

Наставничких већа; 

увид у сертификате 

Записник са 

Наставничког 

већа; извештај 

стручних тимова; 

извештај о 

стручном 
усавршавању 

Крај другог 

полугодишта 

Примена научених 

метода на огледним и 

угледним часовима 

Наставници и стручни 

сарадници 

На оснву месечних 

оперативних планова 

рада наставника и 

плана стручног 
усавршавања унутар 

установе 

Мотивисани и 

задовољни ученици 

Директор школе; 

стручна служба; 

записници са 

Наставничких већа; 

увид у сертификате 

Извештај стручних 

сарадника; 

припрема за час; 

извештај стручног 

усавршавања 

Крај другог 

полугодишта 
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План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 
 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНOСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

/ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕЊА 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

 
ВРЕМЕ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упознавање 

Наставничког већа са 

условима стицања звања 

Директор школе Септембар текуће 

године 

Наставници су упознати 

са условима стицања 

звања 

Директор школе Записник са 

Наставничког већа 

Крај првог 

квартала 

текуће 

године 

Израда и комплетирање 

портфолија наставника 

Предметни 

наставници 

Август текуће шк. 

године и континуирано 

током шк. године 

Потпуна слика ос 

тручном усавршавању и 

напредовању 
наставника 

Директор, Стручна 

служба 

Портфолио  

Крај првог 

полугодиш

та текуће 

шк. године 

Формирање и 

ажурирање базе подата 

о стручном усавршавању 

наставника и стручних 
сарадника 

Административни 

радник, Тим за 

стручно 

усавршавање 

Формирање: август 

текуће шк. године; 

Ажурирање: током шк. 

године 

База података стручног 

усавршавања наставника 

и стручних сарадника 

Директор школе База података Крај првог 

полугодиш

та текуће 

шк. године 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

1. Пројектна настава 

2. Метода учења путем истраживања – тсб. Индуктивни приступ 

3. Интерактивна настава – рад подстакнут активностима других чланова групе 

4. Примена дидактичко-информатичких иновација савремене генерације у настави 

5. Диференцирана настава 
6. Активна настава 
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План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 

 
 

 
АКТ
ИВН
ОСТ

И 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 
ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

/ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 
ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упознавање родитеља са 

правима и обавезама и 

начином укључивања у 

рад школе 

Разредне 

старешине, 

стручна служба, 

представници 

Савета родитеља 

Први родитељски 

састанак на почетку 

школске године 

Родитељи упознати са 

начином рада школе и 

својим правима и 

обавезама; боља 

сарадња родитеља и 

школе 

Директор школе Записници са 

родитељског 

састанка 

Крај првог квартала 

текуће школске 

године 

Индивидуални 

контакти са 

родитељима 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

стручна служба, 

родитељи 

Током целе школске 

године 

Спречавање и решавање 

проблема у понашању и 

учењу 

Директор школе Извештај учитеља, 

одељенских 

старешина и стручне 

службе 

Крај текуће 

школске године 

Утврђивање термина за 

Отворена врата (посета 

родитеља школи) 

Наставничко веће Август и јануар 

текуће године 

Више родитеља долази 

на Отворена врата; 

Директор школе Записник са 

наставничког већа 

Септембар и јануар 

текуће школске 

године 

Отворена врата Одељенске 

старешине, 

наставници, 

родитељи 

Током текуће 

школске године 

Успостављена боља 

сарадња и стечен увид у 

начин рада са 

ученицима 

Директор школе, 

стручна служба 

Евалуациони 

листићи 

На крају сваког 

полугодишта текуће 

шк. године 
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Израда анкете за родитеље 

ученика по питању 

едукације родитеља о 

темама значајним за развој 

деце 

Стручна служба, 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Август текуће 

школске године 

Унапређење сарадње 

родитеља и школе 

Директор школе Извештај стручне 

службе и Тима за 

развојно планирање 

Септембар текуће 

школске године 

Анкетирање родитеља 

по питању сарадње са 

школом у циљу 

унапређења квалитета рада 

Одељенске 

старешине, 

чланови Савета 

родитеља. Клуб 

родитеља и 

наставника 

Септембар и март Унапређење сарадње 

родитеља и школе и 

утврђивање и 

отклањање недостатака 

Директор школе Записник са 

Наставничког већа 

Крај првог и трећег 

квартала текуће 

шкослке године 

Укључивање родитеља у 
процес 

професионалне оријентације 
ученика 

– родитељи као 

промотери одређених 

професија и занимања 

Стручна служба, 

наставници 

Током школске 

године 

Ученици имају јаснији 

увид какве могућности 

пружају одређене 

професије 

Директор школе Извештај стручне 

службе 

Крај текуће 

школске године 

Укључивање родитеља у 

планирање и споровођење 

спортских, културних и 

других ваннаставних 

активности 

Тим за културне 

активности, 

стручна служба, 

одељенске 

старешине, Савет 

родитеља, Клуб 

родитеља и 

наставника 

Током школске 

године 

Побољшање квалитета 

културних и других 

ваннаставних 

активности у школи 

Директор школе Извештаји тимова Крај првог и другог 

полугодишта 

Сарадња са родитељима 

деце којима је потребна 

додатна подршка 

Стручна служба, 

Тим за инклузију 

Током школске 

године 

побољшање сарадње 

школе и родитеља 

Директор школе Извештај Тима за 

инклузију 

Крај првог квартала 

текуће школске 

године 

Дефинисање 

циљева које је 

потребно 

остварити у раду са 

ученицима који имају 

потешкоћа у учењу у 

Стручна служба, 

Тим за инклузију 

Током школске 

године, на 

састанцима Тима за 

инклузију и додатну 

подршку 

Прилагођени образовни 

циљеви, висок ниво 

стварености образовних 

циљева 

Директор школе Извештај Тима за 

инклузију 

Крај првог квартала 

текуће школске 

године 
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сарадњи са родитељима 

Успостављње система 

редовног 

информисања 

родитеља о 

активностима и 
делатностима школе 
– школски сајт и друштвене 
мреже 

Администратор 

сајта, 

администратор 

странице на 

друштвени 

мрежама, 

директор 

Током школске 

године 

Информисаност 

родитеља, боља 

сарадња школе и 

родитеља, веће 

ангажовање ученика и 

бољи успех 

Директор школе Увид у садржај 

школског сајта и 

странице на 

друштвеним 

мрежама 

Крај првог и другог 

полугодишта текуће 

школске године 

 

 

План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

 
 

РЕД

НИ 

БР

ОЈ 

 
САДРЖАЈ 

РАДА 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ- 

САРАДНИЦИ 

УСТАНОВА,ИНСТИТУЦИ

ЈА ОРГАНИЗАЦИЈА. 

 
 

1
. 

Сарадња са просветним саветницима и 

инспекторима ради израде школских 

законских докумената /Школски програм, 

Годишњи план, Развојни план, Израда 

правилника... 

Пружање саветодавне 

помоћи и подршке 

Током године, 

по потреби 

Директор 

Секретар 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

рачуновођа 

Министарст

во просвете, 

науке и 

технолошко

г развоја 
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2
. 

Сарадња са ШУ о питањима од 

значаја за остваривање улоге и 

циљева школе 

Организација општинских и окружних 

такмичења , Организација завршног испита за 

ученике 8.разреда 

Пружање саветодавне 

помоћи и подршке 

Током године Директор Школска управа Нови 
Сад 

 
 

 
3
. 

Финансирање планираних послова и 

активности, набавка наставних и 

дидактичких средстава 

Учешће ученика и наставника у 

обележавању Дана општине, као и 

представника општине у 

обележавању Дана школе, Светог Саве, као и 

других манифестација у школи 

Договор око начина 

реализације 

Током године Директор 

Секретар 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

рачуновођа 

Локална самоуправа 

 

 
4
. 

Организација пробног и завршног испита из 

српског језика, математике и комбинованог 

теста Организација тестирања ученика 

Комуникација 

поводом начина 

реализације, анализа, 

вођење статистике 

Друго 

полугодиште 

Директор 

ПП служба 

Наставници 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

 
 
 

5
. 

Превентивни програми и предавања за 

ученике Безбедност ученика у саобраћају 

Пријава насиља у школи 

Сарадња приликом извођења 

екскурзија и полагања завршног 

испита 

Одржавање 

предавања у школи, 

интервенција у 

решавању случајева 

насиља, подршка при 

извођењу екскурзија 

и завршног испита 

Током године Директор 

Секретар 

Педагог 

Психолог 

Школски одбор 

Савет родитеља 

Муп Сремски Карловци 

 
 

6
. 

Превентивни програми и предавања за 

ученике везано за поступање деце и 

одраслих у случају природних непогода и 

опасности 

Одржавање 

предавања у школи, 

посета ученика 

ватрогасној станици 

Током године Директор 

Педагог 

Психолог 

Одељенске старешине 

Ватрогасна 

станица 

Сремски 

Карловци 
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7
. 

Превентивни програми и предавања за 

ученике Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци 

Радионице у школи Током године Директор 

Педагог 

Психолог 

Одељенске старешине 

Институт за јавно 

здравље Војводине, 

Нови Сад 

Саветовалиште за 

младе, Нови Сад 

 
 
 

 
8. 

Сарадња са развојним саветовалиштем 

Систематски преглед ученика и 

предавања из области здравствене 

заштите 

Учешће на ликовним и литерарним 
конкурсима 

Обављање 

систематских 

прегледа ученика, 

реализација 

предавања у школи, 

договор око начина и 

теме учешћа у 

конкурсима 

Током године Директор 

Педагог 

Психолог, 

Одељенске старешине 

Дом здравља 

Сремски Карловци 

 

 
9. 

Повећање безбедности у саобраћају- 

едукативна представа „Пажљивко“ 

Интерактивни час Током године Одељењске старешине 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Агенција за 

безбедност у 

саобраћају 

 
 
 

10. 

Сарадња са Удружењем за неговање 

културе и традиције 

Упознавање ученика 

са културом и 

традицијом свог 

места кроз обилазак и 

упознавање са 

знаменитостима, 

туристичка секција 

Током године Директор 

Тимови 

Педагог 

Психолог 

Удружење за 

неговање културе и 

традиције- 

туристичка 

организација, 

Сремски Карловци 
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11. 

Сарадња ради пружања додатне 

подршке ученицима који живе у 

тешким породичним условима или 

имају проблеме у понашању 

 
Помоћ при прикупљању података о 

ученику ради израде педагошког профила и 

ИОП-а 

Сарадња у виду пријаве ситуација насиља, 

непохађања школе, пружање помоћи 

породицама ученика 

Стручне консултације, 

дописи 

Током године Педагог 

Психолог 

Наставници, 

Одељенске старешине 

Центар за социјални 

рад Нови Сад 

 
 

 

 

 

 

 

 

У Бајиној Башти 

28.11.2022.године 


