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1. О ШКОЛИ 

 

1.1. Историјат школе 
 

Прву щкплу у Сирпгпјну прганизпвап је месни свещтеник Тпма Смиљанић, шетрдесетих 

гпдина 19. века, у малпј брвнари ппред цркве. У тпј щкпли једини предаваш је бип управп 

ппменути свещтеник. Пписмеоаваое младих наращтаја врщип је све дп свпје смрти. 

Прва щкплска зграда у нащем месту саграђена је 1875. гпд. Била је тп грађевина сазидана 

пд седре (сиге), а ппкривена щиндрпм. Стицајем несрећних пкплнпсти, већ следеће гпдине зграда 

је изгпрела и щкпла дуже време није радила. Са изградопм нпве щкплске зграде ппшелп се с 

прплећа 1907. гпд. Уз велике наппре мещтана и државе заврщена је на јесен и прве ђаке је 

примила у щкплскпј 1907/08. гпдини. Зграда је била сплиднп грађена и у тп време представљала 

је мпдерну грађевину. Састпјала се пд две ушипнице и два стана за ушитеље. Тпкпм Првпг светскпг 

рата щкпла није радила, а сва дпкументација из претхпднпг перипда била су унищтена. Дакле, 

1918. гпд. щкoла ппнпвп ппшиое са радпм и у свпје пкриље прима велики брпј деце.  

Накпн пет гпдина, 1923. гпдине, изграђена је нпва щкплска зграда у Сирпгпјну, кап и щкпла 

у Рпжанству. Такп је пмпгућенп деци из Рпжанства да ппхађају наставу у свпм селу, а щкпла у 

Сирпгпјну је тиме растерећена великпг брпја ђака. Тещки дани за нащу щкплу ппнпвп дплазе 

ппшеткпм  Другпг светскпг рата. У тпм перипду щкпла је радила нередпвнп и збпг ратних недаћа, 

на нащу велику жалпст, из пвпг перипда није сашувана никаква дпкументација… 

Пдлукпм надлежних пргана щкплске 1950/51. наща щкпла прераста у псмпгпдищоу и прва 

генерација ушеника петпг разреда брпји 37 ушеника. 

И ппред разних недаћа, пкупације, ппслератнпг ппправка мпжемп кпнстатпвати да је 

прпщлпст наще щкпле блистава и да је у оеним клупама велики брпј деце стекап 

писменпст. Данас је наща щкпла савремена устанпва и представља местп не самп васпитнп-

пбразпвнпг рада са децпм, већ и центар свих културних дещаваоа у пвпм делу Златибпра. 

 

1.2. Мисија школе 
 

Ми смп щкпла, смещтена у бпгатпм и разнпврснпм прирпднпм пкружеоу, кпја ппщтује 

традицију, али је птвпрена за прпмене. Ппстављамп виспке стандарде и ппстижемп дпбре 

резултате, впдећи рашуна п инивидуалним карактеристикама ушеника, а негујемп хуманпст, 

креативнпст и сппртски дух. 
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1.3. Визија школе 
 

Ne za {kolu ve} za `ivot u~imo. - Seneka 

^itam i zaboravim. Vidim i zapamtim. U~inim i 

razumem. - Konfu~ije 

Желимп щкплу у кпјпј кпнстантнп унапређујемп наставни прпцес такп щтп мптивищемп 

ушенике за стицаое функципналних знаоа у складу са оихпвим индивидуалним 

карактеристикама, пмпгућавамп им активну улпгу у наставнпм прпцесу, у кпјпј ће наставник бити 

спреман да улпжи лишни труд и сталнп се усаврщава; щкплу кпја пмпгућава бпљу међуспбну 

сарадоу на релацији наставник-ушеници-рпдитељи-друщтвена заједница. 

 

2. УВОД 
 

Шкплски развпјни план за перипд пд 2017-2022. гпдине, настап је кап резултат дпбрп 

прганизпванпг тимскпг рада и равнпмерне ппделе ппслпва. Пратећи афинитете наставника, кап и 

тп кпје пбласти вреднпваоа сваки наставник мпже најбпље да пбради, сматрамп да смп израдили 

дпбар стратещки дпкумент кпји ће представљати пплазну пснпву даљег рада. 

Тим је на пснпву резултата унутращоег сампвреднпваоа рада кап и сппљащое евалуације 

уз праћеое правилника п стандардима квалитета рада устанпве, приступип анализи тренутнпг 

стаоа пп кљушним пбластима. На пснпву прпцене тренутнпг стаоа, издвајаоа снага и слабпсти 

наще щкпле утврдили смп кпји су нам припритети у пствариваоу пбразпвнп-васпитнпг рада, план 

и нпсипце активнпсти, критеријуме и мерила за вреднпваое планираних активнпсти. 

    Чланпви Актива за израду Шкплскпг развпјнпг плана су: 

Снежана Мићпвић – директпр щкпле 
Марија Субптић – струшни сарадник 
Бранка Турудић – представник ШП 
Биљана Јпванпвић – представник СР 
Јпвища Секулић – представник УП 
Радмила Бпжанић – наставник инфпрматике 
Нада Ђпрђевић – наставник енглескпг језика 
Драган Лазић – ушитељ 
Ппред  шланпва Актива, на изради Шкплскпг развпјнпг плана ушествпвали су и сви  

наставници щкпле. 
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3. РЕСУРСИ 
 

3.1. Људски ресурси школе 
 

Наставу у нащпј щкпли ппхађају деца са ппдрушја истпшнпг дела Златибпра. Ппред деце са 

теритприје наще матишне ппщтине у нащпј щкпли наставу ппхађа и пдређен брпјушеника са 

ппдрушја кпја теритпријалнп припадају ппщтинама: Ариље (Виспка) и Нпва Варпщ (Гпроа и Дпоа 

Бела Река). У ппследоих десет гпдина, збпг ппзнатих прпблема у нащем друщтву, брпј ушеника је у 

кпнстантнпм паду. 

Преглед брпја ученика ппследоих десет гпдина дат је у табели кпја следи. 

Шкплска гпдина 
Укупан брпј ученика у шкпли  

(матична шкпла и издвпјена пдељеоа) 

2001/2002. 196 

2002/2003. 193 

2003/2004. 186 

2004/2005. 179 

2005/2006. 168 

2006/2007. 164 

2007/2008. 163 

2008/2009. 149 

2009/2010. 145 

2010/2011. 136 

2011/2012. 125 

2012/2013. 139 

2013/2014. 129 

2014/2015. 129 

2015/2016. 119 

2016/2017. 110 

 

Настава на ппдрушју наще щкпле пдвија се у матишнпј щкпли у Сирпгпјну и три издвпјена 

пдељеоа: Љубищ (псмпразредна щкпла), Рпжанствп и Жељине (шетвпрпразредне щкпле). У 

матишнпј щкпли и свим издвпјеним пдељеоима збпг малпг брпја деце настава се извпди у једнпј 

смени. 

 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 7 - 
 

 

Шкпла 

Брпј ученика 

Редпвна настава 
Припремни предшкплски 

прпграм 

Матишна щкпла у Сирпгпјну 67 5 

ИП Љубищ 30 5 

ИП Рпжанствп 11 4 

ИП Жељине 2 1 

Укупнп 110 15 

 

У щкпли наставу извпди 28 наставника. Пд тпга 8 наставника ради у разреднпј настави, дпк 

препсталих 20 раде у предметнпј настави. При тпме наппмиоемп да пдређени брпј наставника 

нема пунп раднп време, такп да наставу извпди укупнп 21,51 пбрашунских радника. 

Свега Разредна настава Предметна настава 

28 
Средоа Виша Виспка Средоа Виша Виспка 

- 2 6 - 3 17 

 

Пдређени брпј шаспва предметнп је неструшнп заступљен јер и ппред благпвременп 

расписаних кпнкурса, нисмп успели да пбезбедимп у пптпунпсти струшан наставни кадар. 

Неструшнп заступљени предмети и брпј шаспва приказани су у табели кпја следи. 

Шкпла 

Недељни брпј часпва нестручнп заступљене наставе 

Физика Математика 
Музичка 
култура 

Руски 
језик 

Енглески 
језик 

Свега 

Сирпгпјнп 6 16 5 8 - 35 

Љубиш 6 16 5 8 4 39 

Жељине - - - - 2 2 

Укупнп 12 32 10 16 6 76 

 

На пснпву анализе прикупљених ппдатака мпжемп извући следеће закљушке: 

 Већина наставника има пдгпварајући степен струшне спреме прпписане Правилникпм; 

 У щкпли је заппслен пптребан брпј кадрпва; 

 Пд 28 наставника оих 15 (53,57%) има пплпжен струшни испит, тј. лиценцу за рад. Шест 

наставника неструшнп заступају наставу (математике,  физике, музишке културе, рускпг 

језика и једним делпм енглескпг језика). 

 Брпј и структура заппслених усклађени су са закпнпм и пдгпварају прпцесу рада щкпле. 

Наставни кадар дппринпси квалитетнпм функципнисаоу щкпле савесним и 

благпвременим пбављаоем ппслпва из делпкруга свпг рада. 
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Сви наставници кпји су без престанка радили у перипду 2009–2014. пстварили су пд 120 дп 

208 сати струшних семинара. Нпви петпгпдищои циклус је ппшеп 2014-2015. щкплске гпдине. 

Ппхађаое семинара се углавнпм пдвија према унапред утврђенпм плану за сваку щкплску гпдину. 

Струшнп усаврщаваое унутар устанпве углавнпм се пдвија крпз реализацију и присуствп угледним 

шаспвима, презентацију искустава са ппхађаних семинара и реализацију прпјеката. 

Ваннаставнп пспбље шине:  директпр, ппмпћник директпра, секретар щкпле, психплпг, 

библиптекар, рашунпвпдствени радник, дпмар, два кувара и щест ппмпћних радника (укупнп 13 +3  

радника кпји дппуоују нпрму: ппмпћник директпра (1 наставник) и библиптекар (2 наставника)). 

При тпме наппмиоемп да пдређени брпј радника нема пунп раднп време, такп да ппслпве 

ваннаставнпг пспбља пбавља укупнп 12,5 пбрашунских радника. План струшнпг усаврщаваоа 

пбухвата и ненаставни кадар. 

Свега Ваннаставнп пспбље 

13+3 
Оснпвна Средоа Виша Виспка 

7 3 - 3+3 

 

3.2. Материјално-технички ресурси 
 

3.2.1. Матична школа 
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Изградоа садащое щкплске зграде у Сирпгпјну заврщена је 1966. гпдине. И ппред тпга 

щтп је щкплска зграда стара скпрп 50 гпдина, у дпбрпм је стаоу. Зграда је псуншана, без влаге са 

централним грејаоем и PVC стпларијпм. 2012. гпдине упптпунпсти су ренпвирани мпкри швпрпви, 

а 2013. цела щкпла је пкрешена, прпмеоена је расвета, префарбана ламперија. 2014. гпдине 

пбнпвљена је фасада на щкплскпј згради. У 2015. гпдини пдрађена је рекпнструкција електришне 

инсталације, а у 2016. гпдини  је урађена нпва асфалтна ппдлпга на  щкплскпм игралищту. Такпђе, 

у 2016. гпдини изврщена је замена прпзпра на спрату хпдника щкпле у Сирпгпјну. 

Шкплска зграда распплаже са: 

Ресурси Укупан брпј Ппвршина Стаое (1-5) 

Ушипнице ппщте намене 5 225 m2 3 

Специјализпване ушипнице 3 135 m2 4 

Ушипница за физишкп васпитаое 1 45 m2 2 

Прпстпр дешјег вртића 2 60 m2 5 

Ушипница – Музејска ппставка 1 45 m2 4 

Наставнишка канцеларија 1 50 m2 4 

Канцеларија рашунпвпђе и секретара 1 18 m2 3 

Канцеларија директпра 1 10 m2 3 

Кухиоа и трпезарија 1 80 m2 3 

Гаража 1 50 m2 4 

Кптларница 1 50 m2 4 

Сппртски терен 1 1200 m2 4 

 

 Три ушипнице ппщте намене кпристе се за извпђеое наставе у млађим разредима. 

Адекватнп су ппремљене (намещтај, ушенишки радпви, едукативни ппстери) и пмпгућавају 

нпрмалну реализацију наставе. Препстале три ушипнице се кпристе за реализацију наставе 

српскпг језика, страних језика, физике, математике, музишкпг васпитаоа, ликпвне културе, 

избпрних предмета и слпбпдних активнпсти. Пве ушипнице су ппремљене неппхпдним 

наставним средствима. 

 Специјализпвана ушипница за инфпрматику и технишкп пбразпваое ппремљена је са псам  

перспналних рашунара кпји су ппвезани са Интернетпм (ADSL веза) и једним ласерским 

щтампашем. 

 Специјализпвана ушипница за истприју и гепграфију ппремљена је истпријским и 

гепграфским картама, глпбусима, енциклппедијама, ушенишким радпвима. 

 Специјализпвана ушипница за биплпгију и хемију ппремљена је хемикалијама, макетама, 

лабаратпријским прибпрпм, микрпскппима, радпвима ушеника... Хемикалије се шувају на 

пбезбеђеним местима. 

 Једна ушипница ппщте намене пд 2007. кпристи се кап стална музејска ппставка. У опј је 

представљен изглед ушипнице из прве пплпвине двадесетпг века. Такпђе, истакнути су 

брпјни дпкументи из прпщлпсти нащег места и щкпле. Пва ушипница је птвпренпг типа и 

гпдищое је ппсети велики брпј деце и кплега кпји дплазе на екскурзије и рекреативну 
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наставу. Збпг недпстатка адекватнпг прпстпра деп прпстпра се кпристи за пптребе 

психплпга щкпле кпји је ппремљен једним перспналним рашунарпм и једним ласерским 

щтампашем.  

 Наставнишка канцеларија се кпристи за припреме наставника. Пд ппмпћних средстава у 

опј се налази један перспнални рашунар, щтампаш и скенер. Тпкпм щкплске 2015 /2016. 

замеоена је ппдна пблпга и намещтај кпји је бип у врлп лпщем стаоу. Пвим је ппстигнут 

пријатнији и функципналнији бправак и рад наставника. 

 Збпг недпстатка прпстпра библиптека је смещтена у кабинет за српски језик кпји није 

адекватнп ппремљен за пптребе библиптеке, али задпвпљава пснпвну намену. 

Библиптеци недпстаје јпщ щкплских лектира и савремена дешја литература, иакп се фпнд 

коига дппуоава сваке гпдине дпнацијама и куппвинпм пптребне литературе. У пквиру 

библиптеке ппстпји и један перспнални рашунар. 

 Настава физишкпг васпитаоа извпди се у преуређенпј ушипници кпја представља 

неадекватан прпстпр пп ппврщини и висини. Ппремљена је рипстплима, разбпјем,  

щведским сандукпм, пдскпшнпм даскпм, струоашама, стплпм за стпни тенис. У опј се 

настава углавнпм извпди у зимскпм перипду. У пквиру щкплскпг двприщта ппстпји 

сппртски терен за: рукпмет / мали фудбал, пдбпјку, кпщарку. Игралищте је укупне 

ппврщине 1200m2 и 2016. гпдине је ппкривенп нпвпм асфалтнпм ппдлпгпм.  

 У административне сврхе кпристе се две адекватне прпстприје (канцеларија директпра и 

канцеларија рашунпвпдственпг радника и секретара). Ппремљене су једним пренпсивим 

рашунарпм са Wi-Fi и два перспнална рашунара кпји имају везу са Интернетпм, два 

ласерска щтампаша и једним кппир-апаратпм. 

 Шкплска кухуоа је пре псам гпдина кпмплетнп ренпвирана. Тпкпм 2014/2015. гпдине 

урађена је рекпнструкција плафпна и замеоена је расвета у трпезарији. У щкплскпј кухиои 

храни се 90% ушеника. 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 2 

Перспнални рашунар 2 

Штампаш 1 

Фптп-апарат 1 

Прпјектпр 2 

CD 2 

DVD 1 

VHS камера 1 

Телевизпр 2 

 

3.2.2. ИО Љибиш 

Педесетих гпдина прпщлпг века саграђена је щкпла у Љубищу, кпја је 1992. гпдине 

приппјена нащпј щкпли. Шкплска зграда је старе градое и пптребнп је ренпвираое, на првпм 

месту стпларије и фасаде 2007. уведенп је парнп грејаое. 
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Ресурс Укупан брпј Ппвршина Стаое (1-5) 

Ушипнице ппщте намене 5 208 m2 3 

Специјализпване ушипнице 1 46 m2 3 

Ушипница за предщкплску 
групу 

1 30 m2 3 

Фискултурна сала 1 162 m2 2 

Наставнишка канцеларија 1 18 m2 3 

Кухиоа 1 12 m2 3 

Трпезарија 1 49 m2 3 

Кптларница 1 9 m2 3 

Сппртски терен 1 1000 m2 4 

 

 У тпку 2015. гпдине замеоени су сви прпзпри на щкпли и ренпвиран је мпкри швпр. 

 На щкплскпј згради у августу 2016. гпдине је саниран крпв на делпвима где је билп 

пптребнп. 

 У тпку 2016/2017. урађена је изплација на щкпли. Деп једне ушипнице и библиптека су 

преуређени и адаптирани за пптребе предщкплске групе.  

 Четири ушипнице се кпристе за реализацију предметне наставе (сваки разред има свпју 

ушипницу). Адекватнп су ппремљене (намещтај, пптребни прибпр, ушенишки радпви) и 

пмпгућавају нпрмалну реализацију наставе. Ушипница за псми разред је једним делпм 

преуређена  за пптребе библиптеке за вище разреде. 

 Две ушипнице се кпристе за реализацију разредне наставе. Адекватнп су ппремљене 

(намещтај, пптребни прибпр, ушенишки радпви) и пмпгућавају нпрмалну реализацију 
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наставе. Један деп, једне ушипнице (35%), је специјализпван за инфпрматику и технишкп 

пбразпваое. Ппремљен је са пет рашунара и Интернетпм (ADSL веза).  У другпј ушипници, 

један деп, пкп 10% се кпристи кап библиптека за ушенике млађих разреда. 

 Какп је прпстпр пд библиптеке уступљен за пптребе предщкплске групе, коижни фпнд 

кпјим щкпла распплаже је смещтен у ппменуте ушипнице пп узрастима. Препстали коижни 

фпнд (струшна литература, белетристика...) су смещтени у хплу щкпле. 

 Наставнишка канцеларија се кпристи за припреме наставника. Пд ппмпћних средства у опј 

се налази један перспнални рашунар, два пренпсива рашунара, један кппир апарат и један 

ласерски щтампаш. 

 За наставу физишкпг васпитаоа кпристи се фискултурна сала димензија 18x9 метара, кпја 

задпвпљава пснпвне пптребе. Ппред сале, настава се пдвија и на сппртскпм терену. 

Сппртски терен шини асфалтнп игралищте димензија 40x25 метара. У тпку щкплске 

2016/2017. дпбијена је дпнација за мреже на гплпвима.  

 Сви ушеници се хране у ђашкпј кухиои шија ппремљенпст је задпвпљавајућа. 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Прпјектпр 1 

CD 1 

DVD 1 

Телевизпр 1 

 

3.2.3. ИО Рожанство 
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Шкпла у Рпжанству саграђена је 1955. гпдине. У августу 2013. гпдине щкпла је кпмплетнп 

ренпвирана (ренпвирана је цела щкплска зграда –  фасада, ушипнице, кухиоа, тпалети, 

стпларија..., набављена су нпва наставна средства). Шкплска зграда ппседује ADSL везу са 

интернетпм. 

Ресурс Укупан брпј Ппвршина Стаое (1-5) 

Ушипница ппщте намене 2 60 m2 4 

Наставнишка канцеларија 1 10 m2 3 

Кухиоа 1 5m2 4 

Хпл, трпезарија 1 50m2 4 

Сппртски терен 1 250 m2 5 

 

 Настава се пдвија у две ушипнице шија ппремљенпст пбезбеђује пдвијаое наставе без 

икаквих прпблема. 

 Наставнишка канцеларија се кпристи за припреме наставника и за пријем рпдитеља. 

 Сппртски терен је са асфалтнпм ппдлпгпм, трибинама, псветљеоним теренпм за мали 

фудбал / кпщарку. Сппртски терен је нпв и у пдлишнпм је стаоу, а кап и целп щкплскп 

двприщте пграђен је, щтп представља безбедну средину за децу.  

 У хплу щкпле налази се мала библиптека, дпк је један деп преурећен за исхрану деце. Сви 

ушеници се хране у ђашкпј кухиои. 

 У щкплскпм двприщту је ппстављен забавни парк у августу 2014. кпји је ппремљен 

љуљащкама, клацкалицама, вртещкама... 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 2 

Ласерски щтампаш 1 

Прпјектпр 1 

CD плејер 1 

DVD 1 

Телевизпр 1 

Фптп апарат 1 

 

3.2.4. ИО Жељине 

Шкпла у Жељинама саграђена је 1954. гпдине. Шкпла је у ппприлишнп лпщем стаоу. 2007. 

гпдине ренпвиран је щкплски WC. Шкпла  не ппседује сппртски терен, кап ни кухиоу за ушенике. 

2015. гпдине саниран је плафпн у ушипници, крпв щкплске зграде и прпмеоени су прпзпри на 

ушипници (PVC стпларија).  Шкплска зграда ппседује ADSL везу са интернетпм.  
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Ресурси Укупан брпј Ппвршина Стаое (1-5) 

Ушипница ппщте намене 1 50 m2 2 

Наставнишка канцеларија 1 10 m2 2 

Купатилп 1 4 м2 4 

Хпдник 1 10 м2 2 

 Целпкупна настава се пдвија у једнпј ушипници кпја је ппремљена неппхпдним наставним 

средствима и радпвима ушеника. 

 Наставнишка канцеларија се кпристи за припреме наставника и за пријем рпдитеља. 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 1 

Ласерски щтампаш 1 

CD плејер 1 

DVD 1 

Телевизпр 1 

 

3.2.5. Остали школски објекти 

 Шкпла распплаже грађевинским пбјектима кпји су у вепма лпщем грађевинскпм стаоу у 

Сирпгпјну, Љубищу (два пбјекта), Ракпвици, Гпстиљу, Гпроем Љубищу и Дпоем Љубищу. 

Надлежни пргани су уппзнати са стаоем пбјеката. Укпликп закпнске мпгућнпсти тп буду 

дпзвпљавале и щкпла буде имала материјалних средстава ппменути пбјекти ће бити дпведени у 

намену. 
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3.2.6. Возила 

Шкпла распплаже са шетири впзила: Mercedes Sprinter 22+1 седищте, Mercedes 8+1 

седищте (кпје ће бити птписанп), једним путнишким впзилпм Dacia Logan и једним Yugo 55 (кпје је 

уступљенп ПШ „Миливпје Бпрпвић“ из Машката на кприщћеое. 

 Впзилп Mercedes Sprinter служи за превпз ушеника дп матишне щкпле и ИП Љубищ. У тпку 

раднпг дана пвп впзилп у сврхе превпза ушеника пређе 196 км. 

 Впзилп Dacia Logan кпристи се у службене сврхе. 

3.2.7. Финансирање 

Шкпла се финансира из бучета ппщтине (материјални трпщкпви) и из бучета Министарства 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја (плате заппслених). Знашајна средства ппследоих гпдина 

щкпла је дпбила и у виду дпнација (намещтај, наставна средства, коиге и сл.). 

3.2.8. Физичко окружење 

Ппщтина Чајетина се налази у југпзападнпм делу Србије. Припада златибпрскпм пкругу и 

прпстире се на ппврщини пд 65000 хектара. Пкружена је са севера ппщтинпм Ужице, са истпка 

ппщтинпм Ариље, са југпистпка ппщтинпм Нпва Варпщ, са југа ппщтинпм Прибпј, а са запада 

Републикпм Српскпм. 

На ппвпљан гепграфски пплпжај ппщтине утишу магистрални путеви за Црну Гпру 

(Јадранскп мпре) и Републику Српску. Прекп теритприје ппщтине Чајетина прплази и пруга 

Бепград–Бар, а у неппсреднпј близини налази се аерпдрпм Ппникве. Ппсматранп у пднпсу на цеп 

Златибпрски пкруг, Чајетина је пета пп велишини ппщтина на теритприји пкруга и заузима 10,5% 

оегпве укупне теритприје. Према дпстигнутпм степену развпја, Чајетина превазилази прпсек кпји 

карактерище цеп Златибпрски пкруг. 

Наще щкпле, матишна и издвпјена пдељеоа, смещтене су у сепским ппдрушјима истпшнпг 

дела Златибпра, удаљеним пд центра Чајетине пд 15 дп 30 км. Наще местп ппзнатп је пп туризму, 

негпваоу нарпдне традиције, впћарству. Из тпг разлпга, у нащпј щкпли наглащенп је негпваое 

нарпдне традиције. 

3.2.9. Сарадња 

Шкпла пстварује дпбру сарадоу са разним устанпвама, привредним субјектима итд. 

 Сарадоа са ппщтинпм Чајетина – ппщтина прати и ппмаже да се реализују све активнпсти 

и планпви щкпле.  

 Сарадоа са Музејпм „Старп селп“ је вищегпдищоа и јакп успещна. Ппсете и сарадоа са 

Музејпм дппринпсе пшуваоу традиције и негпваоу културних навика ушеника.  

 Наща щкпла сарађује са пснпвним щкплама на теритприји ппщтине и регипна ради 

заједнишких активнпсти и размене искустава у пбласти пбразпваоа и васпитаоа.  

 Сарадоа са средоим щкплама пгледа се у заједнишкпм раду на прпфесипналнпј 

пријентацији ушеника и размени искуства и инфпрмација. 
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 Дешји вртић „Радпст“ из Чајетине има свпј издвпјени пгранак у пквиру наще матишне 

щкпле, са кпјим щкпла успещнп сарађује у припреми предщкплске пппулације и 

пбележаваоу знашајних датума. 

 Шкпла негује и прекпгранишну сарадоу са: ПШ „Блажа Арниша“ Луше (Република 

Слпвенија). 

 Дпм здравља Чајетина крпз предаваоа и прегледе унапређује здравствену културу 

ушеника, прганизује такмишеоа у кпјима ушествују и ушеници наще щкпле (Прпјекат 

„Здравкп“). 

 МУП Чајетина прганизује предаваоа п безбеднпсти у сапбраћају, п разлишитим пблицима 

делинквентнпг ппнащаоа, п ппаснпстима у савременпм друщтву, кап и п нашинима 

защтите безбеднпсти ппјединца. 

 Агенција за безбеднпст сапбраћаја – ушещће у прпјекту „Пажљивкп“ 

 Културнп-сппртски центар Чајетина. 

 Сппртски савез Чајетина (Ппсета Авантура парку на Златибпру, „Дешја сппртска 

плимпијада“). 

 Библиптека „Љубища Р. Ђенић“ Чајетина (сваке гпдине бесплатна шланарина за све 

прваке). 

 Ватрпгасна служба спрпвпди пбуку заппслених п прптивппжарнпј защтити. 

 Центар за спцијални рад крпз материјалну ппдрщку ушеницима и рещаваое прпблема у 

ппрпдици дппринпси бпљим ппстигнућима ушеника и щкпле. Прганизује предаваоа п 

ппремећајима ппнащаоа и нашинима оихпвпг превазилажеоа. 

 Црквена заједница пружа материјалну ппдрщку ушеницима и укљушује их у пбележаваое 

верских празника. 

 Предузеће „Путеви“ из Ужица, ппред тпга щтп је рещилп прпблем ђака пещака, знашајнп 

ппмаже щкплу. 

 Предузеће „Sirogojno Company“ ппдржава и награђује креативне идеје ушеника, ппмаже 

ушеницима щкпле. 

 Студентскп пдмаралищте „Раткп Митрпвић“ увек излази у сусрет щкпли пбезбеђиваоем 

прпстпра за семинаре, смещтаја гпстију. 

 Дешје пдмаралищте „Бела бреза“ Рпжанствп - куппвина нпвпгпдищоих пакетића за 

ушенике щкпле у ИП Рпжанствп. Такпђе сваке гпдине пвп издвпјенп пдељеое ппсети 

велики брпј деце кпји реализују рекреативну наставу или екскурзију у пдмаралищту „Бела 

бреза“. 

 СТР „Грпщ“ Рпжанствп – награђује и пбезбеђује ппклпне за ушенике ИП Рпжанствп. 

 У сарадои са КУД-пм Први Партизан щкпла негује извпрнп нарпднп стваралащтвп. 

 ТП Златибпр 

 ТУ Сирпгпјнп Буквица 

 ЈКП Сирпгпјнп  

 Медијске куће: ТВ Чајетина, ТВ Лав, недељне нпвине Вести и Ужишка недеља. Сарадопм са 

щкплпм медији пбпгаћују свпј садржај, дпк щкпла прпмпвище свпј рад и ппстигнућа. 
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3.3. Ресурси - SWOT анализа 
 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Безбеднп пкружеое; 

 Здрава прирпдна средина; 

 Мпгућнпст сарадое са другим институцијама; 

 Сплидна материјална ситуација щкпле;  

 Мали брпј ушеника у пдељеоима. 

Унутрашои 
фактпри 

 Адекватна пбразпванпст наставнпг кадра; 

 Релативнп дпбра ппремљенпст щкпле; 

 Ппседпваое ппреме и интернет везе за електрпнскп 
кпмуницираое. 

Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Мали брпј пдељеоа;  

 Неппвпљан спцип-екпнпмски статус рпдитеља;  

 Релативнп низак степен заинтереспванпсти  рпдитеља и 
ушеника; 

 Разруђенпст щкплске мреже;  

 Удаљенпст пд града. 

Унутрашои 
фактпри 

 Неуједнашенп ангажпваое наставнпг кадра;  

 Незаинтереспванпст ппјединих наставника за инпвације;  

 Неадекватнп кприщћеое материјалних средстава кпјима 
распплажемп;  

 Недпвпљан нивп кпмуникације између ппјединих 
наставника, наставника и директпра, наставника и 
рпдитеља;  

 Велики брпј ушеника кпји наставу ппхађају пп ИПП – у 1 и 2 

 Старпст щкплских пбјеката у ИП Љубищ и ИП Жељинама. 

Шансе 
 Интезивније ппвезиваое са другим институцијама;  

 Кприщћеое имича Сирпгпјна. 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Ппадаое брпја деце;  

 Недпстатак материјалних средстава. 

Унутрашои 
фактпри 

 Заппслени неадекватнп пбављају свпје дужнпсти. 

 

3.4. Ресурси – потребе и приоритети 
 

ЦИЉ: 

Унапређиваое квалитета пбразпвнп – васпитнпг рада  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Унапредити квалитет наставе; 

2. Унапредити  прпстпрнп-технишке услпве за реализацију наставнпг прпцеса;  
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3. Унапредити услпве за реализацију наставе физишкпг васпитаоа и сппртских активнпсти; 

4. Ппбпљщати здравственп-хигијенске услпве у ИП Љубищ; 

5. Пбезбедити услпве за прпщирену делатнпст щкпле и ппсету старе ушипнице увести у 

прпграм ђашких екскурзија и ппсета Сирпгпјну.  

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапредити 
квалитет наставе 

1.1. Пбезбедити струшнп 
заступљену наставу 

Директпр Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда. 

1.2. Пмпгућити реализацију 
струшнпг усаврщаваоа 
наставника на пснпву 
пптреба и лишних планпва 
наставника 

 Директпр, предметни и 
разредни наставници, 
психплпг 

Тпкпм 
петпгпдищоег  
перипда  

1.3. Пбушити заппслене да 
кпристе ппстпјећа 
савремена наставна 
средства  

Наставници 
инфпрматике 

Тпкпм гпдине  

2. Унапредити 
прпстпрнп-

техничке услпве 
за реализацију 

наставнпг 
прпцеса 

2.1. Ппбпљщати степен 
ппремљенпсти 
ушипница(савременим) 
наставним средствима 

Рукпвпдипци струшних 
већа, директпр 

Август–септембар 

2.2. Ппвећати степен 
искприщћенпсти щкплскпг 
прпстпра адаптацијпм 
ппстпјећег  

Рукпвпдипци струшних 
већа, директпр 

Ппшетак щкплске 
гпдине 

3. Унапредити 
услпве за 

реализацију 
наставе 

физичкпг 
васпитаоа и 

сппртских 
активнпсти 

3.1. Ппремаое фискултурне 
сале у ИП Љубищ пптребним 
реквизитима  

Директпр, наставник 
физишкпг васпитаоа 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

3.2. Ппремаое матишне 
щкпле и издвпјених 
пдељеоа пптребним и 
пптрпщним материјалпм за 
наставу физишкпг васпитаоа 

Директпр, наставник 
физишкпг васпитаоа и 
рукпвпдипци пдељеоа 

Кпнтинуиранп 

4.Ппбпљшати 
здравственп -

хигијенске 
услпве у ИО 

Љубиш 

41. Врщити редпвну 
кпнтрплу впде 

Рукпвпдилац ИП, 
директпр  

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда  

4.2. Ппвећати степен 
хигијене 

Директпр Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда  
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5. Обезбедити 
прпширену 
делатнпст 

шкпле и ппсету 
старе учипнице 

увести у 
прпграм ђачких 

екскурзија и 
ппсета 

Сирпгпјну 

5.1. Уппзнати се закпнским 
мпгућнпстима , прибавити 
пптребна дпкумента и  
пбезбедити пптребне 
сагласнпсти МПНТ, НВ, ШП и 
СР  

Директпр, секретар, 
струшни сарадник, 
наставници 
 
 
 

Тпкпм щкплске 
2017/2018. гпдине 
 
 
 
 

5.2. Прављеое елабпрата и 
бизнис плана 
  

Директпр, секретар, 
струшни сарадник, 
наставник 
инфпрматике, струшнп 
лице за прављеое 
бизнис плана 

Тпкпм щкплске 
2017/2018. гпдине 

5.3. Медијска прпмпција, 
пствариваое сарадое са 
туристишким агенцијама кпје 
извпде екскурзије и 
рекреативне наставе 

Директпр, ппмпћник 
директпра, струшни 
сарадник, тим за 
прпмпцију щкпле, 
наставници 

Кпнтинуиранп 
 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Дидактишкп-
метпдишка знаоа 
се у већпј мери 
кпристе за 
ппдстицаое ушеоа 

Пбезбеђена 
струшнп 
заступљена 
настава 

Шкплска 
дпкументација, 
угпвпри 

Ппшетак 
щкплске 
2017/18. гпдине 

Директпр щкпле 
 

Ппбпљщаое 
услпва рада за 
извпђеое 
савремене наставе 
и примена 
стешених знаоа са 
семинара  

Ппхађани 
семинари на 
пснпву пптреба и 
планпва 
наставника 

Лишни планпви  
за 
прпфесипнална 
усаврщаваоа, 
сертификати п 
ппхађаним 
семинарима 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за струшнп 
усаврщаваое 

Сви наставници 
кпристе 
распплпжива 
наставна средства 

Заппслени 
кпристе ппстпјећа 
савремена 
наставна средства 
у настави 

План кприщћеоа 
наставних 
средстава, 
припреме и 
месешни планпви 
наставника 

Кпнтинуиранп Наставници 

 Бпља 
ппремљенпст 
ушипница 
наставним 
средстима 

Набављена 
пптребна наставна 
средства 

Дпкументација 
щкпле, анкете 

Кпнтинуиранп Директпр щкпле, 
струшна већа 
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Шкплски прпстпр 
функципналнп 
искприщћен 

Бпља 
прганизација 
распплпживпг 
прпстпра; 

Дпкументација 
щкпле, анкете 

Кпнтинуиранп  Директпр щкпле, 
струшна већа 

Ушипнице 
ппремљене нпвим 
намещтајем 

Пријатнији 
прпстпр за рад 

Извещтај п раду 
щкпле 

Кпнтинуиранп Директпр 

Лепщи и 
уређенији прпстпр 

Пријатнији и 
ппбпљщани 
услпви за рад 

Извещтај п раду Кпнтинуиранп Директпр и сви 
заппслени 

Унапређена 
настава физишкпг 
васпитаоа 
пптребним 
реквизитима и 
наставним 
средствима 

Пбезбеђени 
пптребни 
материјални 
услпви за 
реализацију 
наставе физишкпг 
васпитаоа 

Извещтај п раду, 
анкета 

Кпнтинуиранп Директпр, 
наставник 
физишкпг 
васпитаоа 

Здравственп-
хигијенски услпви 
у ИП Љубищ су 
задпвпљавајући 

Чищћеое 
щкплских 
прпстприја се 
врщи свакпдневнп 

Коига дежурства Недељнп Директпр и сви 
заппслени 

Правилнп 
управљаое 
птпадпм 

Чистија пкплина 
щкпле 

Коига дежурства Недељнп Директпр и сви 
заппслени 

Шкпла пстварује 
прихпде кпје 
усмерава ка 
ппбпљщаоу 
квалитета рада 
устанпве  

Брпј ппсетилаца 
музејске ппставке 

Рашуни – 
уплатнице, коига 
утисака, 
извещтаји п 
утрпщеним 
средствима 

Кпнтинуиранп Управа щкпле и 
задуженп 
пспбље 

 

 

4. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

Шкплски прпграм и Гпдищои план рада су пстварени у складу са прпписима и Закпнпм п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. Шкплски прпграм је сашиоен на пснпву наставнпг 

плана и прпграма, дпк је Гпдищои план рада щкпле сашиоен на пснпву Шкплскпг прпграма. 

Глпбални (гпдищои) планпви наставних предмета саставни су деп Гпдищоег плана рада щкпле. 

Шкплски прпграм и Гпдищои план рада међуспбнп су усклађени у већини елемената. У 

Гпдищои план рада щкпле уграђен је Акципни план щкплскпг развпјнпг плана за текућу гпдину. 

Структурни елементи Шкплскпг прпграма пперативнп су разрађени у Гпдищоем плану рада 

щкпле. Прпграми наставних предмета садржајнп су усклађени у пквиру свакпг разреда. 
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Гпдищои план рада пмпгућава пствареое циљева и стандарда пбразпваоа и васпитаоа. У 

гпдищоим планпвима наставних предмета предвиђена је прпвера пстваренпсти прпписаних 

пбразпвних стандарда. У месешним планпвима наставника наведенп је кпјим садржајима ће се 

пстваривати циљеви ушеоа предмета у датпм разреду. Пптребнп је уважавати стандарде 

ппстигнућа и резултате сампевалуације.  

Шкплски прпграм и Гпдищои план рада щкпле такпђе су усмерени и на задпвпљеое 

разлишитих пптреба ушеника. Гпдищои план рада щкпле садржи листу избпрних предмета  

нашиоену на пснпву ппстпјећих ресурса. У гпдищоем плану рада предвиђен је план израде ИПП-а 

и утврђиваое мера индивидуализације на пснпву анализе напредпваоа у ушеоу за све ушенике 

кпјима је тп пптребнп. У Гпдищоем плану рада щкпле наведене су пдгпвпрнпсти, динамика и 

нашин реализације, кап и Прпграм защтите ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа. 

У прпграму ппстпје избпрни предмети, оихпви садржаји и активнпсти кпјима се пстварују. 

Пптребна је већа кпрелација у настави кпја се мпже пстварити крпз ппсету шаспвима кплега и 

прганизацију заједнишких шаспва. Кпрелација  пп наставним предметима ппстпји, али је треба јпщ 

вище упптпунити кпликп наставни прпграми тп дпзвпљавају. 

Шкплски прпграм садржи прпграм рада свих секција и на ппшетку щкплске гпдине биће 

изврщенп иницијалнп тестираое ушеника из свих предмета у кпјима је тп предвиђенп. На нивпу 

Струшних већа ради се анализираое резултата заврщнпг испита пп предметима и пп стандардима. 

Шкплски прпграм садржи нашине пствариваоа и прилагпђаваоа прпграма ушеника са 

ппсебним пптребама.  

Пптребнп је увести прпверу стандарда бар једнпм у тпку щкплске гпдине на нивпу шитаве 

щкпле. 

Реализација Шкплскпг прпграма и Гпдищоег прпграма рада щкпле технишки је ппвезана са 

прганизацијпм превпза ушеника, а имајући у виду велику разуђенпст насеља кпје ппкрива щкпла, 

тп умаоује мпгућнпст већег ангажпваоа ушеника у ваннаставним активнпстима. Какп би 

ушеницима билп пмпгућенп да ушествују у већем брпју ваннаставних активнпсти щкпла ће у јуну 

2017. разматрати увпђеое нпвпг ритма рада. 

 

4.1. Школски програм и годишњи план рада - SWOT анализа 
 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Ппредељенпст лпкалне заједнице за рад щкпле, а самим 
тим и оена пуна материјална ппдрщка 

 Мали брпј ушеника у пдељеоима 

Унутрашои 
фактпри 

 Дпвпљнп струшнпг кадра за израду и реализацију Гпдищоег 
плана рада у складу са Шкплским прпгрампм 
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Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Разуђенпст места станпваоа ушеника и недпстатак 
мпгућнпсти за реализацију ваннаставних активнпсти 

Унутрашои 
фактпри 

 Мали брпј пдељеоа 

Шансе 
 Кприщћеое пптенцијала  у срединама где щкпле раде 

 Ппдрщка устанпва и прганизација 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Престанак рада  кап ппследица смаоеоа брпја ушеника 

Унутрашои 
фактпри 

 Немпгућнпст пбезбеђиваоа наставника са пдгпварајућпм 
струшнпм спремпм из ппјединих предмета (математика, 
физика, музишка култура, руски језик и један деп 
енглескпг језика) 

 

4.2. Школски програм и годишњи план рада – потребе и приоритети 
 

ЦИЉ: 

 Усклађиваое Шкплскпг прпграма и Гпдишоег плана рада шкпле, кап и гпдишоих планпва 

наставника са пптребама и услпвима рада шкпле. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Унапређеое Гпдищоег плана рада щкпле;  

2. Пстварени стандарди Гпдищоег плана рада и Шкплскпг прпграма. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапређеое 
Гпдишоег плана 

рада шкпле 

1.1. Уппзнаваое наставника 
са садржајем и функцијпм 
Гпдищоег плана рада щкпле 
и прпцеспм оегпве израде 

Директпр и струшни 
сарадник 

Септембар сваке 
щкплске гпдине 

1.2. Уппзнаваое наставника  
са садржајем и функцијпм 
Шкплскпг развпјнпг плана  
и прпцеспм оегпве израде 

Актив за щкплскп 
развпјнп планираое 

Септембар сваке 
щкплске гпдине на 
седницама 
Наставишкпг већа 

1.3. Усаглащаваое Гпдищоег 
плана рада щкпле са 
Шкплским развпјним планпм 

Тим за израду 
Шкплскпг развпјнпг 
плана и тим за израду 
Гпдищоег плана рада 
щкпле 

Јун сваке щкплске 
гпдине 

1.4. Усклађиваое планпва 
рада струшних већа 

Тим за израду 
Гпдищоег плана рада 
щкпле 

Август и септембар 
сваке щкплске 
гпдине 

1.5. Усклађиваое планпва Струшна већа за Август и септембар 
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рада струшних већа за пбласт 
предмета 

пбласт предмета сваке щкплске 
гпдине 

1.6. Усклађиваое 
индивидуалних планпва рада 
пдељеоских старещина 

Пдељеоске 
старещине свих 
разреда 

Август и септембар 
сваке щкплске 
гпдине 

1.7. Усклађиваое планпва 
предметних наставника са  
реализацијпм тематскпг дана 

Предметни 
наставници 

У тпку щкплске 
гпдине 

1.8. Усклађиваое планпва 
рада секција и прганизације 
ваннаставних активнпсти у 
складу са реалнпм 
мпгућнпщћу реализације 

Впђе секција Август и септембар 
сваке щкплске 
гпдине 

2. Остварени 
стандарди 

Гпдишоег плана 
рада и Шкплскпг 

прпграма 

2.1. Ппвећаое брпја 
заппслених укљушених и 
израду и реализацију 
Шкплскпг прпграма и 
Гпдищоег плана рада щкпле 
и фпрмираое тимпва за 
израду пвих дпкумената  

Директпр Август и септембар 
сваке щкплске 
гпдине 

2.2. Планираое прпвере 
пстваренпсти пбразпвних 
стандарда у гпдищоим 
планпвима рада наставника 

Предметни 
наставници 

Август и септембар 
сваке щкплске 
гпдине 

2.3. Већа кпрелација у 
настави крпз реализацију 
шаспва са неким пд кплега 
(ппсета ушеника 4. разреда 
шаспвима наставних 
предмета у 5. разреду) 

Ушитељи и предметни 
наставници 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Унапређен и 
усклађен 
Гпдищои план 
рада щкпле са 
пптребама и 
услпвима рада 
щкпле 

Сви наставници 
ппзнају Гпдищои 
план рада щкпле и 
схватају оегпв 
знашај и функцију 

Гпдищои план 
рада щкпле 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Директпр и 
струшни 
сарадник 
 

Сви наставници 
ппзнају Шкплски 
развпјни план и 
схватају оегпв 
знашај и функцију 

Записници са 
седница НВи 
Педагпщкпг 
кплегијума 

Септембар сваке 
щкплске гпдине 

Актив за щкплскп 
развпјнп 
планираое 
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Крпз Шкплски 
развпјни план 
дате су преппруке 
за усаглащаваое и 
унапређеое 
израде Шкплскпг 
прпграма и 
Гпдищоег плана 
рада; 

Извещтај Актива 
за щкплскп 
развпјнп 
планираое 

Јун сваке 
щкплске гпдине 

Тим за израду 
Шкплскпг 
развпјнпг плана 
и Гпдищоег 
плана рада 
щкпле 
 

Усклађени и 
ппбпљщани 
планпви рада 
струшних већа 

Гпдищои план 
рада щкпле и 
Гпдищои 
извещтај 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Тим за израду 
Гпдищоег плана 
рада щкпле 
 

Усклађени и 
ппбпљщани 
планпви рада 
струшних већа за 
пбласт предмета 

Гпдищои план 
рада и Гпдищои 
извещтај 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Струшна већа за 
пбласт предмета 
 

Усклађени и 
ппбпљщани 
планпви рада 
пдељеоских 
старещина 

Гпдищои план 
рада щкпле и 
Гпдищои 
извещтај 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Пдељеоске 
старещине свих 
разреда 

Усклађени и 
ппбпљщани 
планпви рада 
секција 

Гпдищои план 
рада и Гпдищои 
извещтај 
 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Впђе секција 

Расппред 
птвпрених шаспва 
за ппсету 
рпдитеља настави 
у нижим и вищим 
разредима. 

Гпдищои план 
рада и Гпдищои 
извещтај 
 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Предметни 
наставици 

Гпдищои план 
рада представља 
квалитетну 
прганизаципну 
пснпву рада щкпле 

У израду и 
реализацију 
Гпдищоег плана 
рада укљушена је 
већина 
заппслених 

Гпдищои план 
рада щкпле, 
Гпдищои 
извещтај, 
Шкплски 
развпјни план 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Тим за израду 
Гпдищоег плана 
рада щкпле, 
директпр 
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Шкплски прпграм 
садржи све 
закпнпм 
предвиђене 
елементе 

– У гпдищоим 
планпвима рада 
наставника 
планирана је 
прпвера 
пстваренпсти 
пбразпвних 
стандарда 
– Наставници 
планирају пп 
један шас са неким 
пд кплега 

Шкплски  
прпграм, 
Гпдищои план 
рада наставника, 
месешни плна 
рада наставника, 
припреме 
наставника 

Август и 
септембар сваке 
щкплске гпдине 

Предметни 
наставници 

 

 

5. ЕТОС 
 

На пснпву резултата сампвреднпваоа пве пбласти из 2009. гпдине, извещтаја кпмисије п 

сппљащоем вреднпваоу квалитета рада наще щкпле 2013., анализе плана унапређеоа, анализе 

развпјнпг плана за перипд пд 2014 – 2017. кап и анализе Акципнпг плана за птклаоаое упшених 

недпстатака, анализирали смп ппстпјеће стаое у пвпј пбласти. На пснпву дпкумента „Стандарди 

квалитета рада устанпве“, у кпјем су прецизирани стандарди за пбласт етпс, и на пснпву наще 

анализе дефинисали смп слабпсти и снаге у пвпј пбласти, какп би предузели даље кпраке и 

активнпсти у циљу унапређеоа квалитета рада щкпле. 

У лишним пбраћаоима свих заппслених у щкпли у дпбрпј мери је израженп међуспбнп 

уважаваое. Такпђе, у щкпли ппстпје дпкумента кпјима су уређени ппнащаое и пдгпвпрнпст 

ушеника и свих заппслених. Прпписана правила  већинпм се ппщтују.  

У свакпдневнпј кпмуникацији заппслених у щкпли видљивп је међуспбнп уважаваое. У 

щкпли су предвиђене мере и санкције за дискриминатпрскп ппнащаое, иакп у щкпли није билп 

пптребе за тим.  

Дежурствп наставника је планскп и дпбрп прганизпванп. 

У щкпли нису развијени ппступци прилагпђаваоа на нпву щкплску средину за 

нпвппридпщле ушенике и наставнике. 

Резултати ушеника и наставника јавнп се истишу и прпмпвищу какп у пквиру щкпле такп и 

на щкплскпм сајту, у лпкалним медијима (нпвинама и телевизији), у интерним шаспписима 

лпкалних привредних субјеката, у излпжбенпм прпстпру и на сајту Музеја на птвпренпм „Старп 

селп“ Сирпгпјнп... За ппстигнуте резултате на такмишеоима, у складу са Правилникпм п 

награђиваоу и ппхваљиваоу ушеника, ушеници се редпвнп награђују коигама и ппхвалницама, 

дпк се бесплатним екскурзијама и путпваоима награђују деца из ппрпдица лпщег материјалнпг 

статуса кап и ушеници кпји су пстварили резултате на такмишеоима и истишу се у раду и залагаоу.  

Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу ученика и заппслених усвпјен је у мају 2017. гпдине. 
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У щкпли ппстпје разлишите активнпсти у кпјима сваки ушеник има прилику да искаже свпја 

интереспваоа и ппстигне пдређени резултат. Тп се најбпље види крпз ппнуду великпг брпја 

секција и ваннаставних активнпсти. 

Шкпла је пбезбедила услпве у кпјима се сви псећају безбеднп. Дежурствп наставника је 

редпвнп, а сва дещаваоа у щкпли бележе се у коигама дежурства. У щкпли је јаснп видљив 

негативан став према насиљу присутан кпд свих ушесника щкплскпг живпта. Такпђе, у щкпли, 

најшещће на шаспвима пдељеоске заједнице, прганизују се превентивне активнпсти кпје 

дппринпсе безбеднпсти у щкплскпј заједници. Ппред тпга, ппстпји и стална сарадоа са МУП-пм 

Чајетина, шији припадници држе предаваоа п безбеднпсти деце у сапбраћају, п насиљу и п 

бплестима зависнпсти. Сарадоа са Дпмпм здравља Чајетина не пгледа се самп у редпвним 

систематским прегледима већ и у прганизпваоу предаваоа п здрављу и превентиви. У 

претхпднпм перипду није билп пптребе за применпм интервентних мера из Прптпкпла п защтити 

деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп - васпитним устанпвама. У щкпли 

ппстпји тим за бпрбу прптив насиља са ппераципнализпваним, превентивним и интерним 

активнпстима. 

Шкплски прпстпр је прикладнп уређен какп у матишнпј щкпли такп и у издвпјеним 

пдељеоима. Није дпвпљнп прилагпђен ушеницима кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка , јер нема 

дпвпљнп пптребних наставних средстава кпји би им пмугућили лакще савладаваое наставних 

садржаја (апликације, слагалице, флещ картице кап и прилагпђени учбеници). У хплпвима щкпле 

су излпжени ушенишки радпви, ппхвалнице, диплпме и фптпграфије ђака генерације. Шкплски 

амбијент је пплемеоен прирпдним цвећем и радпвима ушеника. Нарпшита ппсебнпст матишне 

щкпле је етнп-ушипница. Индивидуални разгпвпри са ушеницима и рпдитељима пбављају се у 

ушипницама или канцеларијама и у кабинету щкплскпг психплпга. 

У щкпли је, углавнпм, развијена сарадоа између струшних и саветпдавних пргана. 

Фпрмиран је ушенишки парламент, кпји ради уз сталну кпнсултацију струшнпг сарадника. Наставнп 

пспбље благпвременп разматра и прихвата пдређене иницијативе ушеника. Заједнишке активнпсти 

ушеника и наставника везане су за щкплске свешанпсти (Дешја недеља, Савиндан, Дан щкпле, 

тематски недеља/дан), кап и за манифестације ппсвећене темама из свакпдневнпг и щкплскпг 

живпта. Шкпла сарађује са институцијама у лпкалнпј заједници и пкплини, кап и са ПШ из 

Слпвеније (ппщтина Луше). Ппједини рпдитељи редпвнп ушествују у активнпстима щкпле крпз 

активнпсти Шкплскпг пдбпра, Савета рпдитеља, крпз пбележаваое важних датума и других 

манифестација и радипница. У щкпли дпбрп функципнище систем редпвнпг инфпрмисаоа 

рпдитеља и свих заинтереспваних п активнпстима и делатнпстима щкпле путем рпдитељских 

састанака, пгласне табле щкпле, сајта щкпле, средстава јавнпг инфпрмисаоа кап и прекп самих 

ушеника и пдељеоских старещина. 

 

 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 27 - 
 

5.1. ЕТОС - SWOT анализа 

 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Сарадоа щкпле са устанпвама и институцијама у лпкалнпј 
заједници и пкплини, сарадоа са пснпвним щкплама из наще 
и других држава 

 Сарадоа и активнп ушещће ппјединих рпдитеља у щкплским 
активнпстима 

 Сарадоа и активнп ушещће лпкалних привредних субјеката 
крпз спрпвпђеое предаваоа, радипница и других кпнкурса 

 Истицаое заједнишке сарадое пд стране лпкалних субјеката 

Унутрашои 
фактпри 

 Међуљудски пднпси су на задпвпљавајућем нивпу 

 Ппстпјаое дпкумената кпјима је уређена ппнащаое и 
пдгпвпрнпст ушеника и свих заппслених у щкпли 

 Планскп и дпбрп прганизпванп дежурствп наставника 

 Предвиђене мере за дискриминатпрскп ппнащаое у щкпли 

 Усклађен Правилник за ппхваљиваое и награђиваое 
ученика и заппслених за ппстигнуте резултате 

 Ппстпјаое великпг брпја секција и ваннаставних активнпсти 

 Шкпла је безбедна и сигурна средина за све 

 Јаснп изражен негативан став према насиљу, ппстпјаое тима 
за бпрбу прптив насиља 

 Дпбра прганизација превентивних активнпсти у щкплскпј 
заједници 

 Неппстпјаое пптребе за применама интервентних мера из  
Прптпкпла  п заштити деце пд насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа 

 Шкплски прпстпр уређен скрпмнп и разнпликп 

 Излагаое ушенишких радпва, диплпма и фптпграфија ђака 
генерације у хплпвима щкпле 

 Ппстпјаое етнп-ушипнице кап специфишнпсти щкпле 

 Развијена сарадоа између струшних и саветпдавних пргана 

 Прихватаое иницијатива ппстпјећег ушенишкпг парламента  

 Прганизација заједнишких активнпсти ушеника и наставника 
(приредбе, излпжбе, сппртске игре) 

 Дпбра инфпрмисанпст рпдитеља п активнпстима  и 
делатнпстима щкпле 

 Прпмпвисаое и истицаое резултата ушеника и наставника 
ван щкпле 

Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Недпвпљна укљушенпст ппјединих рпдитеља у раду щкпле 
и недпвпљна упућенпст неких рпдитеља у оен рад 

Унутрашои 
фактпри 

 Недпвпљнп разрађени ппступци прилагпђаваоа на нпву 
щкплску средину за нпвппридпщле ушенике и наставнике 

 Недпвпљна прпмпција резултата ушеника са сметоама у 
развпју 
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 Недпвпљна уређенпст прпстпра у ппјединим издвпјеним 
пдељеоима 

 Недпвпљна кпмуникација међу заппсленима збпг 
незаинтерспванпсти и удаљенпсти између радних места 

Шансе 

 Мптивација ушеника и/за прихватаое нпвина 

  Спремнпст лпкалних устанпва и институција на сарадоу 

 Релативнп дпбра сарадоа са рпдитељима 

 Активнп присуствп семинарима за развијаое кпмуникацијских вещтина 

 Ппстпјаое ресурса за прганизпваое заједнишких излета, акција, предаваоа 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Неблагпвременп дпбијаое ппвратних инфпрмација пд 
струшних лица и тимпва 

 Псипаое брпја деце 

 Немпгућнспт регулисаоа раднпг пднпса ппјединих 
наставника 

Унутрашои 
фактпри 

 Недпвпљна заинтереспванпст ппјединих наставника за 
сарадоу са кплегама и рпдитељима 

 Мала пшекиваоа ппјединих рпдитеља пд щкпле 

 Лпща материјална ситуација једнпг брпја ушеника 

 

5.2. ЕТОС – потребе и приоритети 
 

ЦИЉ: 

Оствариваое ппдстицајне атмпсфере за рад у шкпли заједничким ангажпваоем свих актера 

укључених у рад шкпле. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Разрађиваое ппступака прилагпђаваоа на нпву щкплску средину за нпвппридпщле 

ушенике и наставнике; 

2. Прпмпција ппстигнутих резултата ушеника;  

3. Ппдизаое нивпа међуљудских пднпса унутар щкпле (наставнп пспбље, ваннаставнп 

пспбље, ушеници, Савет рпдитеља, Шкплски пдбпр). 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Разрађиваое 
ппступака 

прилагпђаваоа 
на нпву шкплску 

средину за 
нпвппридпшле 

ученике и 
наставнике 

1.1. Ппстепенп увпђеое и 
уппзнаваое нпвппридпщлпг 
ушеника у нпвп пдељеое уз 
кпнстантну ппдрщку 
разреднпг старещине 

Пдељеоске 
старещине и ушеници 
пдељеоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

1.2. Сарадоа са щкплским 
психплпгпм 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

1.3. Сарадоа са свим Сви заппслени у Тпкпм щкплске 
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заппсленима у щкпли 
(наставницима, ппмпћним 
радницима) 

щкпли гпдине 

1.4. Ппстепенп 
прилагпђаваое 
нпвппридпщлпг  ушеника  
укљушиваоем у рад 
ваннаставних активнпсти 
(секција) 

Впђе секција Тпкпм щкплске 
гпдине 

1.5. Израда Прптпкпла за 
уппзнаваое нпвппридпшлпг 
наставника са нпвпм 
шкплскпм срединпм 

Директпр щкпле, 
секретар и  щкплски 
психплпг, тим 
наставника 

Ппшеткпм щкплске 
2017/18. 

2. Прпмпција 
ппстигнутих 

резултата 
ученика 

2.1. Ушествпваое ушеника у 
ваннаставним активнпстима, 
приредбама, кап и у 
разлишитим пблицима 
такмишеоа 

Впђе секција Тпкпм  щкплске 
гпдине 

2.2. Излпжбе радпва ушеника 
унутар щкпле и на другим 
јавним местима 

Предметни 
наставници 

Тпкпм  щкплске 
гпдине 

2.3. Ушествпваое на 
кпнкурсима, 
манифестацијама, сппртским 
сусретима 

Предметни 
наставници 

Тпкпм  щкплске 
гпдине 

2.4. Редпвнп ажурираое 
щкплскпг сајта 

Наставници 
инфпрматике и 
предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 

2.5. Сарадоа са лпкалним и 
државним медијима 

Директпр щкпле и тим 
за щкплски маркетниг 

Тпкпм  щкплске 
гпдине 

2.6. Сталнп излагаое радпва 
и ушествпваое ушеника са 
ппсебним пптребама у 
слпбпдним активнпстима 

Психплпг, предметни 
наставници, 
рукпвпдици секција 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

3. Ппдизаое 
нивпа 

међуљудских 
пднпса унутар 

шкпле 

3.1. Прганизпваое излета, 
тематских дружеоа, струшних 
трибина, радних акција 

Директпр щкпле, 
представници 
Ушенишкпг парламента 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

3.2. Прпмпвисаое дпбрих 
међуљуских пднпса крпз 
писаое и пбјављиваое 
шланака 

Представник 
синдиката, 
наставници 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Нпвппридпщли 
ушеници и 
наставници су 
прилагпђени нпвпј 
щкплскпј средини 

Уклапаое детета у 
нпву средину и 
прихватаое 
нпвппридпщлпг 
ушеника пд стране 
другпва;  

Извещтаји: тима, 
пдељенскпг 
старещине, 
ђашкпг 
парламента. 
Спципграми. 

Кпнтинуиранп  Сви заппслени у 
щкпли 

Шкплске 
секције, 
приредбе, 
излпжбе; 

Дневници 
псталих пблика 
пбразпвнп-
васпитнпг рада, 
снимци, 
фптпграфије, 
прпдукти дешјег 
рада... 

Кпнтинуиранп Сви заппслени у 
щкпли 

Сарадоа 
нпвппридпщлих 
наставника са 
заппсленима у 
щкпли и активнп 
ушествпваое у 
щкплским 
тимпвима 

Извещтај тима Тпкпм щкплске 
гпдине 

Сви заппслени у 
щкпли 

Наставник је 
прихваћен у 
кплективу, 
сарађује са 
кплегама. 

Извещтај тима Тпкпм щкплске 
гпдине 

Сви заппслени у 
щкпли 

Резултати ушеника 
су ппсебнп 
прпмпвисани 

Вище излпжених 
прпдуката дешјег 
рада; 

Панпи, излпжбе, 
приредбе;  

Кпнтинуиранп Наставници, 
струшни 
сарадници 

Прилпзи у 
медијима и вище 
вести на сајту 
щкпле; 

Записници, 
Фптпграфије, 
Шкплски сајт 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Шкплски 
психплпг, 
Сви наставници 

Брпј псвпјених 
награда, медаља, 
ппхвалница, 
диплпма; 

Извещтаји п 
реализпваним 
активнпстима на 
щкплскпм сајту, 
текстпви у 
нпвинама, 
ппхвалнице, 
медаље, пехари 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр щкпле, 
Предметни 
наставници 
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Брпј награђених и 
ппхваљених 
ушеника. 

Записник п 
активнпстима  у 
щкпли. 

Крај щкплске 
гпдине 

Директпр щкпле,  
Наставнишкп 
веће 

Спрпведени 
излети и 
екскурзије  

Бпља и ушесталија 
сарадоа међу 
свим актерима у 
щкпли 

Фптпграфије, 
панпи у щкпли, 
видеп-записи, 
извещтаји п 
реализпваним 
активнпстима на 
щкплскпм сајту 

Кпнтинуиранп Наставници, 
ушеници, 
рпдитељи, 
ваннаставнп 
пспбље 

Реализација 
заједнишких акција 

Бпља и ушесталија 
сарадоа међу 
свим актерима у 
щкпли 

Фптпграфије, 
панпи у щкпли, 
видеп-записи, 
извещтаји п 
реализпваним 
активнпстима на 
щкплскпм сајту 

Кпнтинуиранп Наставници, 
ушеници, 
рпдитељи, 
ваннаставнп 
пспбље 

Пријављен 
дпвпљан брпј 
заинтереспваних 
за извпђеое 
излета, трибина... 

Бпља и ушесталија 
сарадоа међу 
свим актерима у 
щкпли 

Фптпграфије, 
панпи у щкпли, 
видеп-записи, 
извещтаји п 
реализпваним 
активнпстима на 
щкплскпм сајту 

Кпнтинуиранп Наставници, 
ушеници, 
рпдитељи, 
ваннаставнп 
пспбље 

 

6. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

На пснпву анализе ппстпјећег стаоа у пбласти „Настава и ушеое“ кап кљушне пбласти и 

анализе преппрука кпје смп дпбили накпн екстерне евалуације,  издвпјили смп следеће јаке и 

слабе стране у раду наще щкпле. 

Јаке стране: 

 Наставници прилагпђавају темпп рада ушеницима и ппсвећују време ушеницима у складу 

са оихпвим пбразпвним и васпитним пптребама. 

 Наставници се труде да ствпре ппдстицајну атмпсферу на шасу. Наставници и ушеници 

међуспбнп се уважавају. Реагпваоа на међуспбна неуважаваоа ушеника су правпвремена 

и адекватна.  

 Ушеници се ппнащају у складу са дефинисаним правилима ппнащаоа у устанпви.  
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 Ушеници имају пдгпвпран пднпс према раду и щкпли, заинтереспвани су и ушествују у раду 

на шасу. 

 Наставници уше ушенике какп да нпвп градивп ппвежу са претхпднп наушеним и на кпји 

нашин да ппвежу садржаје из разлишитих пбласти.  

 Наставници ефикаснп ппвезују делпве шаса, кпристе време на шасу и функципналнп 

кпристе ппстпјећа наставна средства. 

 Наставници јаснп истишу циљеве шаса и кљушне ппјмпве кпји ушеници треба да науше. 

 Интереспваое и активнпст ушеника ппдстишу се кприщћеоем функципналних наставних 

средстава. Пвп је пбласт у кпјпј је најмаои брпј индикатпра испуоен, па треба радити на 

ппдизаоу квалитета. 

 Заступљенп је прилагпђаваое наставних материјала индивидуалним карактеристикама 

ушеника. 

 Мали брпј ушеника у пдељеоу плакщава пажљивп пдмераваое захтева и оихпвп 

прилагпђаваое ушеницима.  

 Наставници кпристе разлишите ппступке за мптивисаое ушеника и активнп их укљушују у 

наставни прпцес. Ушеници имају мпгућнпст да ппстављају питаоа, дискутују и 

кпментарищу питаоа у вези са предметпм ушеоа на шасу. 

Слабе стране: 

 Ушеници реткп ппстављају питаоа. Пптребнп је инсистирати на ппдстицаоу ушеника на 

кприщћеоу учбеника, решника и интернета ради ушеоа путем пткрића и рещаваоа 

прпблема. 

 Тимски рад није максималнп искприщћен щтп се пдражава на тематску и временску 

кпрелацију међу предметима. Наставници би требалп да ппбпљщају међуспбну сарадоу 

ради заједнишкпг тематскпг планираоа и пбраде ппвезаних тема. 

 Изпстају захтеви да се прпблеми реще на разлишите нашине. Пптребнп је интензивирати 

истраживашки рад и ппдстицати ушенике да кпристе разнпврсне извпре инфпрмација. 

 Ушеници се не уше да себи ппстављају циљеве у ушеоу. Пптребнп је да се ушеници 

заинтересују ппстављаоем пдређених питаоа и да се тежи щтп већем ангажпваоу 

ушеника на сампсталнпм стицаоу знаоа. 

 Међу ушеницима изпстаје сарадоа. Ушеое је сведенп на релацију наставник – ушеник. 

 Пптребнп је вище пажое ппсветити ппдстицаоу групнпг рада и заједнишкпм рещаваоу 

задатака кап и у прпналажеоу вище нашина рещаваоа задатака. 
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 Најмаое су заступљени стандарди „Наставник кпристи ппступке вреднпваоа у функцији 

даљег ушеоа“ и „Ушеници стишу знаоа на шасу“. 

 Евиденција п праћеоу и напредпваоу ушеника ппстпји кпд свих наставника, али пна је 

фпрмална и неквалитетна. Пптребнп је евидентирати сва ушенишка ппстигнућа и активнпст 

редпвнп и на разлишите нашине кап щтп су усменп пдгпвараое, тестираоа, писмене вежбе 

и пстале активнпсти. 

 Ушеници се ппхваљују на шаспвима, али би била ппжељна ушесталија и разумнија ппвратна 

инфпрмација п оихпвпм напредпваоу. Треба ппјашати кпд ушеника сампппуздаое, 

укљушивати их у дискусују, да прпцеоују ташнпст пдгпвпра или рещеоа... 

 Пптребнп је ппдстицати ушенике да се пслаоају на сппствене капацитете и да развијају 

псећај лишне пдгпвпрнпсти за ппстигнуте резултате. 

 

6.1. Настава и учење - SWOT анализа 
 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Мали брпј ушеника 

 Заинтереспванпст разлишитих устанпва за сарадоу 

Унутрашои 
фактпри 

 Прганизпваое наставе према индивидуалним мпгућнпстима 
ушеника 

 Ппдстицајна атмпсфера на шасу 

 Пдгпвпрнпст и заинтереспванпст ушеника 

 Ппвезиваое градива са претхпднп наушеним 

 Ефикаснп кприщћеое времена и наставних средстава 

 Јаснп истицаое циљева шаса и кљушних ппјмпва 

 Прилагпђаваое наставних материјала индивидуалним 
карактеристикама ушеника 

 Пдмерени и прилагпђени захтеви према мпгућнпстима 
ушеника 

 Кприщћеое ппступака за мптивисаое ушеника 

Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Велики брпј наставника кпји путују 

 Пптерећенпст щкплским пбавезама, „густ расппред“, 
недпстатак времена, немптивисанпст 

 Удаљенпст пд лпкалне управе 

 Велика удаљенпст између матишне щкпле и издвпјених 
пдељеоа 

 Неправедан третман у ппгледу ппстигнутих знаоа у пднпсу 
на велике щкпле 

 Неразумеваое надлежних прпсветних тела за 
специфишнпсти у кпјима щкпла ради 

Унутрашои  Несампсталнпст ушеника при изради задатака и 
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фактпри ппстављаоу питаоа 

 Недпвпљнп кприщћеое тимскпг и групнпг рада 

 Недпстатак истраживашкпг рада и кприщћеоа разнпврсних 
извпра инфпрмација 

 Ушеници не ппстављају себи циљеве ушеоа 

 Изпстаје сарадоа међу ушеницима 

 Евиденција п напредпваоу ушеника је фпрмална и 
неквалитетна 

 Недпстаје ппвратна инфпрмација п напредпваоу ушеника 

 Недпстаје евалуација шаса 

 Ушеници немају псећај лишне пдгпвпрнпсти за ппстигнуте 
резултате 

Шансе 

 Дпступнпст технплпгије наставницима и ушеницима 

 Ппдизаое нивпа мптивисанпсти наставника и ушеника 

 Уппзнаваое са примерима дпбре праксе 

 Јашаое тимскпг рада 

 Прганизпваое семинара на тему унапређеоа наставнпг прпцеса 

 Ппвећати кпмпетенције наставника из дигиталне писменпсти 

 Активнп укљушиваое ушеника у наставни прпцес (ппстављаое питаоа, 
дискусија и кпментари) 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Честе прпмене закпнских рещеоа и прптиврешне 
преппруке 

 Незаинтереспванпст ушеника збпг негативних трендпва у 
друщтву 

 Ппадаое наталитета 

 Недпстатак финансијских средстава 

Унутрашои 
фактпри 

 Незаинтереспванпст ппјединих наставника 

 Незаинтереспванпст ппјединих ушеника за лишни 
напредак 

 Птппр према нпвинама 

 Недпвпљна кпмуникација између ушесника у пбразпвнп – 
васпитнпм прпцесу 

 

Накпн свега, закљушили смп да ппсебну пажоу у нареднпм петпгпдищоем перипду треба 

да ппсветимп: 

 ппспещиваоу сарадое са шланпвима струшних већа при планираоу 

 тематскпм планираоу ради ппвезиваоа садржаја и ппдизаоа ефикаснпсти наставе 

 тимскпм раду 

 ппбпљщаоу кпмуникације на релацији ушеник-ушеник, ушеник-наставник и 
наставник- рпдитељи 

 мптивисати ушенике за већу активнпст и стицаое квалитетнијег знаоа 

 кпристити мпгућнпсти кпје пружа савремена пбразпвна технплпгија 

 кпристити и прпмпвисати ппзитивна искуства 
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 врщити евалуацију (евалуација рада наставника, ушеника и сампевалуација 
наставника и ушеника) 

 

На пснпву претхпдних закљушака дефинисали смп следеће припритете и активнпсти, 

оихпве нпсипце и динамику, кап и индикатпре успеха и инструменте кпји ће нам пмпгућити да 

пратимп напредак у пвпј пбласти. 

 

6.2. Настава и учење – потребе и приоритети 
 

ЦИЉ: 

Рад на унапређеоу квалитета рада шкпле ппдизаоем квалитета стицаоа знаоа на часу и 

ппстизаоем ппступнпсти у вреднпваоу ученичких знаоа. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

1. Ушеници се упућују да ппвезују и примеоују стешена знаоа;  

2. Ушеници су заинтереспвани за лишни напредак; 

3. Наставници имају лишну евиденцију за свакпг ушеника са преппрукама за даље 

напредпваое;  

4. Примена савремених метпда, техника и пблика рада;  

5. Наставник кпристи разлишите ппступке за мптивисаое ушеника и ствара ппдстицајну 

атмпсферу за рад на шасу;  

6. Дпбра кпмуникација и сарадоа међу ушеницима;  

7. Међупредметна кпрелација   

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Ученици се 
упућују да 
ппвезују и 
примеоују 

стечена знаоа; 
 

1.1. Примена разлишитих и 
савремених метпда, пблика 
рада и наставних средстава. 

Сви ушеници и 
предметни 
наставници, психплпг 

Кпнтинуиранп 

1.2. Интезивираое 
практишне наставе и 
ппдстицаое истраживашкпг 
духа кпд ушеника 

1.3. Кприщћеое разлишитих 
извпра инфпрмација 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 36 - 
 

2. Ученици су 
заинтереспвани 

за лични 
напредак 

2.1. Мптивисаое ушеника за 
лишни напредак 

Сви ушеници и и 
предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 

2.2. Примена разлишитих 
инструмената за пцеоиваое 
ушеника 

2.3. Индивидуализпвани 
приступ ушеницима у циљу 
уважаваоа оихпвих 
склпнпсти и сппспбнпсти 

2.4. Ппстављаое  реалних 
циљева - краткпрпшни и 
дугпрпшни 

2.5. Схватаое знашаја ушеоа 
за лишни напредак и 
развијаое унутращое 
мптивације ушеника 

2.6. Упућиваое ушеника на 
сампевалуацију  и 
самппцеоиваое свпг рада 

3. Наставници 
имају личну 
евиденцију за 
свакпг ученика са 
преппрукама за 
даље 
напредпваое;  

 

3.1. Уреднп впђеое 
евиденције п активнпстима 
свакпг ушеника за све пблике 
рада 

Предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 

3.2. Редпвнп уппзнаваое 
ушеника и рпдитеља п нивпу 
и квалитету напредпваоа 

3.3. Јаснп ппстављаое 
задатака кпји се пднпсе на 
напредпваое ушеника 

3.4. Перипдишне евалуације 
наредпваоа ушеника 

4. Примена 
савремених 
метпда, техника и 
пблика рада;  

 

4.1. Примена нпвих знаоа са 
семинара и размена 
искустава 

Предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 

4.2. Примена савремених 
наставних средстава и 
преппрука из струшне 
литературе 

4.3. Кприщћеое примера 
дпбре праксе 

4.4. Амбијенталнп ушеое и 
тематски дани (најмаое два 
пута гпдищое) 

4.5. Кприщћеое разлишитих 
извпра знаоа 
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5. Наставник 
кпристи 
различите 
ппступке за 
мптивисаое 
ученика и ствара 
ппдстицајну 
атмпсферу за рад 
на часу;  

 

5.1. Кприщћеое 
инфпрмаципних технплпгија 
и разлишитих извпра знаоа 

Сви ушеници и 
предметни 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кпнтинуиранп 

5.2. Презентпваое 
разлишитих стилпва ушеоа  и 
активираое ушеника крпз 
примену разлишитих техника 
ушеоа 

5.3. Ппстављаое разлишитих 
захтева пред ушенике пд 
пснпвнпг дп напреднпг 
нивпа 

5.4. Индивидуализпваое 
наставе какп би се 
ушеницима пмпгућилп да 
ппстижу успех 

5.5. Кпнсултпваое струшних 
служби и струшоака ван 
устанпве у вези рада са 
децпм са ппсебним 
пптребама 

5.6. Већи агажман рпдитеља 
у наставним и ваннаставним 
активнпстима – радипнице, 
прпјекти, акције 

5.7. Наставник исппљава 
емпатишан пднпс према 
ушеницима, ппхваљује и 
награђује ушенике 

6. Дпбра 
кпмуникација и 
сарадоа међу 
ученицима; 

 

6.1. Прганизпваое већег 
брпја шаспва групнпг рада 

Сви ушеници и 
предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 

6.2. Прганизпваое већег 
брпја шаспва рада у пару 

6.3. Дискусија п тимскпм 
раду 

6.4. Заједнишки дпмаћи 
задаци истраживашкпг 
карактера 

6.5. Заједнишке акције- 
излети, екплпщке акције, 
ппмпћ старима... 

7. 
Међупредметна 

кпрелација 
 

7.1. Планираое 
међупредметне кпрелације 

Сви ушеници и 
предметни 
наставници 

У августу, 
кпнтинуиранп 

7.2. Разматрати тематскп 
ппвезиваое на нивпу 
струшних већа 
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7.3.  Планирати и 
прганизпвати тематске 
дане/недеље 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Ушеници су 
активни, дискутују, 
ппстављају 
питаоа, 
интересују се за 
занимљивпсти у 
вези са наставним 
садржајем; 
Ушеници 
истражују, 
ппвезују и 
примеоују 
стешенп знаое 

– Инпвације 
наставних 
средстава и метпда 
– Угледни шаспви 
– Кприщћеое 
интернета, 
енциклппедија, 
решника... 
- Прпдукти дешјег 
рада 
- Бпљи успех 
- Задпвпљствп 
деце 
- Ппбпљщана 
кпмуникација на 
релацији ушеник-
ушеник; наставник-
ушеник 
- Резултати на 
такмишеоима 

– Припрема 
наставника 
- Сампевалуација 
шаса 
– Анкете  
– Евиденција п 
индивидуалнпм 
напредпваоу 
ушеника 
 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 

Ушеници врще 
самппрпцену 
лишних ппстигнућа 
и активнпсти и 
активнп ушествују 
у креираоу 
щкплскпг живпта 

-Сппспбнпст 
самппцеоиваоа 
– Активнпст на шасу 
-Ппстављаое 
циљева пд стране 
ушеника 
-Већа активнпст 
ушеника 

– Анкета и скала 
прпцене 
–Дневник 
- Евиденција п 
напредпваоу 
ушеника 
- Радне и щкплске 
свеске ушеника 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 

Напредпваое 
ушеника и бпља 
инфпрмисанпст 
рпдитеља и 
ушеника п 
нивпима напретка 

– Бпља сарадоа са 
рпдитељима 
-Ппбпљщан успех 
– Активнпст и 
заинтереспванпст 
ушеника 
- Развијени 
кппперативни 
пднпси 
 

– Уредна и 
функципнална 
евиденција 
– Анкета и скала 
прпцене 
-Дневник 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 
-Брпј пстварених 
кпнтаката и акција 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 
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са ушеницима и 
рпдитељима 
-Већа укљушенпст 
рпдитеља у 
активнпсти щкпле 

Ефикаснија и 
занимљивија 
настава кпја 
пмпгућава 
стицаое 
квалитетнијих и 
применљивих 
знаоа 

– Активнпст и 
заинтереспванпст 
ушеника 
- Развијени 
кппперативни 
пднпси 
- Бпљи резултати 
- Сваки ушеник 
ппстиже успех 
-Ушеници кпристе 
претхпдна знаоа 
за стицаое нпвих 

– Припрема 
наставника 
– Евиденција п 
напредпваоу 
ушеника 
-самппцеоиваое 
ушеника 
-Бпљи резултати 
на такмишеоима 
 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 

Активни и 
мптивисани 
ушеници и 
пствариваое 
бпљих резултата. 
Плакщанп и 
ефикаснп ушеое 
 

– Активнпст и 
заинтереспванпст 
ушеника 
– Ангажпваое и 
ппнащаое ушеника 
–Ппстизаое бпљих 
резултата 
– Угледни шаспви 

– Припрема 
наставника 
– Евиденција п 
напредпваоу 
ушеника 
-Самппцеоиваое 
ушеника 
– Угледни шаспви 
- Резултати на 
квалификаципнпм 
испиту и на 
такмишеоима 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 

Ппбпљщана 
кпмуникација на 
релацији ушеник-
ушеник, наставник-
ушеник и 
рпдитељи-
наставници у 
циљу напретка 
ушеника и 
ствараоу 
ппдстицајне 
средине и 
амбијента за 
ушеое 

– Активнпст и 
заинтереспванпст 
ушеника 
– Ангажпваое и 
ппнащаое ушеника 
Заинтереспванпст 
рпдитеља за живпт 
и рад у щкпли 
- Брпј заједишких 
акција(ушеници, 
рпдитељи, 
наставници) 

– Припрема 
наставника 
– Евиденција п 
напредпваоу 
ушеника 
-Записници 
-Прпдукти рада 
(радипница, 
акција, излета) 

Кпнтинуиранп Сви наставници, 
Ушеници, 
рпдитељи 
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-Заједнишкп  
тематскп 
планираое и 
реализпваое 
истих и српдних 
наставних 
садржаја у пквиру 
једнпг и вище 
наставних 
ппдрушја 
 

– Чещћи састанци 
струшних и 
пдељеоских већа - 
Већа 
заинтереспванпст 
ушеника за рад 
- Ппстизаое бпљих 
резултата 
- Бпља 
кпмуникација међу 
наставницима 

– Планпви 
наставника 
– Записници са 
пдељенских већа 
– Записници са 
струшних већа 

Кпнтинуиранп Сви наставници 
и ушеници 

 

 

7. ПОДРШКА УЧЕНИЦИMА 
 

Шкпла разрађује и реализује прпграме за ппдрщку прпцесу ушеоа.Циљеви, задаци и 

активнпсти утврђују се пажљивп узимајући у пбзир индивидуалне пптребе ушеника. У щкпли је 

заступљена индивидуализпвана настава кпја пмпгућава да ушеници са тещкпћама у ушеоу лакще и 

брже савладају градивп, дппунска настава, дпдатна настава, припремна настава за ушенике псмпг 

разреда, припремна настава за ушеснике такмишеоа и активнпсти кпје су деп Прпграма за 

ппдрщку ушеницима у прпцесу ушеоа (кап щтп су радипнице на тему техника ушеоа). У щкпли се 

ушеницима пружа ппдрщка на разне нашине крпз тимпве (Тим за бпрбу прптив насиља, Тим за 

прпфесипналну пријентацију ушеника, Тим за инклузију, Тим за ппдрщку ушеницима) и крпз 

ушенишки парламент. Ушеници се прекп пдељеоских старещина, директпра и струшнпг сарадника 

пбавещтавају п врстама ппдрщке кпјe пружа щкпла. У пружаоу ппдрщке щкпла пстварује сарадоу 

са рпдитељима и релевантним институцијама (Дпм здравља, Центар за спцијални рад, 

интерреспрна кпмисија, друге щкпле...). 

У пквиру щкпле ради и велики брпј секција кап щтп су: литерарнп-драмскп- рецитатпрска 

секција, фптп-секција, хпр, плес, ликпвна секција, биплпщкп-екплпщка, сппртска секција. 

Свакп напредпваое и успех ушеника на такмишеоима и ваннаставним активнпстима 

ппхваљује се, а изузетна ппстигнућа се прпмпвищу и награђују. 

Сарадоа наставника и пдељеоских старещина са рпдитељима ушеника пдвија се 

кпнтинуиранп путем рпдитељских састанака, индивидуалних разгпвпра, прекп активнпсти Савета 

рпдитеља, прганизпваоем Дана птвпрених врата и радипница у кпјима ушествују рпдитељи. 

Пдељеоске старещине впде уредну евиденцију п разгпвприма са рпдитељима. Рпдитељи у щкпли 

мпгу дпбити инфпрмације у вези са избпрпм занимаоа или у вези са наставкпм щкплпваоа. 

Наставници и пдељеоске старещине, акп има пптребе, ппсвећују пажоу прпблемима ушеника кпји 

нису директнп везани за ушеое и наставу и спремни су да п тпме разгпварају и ппмпгну. 
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Ппдрщка ушеницима у прилагпђаваоу на захтеве и специфишнпсти щкплскпг живпта пружа 

се систематишнп на нивпу првпг и петпг разреда крпз структуиран рад пдељеоских већа, а у 

псталим разредима крпз заједнишки рад пдељеоских старещина и струшнпг сарадника. Шкпла има 

кпнтинуирану и  дпбру сарадоу са устанпвама разлишитпг карактера и делатнпсти. У циљу 

прпмпвисаоа здравствене защтите и здравпг нашина живпта щкпла има сталну сарадоу са 

здравственпм службпм (у виду ппсета здравствених радника, предаваоа вплпнтера, едукативних 

ппстера, предаваоа, редпвнп прганизпваних систематских прегледа ушеника..). Шкпла има 

сарадоу са устанпвпм за бригу п деци и редпвне хуманитарне акције за ппмпћ ушеницима кап и 

сарадоу са МУП-пм путем разних предаваоа п безбеднпсти ушеника. 

Шкпла, плански, крпз низ ппвезаних прпграма, ппступака и активнпсти впди рашуна п 

лишнпм и спцијалнпм развпју ушеника. Такве активнпсти су деп прпграма рада пдељеоских 

старещина. Теме пдељеоских састанака су пднпси међу пплпвима, безбеднпст, ппнащаое на 

јавним местима... Са циљем унапређеоа пве кпмпетенције ушеника, реализује се и Дан замене 

улпга, кап и  радипница Учипница без насилништва. 

Укљушенпст ушеника у ваннаставне активнпсти је стабилна и ппказује тенденцију раста 

(велики брпј ушеника је укљушен у ваннаставне активнпсти и оихпв брпј је у сталнпм ппрасту). 

Ппнуда ваннаставних активнпсти је у складу са ресурсима щкпле. Шкпла није у мпгућнпсти да  

приущти  бпгату ппнуду ваннаставних активнпсти збпг руралне средине и велике удаљенпсти пд 

ппщтине и града (вище пд 25 км), такп да је и немпгуће задпвпљити пптребе и интереспваоа 

ушеника. Дпбрп је тп щтп смп успели да прганизујемп фплклпр и карате и тиме изащли у сусрет 

бар делу ушенишких жеља. 

Ушеници ушествују у раду секција где задпвпљавају свпје сппртске, пбразпвне и културне 

пптребе и навике. Ушеници са ушитељима и наставницима Српскпг језика и Ликпвне културе 

уређују зидне нпвине и праве излпжбе у хплу щкпле у пквиру тематских месеца. Ушествпваоем на 

разлишитим сппртским манифестацијама наща щкпла негује сппртски дух и тиме задпвпљава 

жеље и афинитете ушеника. У  пквиру екплпщке секције прпмпвище се защтита живптне средине 

крпз брпјне активнпсти.   

У щкпли се прганизују активнпсти за развијаое спцијалних вещтина и деп су прпграма 

рада пдељенских старещина. Сарадник у реализацији прпграма је психплпг щкпле кпји у дпгпвпру 

са наставницима пружа ппмпћ, реализује радипнице кпје се тишу кпнструктивних рещаваоа 

кпнфликата, ненасилне кпмуникације (на пример, тп су радипнице Учипнпца без насилништва, 

Учипница дпбре впље). 

Прпфесипналнпј пријентацији ушеника ппсвећује се знашајнп време на шаспвима 

пдељеоскпг старещине и крпз рад психплпга щкпле. Пва тема се унапређује у пквиру прпјекта 

Прпфесипнална пријентација за упис у средоу щкплу. Тп се и заступа стратещким дпкументима 

щкпле. 

У нижим разредима ушеници се, крпз шаспве пдељеоскпг старещине, уппзнају са 

разлишитим занимаоима у щкпли и занимаоима рпдитеља. За ушенике седмпг и псмпг разреда 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 42 - 
 

птвара се лишни ппртфплип  у сарадои са психплпгпм, пдељеоским старещинпм и наставницама, 

спрпвпде активнпсти и радипнице, кпје смп предвидели да пстваримп равнпмернпм ппделпм 

ппслпва у пквиру прпјекта Прпфесипнална пријентација (Тим за прпфесипналну пријентацију). За 

рещаваое недпумица и непдлушнпсти пкп будућег занимаоа ушеницима су птвпрена врата 

психплпга щкпле (индивидуални разгпвпри). Такпђе, ушеници псмпг разреда у пквиру 

Прпфесипналне пријентације ппсећују сајам пбразпваоа кпји се пдржава у щкпли у Машкату на 

кпме се презентују све средое щкпле из Ужица, Чајетине и Ппжеге. 

Знашајна пажоа ппсвећује се упису ушеника из псетљивих група (деца са сметоама у 

развпју и деца из спцијалнп депривираних ппрпдица)–рпдитељи се благпвременп инфпрмищу, 

пбезбеђује се превпз деце, бесплатан пбрпк у кухиои, бесплатни излети, учбеници, кап и 

материјална ппмпћ у лешеоу. Шкпла предузима активнпсти за упис у щкплу ушеника из псетљивих 

група у сарадои са вртићем, Центрпм за спцијални рад, Дпмпм здравља, инерреспрнпм 

кпмисијпм. Такпђе, наща щкпла је међу првима приступила инклузивним активнпстима и пре 

оихпве закпнске пбавезнпсти. Редпвнп се индентификују деца кпјима је пптребна дпдатна 

ппдрщка. У щкпли ппстпји Тим за инклузивнп пбразпваое са ппераципнализпваним 

активнпстима. Редпвнп се фпрмирају тимпви за пружаое дпдатне ппдрщке у пквиру кпјих се 

израђују педагпщки прпфили ушеника, а затим се планирају мере птклаоаоа физишких и 

кпмуникацијских препрека (индивидуализација, ИПП-1, ИПП-2), п шему ппстпји дпкументација и 

записници. Шкпла има пдлишну сарадоу са релевантним институцијама и ппјединцима у ппдрщци 

деци из псетљивих група. Такпђе, наставници кпнтинуиранп ппсећују семинаре какп би 

унапредили свпје кпмпетенције за рад са децпм кпја имају пптещкпћа у раду и за рад са 

надаренпм децпм. Искуства са семинара пренпсе другим кплегама. 

Наща щкпла би мпгла да пствари бпљу сарадоу са приватним, друщтвеним институцијама 

и ппјединцима  ради ппбпљщаоа спцијалнпг статуса ушеника. У тпм циљу пптребнп је: 

 Израдити спцијални прпграм щкпле;  

 Фпрмирати тим за прилагпђаваое ушеника щкплскпм живпту;  

 Кпнтинуиранп развијати и ппдстицати  ваннаставне и слпбпдне активнпсти; 

 Пбезбедити дпступнпст распплпживих ресурса ван наставе; 

 Пмпгућити укљушенпст ушеника у хуманитарни и друщтвенп-кприсни рад с циљем 

ппдстицаоа емпатије и негпваоа врщоашке ппмпћи;  

 Псмищљати прпјекте и аплицирати на прпјекте у кпјима би ушеници имали активну улпгу; 

 Пружати ппдрщку и ппмпћ ушеницима при прганизацији разлишитих врста културних, 

музишких, сппртских и слишних манифестација и пблика дружеоа. 
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7.1. Подршка ученицима - SWOT анализа 

 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Мали брпј ушеника (мпгућнпст индивидуалнпг приступа) 

 Заинтереспванпст разлишитих  устанпва за сарадоу 

Унутрашои 
фактпри 

 Укљушенпст щкпле у прпцес инклузије и прганизпваое 
наставе према индивидуалним мпгућнпстима ушеника 

 Ппстпјаое тимпва у щкпли 

 Ппстпјаое Ушенишкпг парламента и активнп укљушиваое 
ушеника у креираое живпта и рада у щкпли 

 Велики брпј секција 

 Ппстпјаое ваннаставних активнпсти 

 Дпбри резултати на такмишеоима 

 Ппдрщка Савета рпдитеља 

 Сарадоа са устанпвама разлишитпг карактера и намене 
(Дпм здравља, МУП, интерреспрна кпмисија...) 

 Реализација активнпсти кпјима се развија спцијална 
клима у щкпли 

 Реализација прпграма прпфесипналне пријентације 

 Ппдрщка струшне службе  

 Упис ушеника из псетљивих група 

 Прпграм ппдрщке ушеницима у прпцесу ушеоа 

 Прганизација приредби и уређиваое панпа (ушеници и 
наставници) 

Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Финансије 

 Велики брпј наставника путника 

 Мали брпј пдељеоа 

 Пптерећенпст ушеника щкплским  пбавезама, недпстатак 
времена за друге активнпсти 

 Удаљенпст пд лпкалне сампуправе 

 Ангажпванпст струшнпг сарадника са 50% раднпг времена  

 Велика удаљенпст између матишне щкпле и издвпјених 
пдељеоа 

Унутрашои 
фактпри 

 Недпвпљна пбушенпст наставника и струшнпг сарадника за 
рад са децпм са ппсебним пптребама 

 Недпвпљна спремнпст за прихватаое нпвина у пбразпваоу 

 Недпвпљна ангажпванпст тимпва 

 Недпвпљна заинтереспванпст рпдитеља за живпт и рад у 
щкпли 

 Недпстатак радипнишарскпг рада са рпдитељима и 
ушеницима, немптивисанпст наставника 

 Недпвпљна укљушенпст заппслених щкпле у реализацији 
разлишитих манифестација 

 Не ппстпји спцијални прпграм щкпле 

Шансе  Мпгућнпст прганизпваоа семинара у вези са ппдрщкпм ушеницима 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 44 - 
 

 Примери дпбре праксе 

 Развијаое и ппдстицаое ваннаставних активнпсти и слпбпдних активнпсти 

 Укљушенпст рпдитеља у живпт и рад щкпле 

 Укљушиваое заинтереспваних страна за сарадоу са щкплпм 

 Ппмпћ и ппдрщка ушеницима у прганизацији разлишитих врста 
манифестација и пблика дружеоа 

 Израда спцијалнпг прпграма щкпле 

 Пбезбедити засебан прпстпр за библиптеку щкпле у матишнпј щкпли  

 Пбезбедити финансијска средства за награде наставницима и ушеницима за 
ппстигнуте резултате - такмишеоа, смптре, квизпви... 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Недпстатак финансијских средстава 

 Ппадаое брпја ушеника 

 Ангажпваое струшнпг сарадника са 50% раднпг времена  

 Велика удаљенпст између матишне щкпле и издвпјених 
пдељеоа 

 Велика  удаљенпст пд лпкалне сампуправе 

Унутрашои 
фактпри 

 Незаинтереспванпст ппјединих наставника 

 Птппр према нпвинама 

 Укљушенпст истих пспба у вище тимпва и презасићенпст  

 Избегаваое пдгпвпрнпсти и пребациваое пдгпвпрнпсти 
на друге 

 Недпвпљна кпмуникација између заппслених у щкпли 

 

7.2. Подршка ученицима – потребе и приоритети 
 

Већина наведених специфишних циљева у щкплскпм развпјнпм плану 2014-2017. су 

реализпвани псим наведених активнпсти у пквиру задатих циљева. 

Пд наведених активнпсти предвиђених за пвај перипд није реализпванп следеће: 

фпрмираое интернет клуба, спцијални прпграм щкпле и Тима за прилагпђаваое ушеника 

щкплскпм живпту. Такпђе, пптребнп је интензивирати прпграм за ппдрщку свим ушеницима у 

прпцесу ушеоа на шаспвима пдељеоскпг старещинства. 

                 У даљпј будућнпсти мисија щкпле је да се већ задати специфишни циљеви и даље 

реализују, да наведене активнпсти кпје нису реализпване шим се ствпре услпви (технишки и 

људски) буду пстварене кап и да се псмисле и нпве кпје ће ппспещити рад щкпле у пвпј пбласти 

шији је главни циљ ппдрщка ушеницима у пбразпвнпм прпцесу у нащпј щкпли. 

ЦИЉ:  

Ппдстицаое ппзитивнпг става ученика према шкпли кап и унапређеое личнпг и спцијалнпг 

развпја крпз прганизпван начин пружаоа ппмпћи и ппдршке. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Кпнтинуиранп усаврщаваое наставника, струшних сарадника и ушеника из пбласти 

ппдрщке ушеницима;  

2. Ппдстицаое ппзитивнпг спцијалнп-емпципналнпг развпја ушеника;  

3. Прпмпвисаое здравих стилпва живпта и защтите шпвекпве пкплине и пдрживпг развпја; 

4. Развијаое и ппдстицаое ваннаставних и слпбпдних активнпсти, кап и дпступнпст 

распплпживих ресурса ван наставе;  

5. Развијаое свести п тплеранцији и прихватаоу разлишитпсти у спцијалнпм миљеу; 

6. Унапређен рад щкплских секција, разнпврснија ппнуда секција; 

7. Унапређена ппдрщка ушеницима у прпцесу ушеоа, кап и у прилагпђаваоу ушеника 

щкплскпм живпту; 

8. Едукпвати рпдитеље у вези са питаоима пдрастаоа и васпитаоа деце; 

9. Благпвременп инфпрмисаое наставника и ушеника. 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Кпнтинуиранп 
усавршаваое 

наставника, стручних 
сарадника и ученика 
из пбласти ппдршке 

ученицима 

1.1. Пбука наставника, струшнпг 
сарадника и ушеника  за 
примену  стешених знаоа са 
семинара 

Тим за струшнп 
усаврщаваое, 
директпр 

Кпнтинуиранп 

1.2. Примери дпбре праксе 
(ппсета шаспвима кплега унутар 
щкпле и ван щкпле, струшне 
расправе п преднпстима и 
недпстацима разлишитих 
метпда рада) 

Директпр, 
психплпг, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

2. Ппдстицаое 
ппзитивнпг 
спцијалнп-

емпципналнпг 
развпја ученика 

2.1.  Путем радипница, 
индивидуалнпг и групнпг рада 
пснажити ненасилну 
кпмуникацију крпз 
кпнструктивнп рещаваое 
сукпба, критишкп мищљеое, 
решник псећаоа, ппзитивну 
дисциплину 

Пдељеоске 
старещине,  
Психплпг 
 

Кпнтинуиранп 

2.2. Реализација предаваоа на 
нивпу щкпле у циљу превенције 
спцијалнп неппжељних пблика 
ппнащаоа (злпупптрeбе 
психпактивних супстанци, 
малплетнишке деликвенције...) 

Пдељенске 
старещине, 
психплпг, 
предаваши  ван 
щкпле 

Кпнтинуиранп 

2.3. Израда едукативнпг 
материјала на тему спцијалних 
вещтина (панпи, сајт щкпле); 
  

Пдељеоске 
старещине, 
психплпг, 
наставници 

Кпнтинуиранп  
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3. Прпмпвисаое 
здравих стилпва 

живпта и заштите 
чпвекпве пкплине и 
пдрживпг развпја; 

3.1. Фпрмираое тима Директпр Август 2017. 

3.2. Израда плана активнпсти Чланпви тима Ппшеткпм 
щкплске гпдине 

3. 3. Реализација међунарпднпг 
прпграма „Екп щкпла“ 

Чланпви тима Кпнтинуиранп 

3.4. Реализација прпграма 
„Ппкренимп нащу децу“ 

Сви наставници Кпнтинуиранп 

3.5. Ушещће у прпјекту 
„Здравкп“ 

Сви наставници Кпнтинуиранп 

3.6. Прганизпваое и 
ушествпваое у екплпщким 
акцијама, екп квизпвима... 

Чланпви тима Кпнтинуиранп 

4. Развијаое и 
ппдстицаое 

ваннаставних и 
слпбпдних 

активнпсти, кап и 
дпступнпст 

распплпживих 
ресурса ван наставе 

4.1. Прганизација излета и 
екскурзија, активнпсти забавнпг 
карактера, музишких сусрета, 
квизпва, сппртских такмишеоа, 
коижевних вешери, излпжби и 
других активнпсти 

Наставници, 
ушеници 
директпр, Савет 
рпдитеља 

Сваке щкплске 
гпдине 

4.2. Фпрмираое интернет клуба Директпр, 
наставници 
инфпрматике 

Тпкпм  
петпгпдищоег 
плана 

4.3. Прпщирити пбласт рада 
щкплске библиптеке: направити 
електрпнску базу коига, 
фпрмирати клуб „Љубитеља 
коига“, псппспбити минимум 
два шлана клуба за рад у 
библиптеци 

Библиптекар щкпле Шкплска 
2017/2018. 

4.4. Ппкренути щкплски лист Наставник српскпг 
језика, шланпви 
секција 

Шкплска 
2017/2018. 

5. Развијаое свести п 
тплеранцији и 

прихватаоу 
различитпсти у 

спцијалнпм миљеу 

5.1. Израдити спцијални 
прпграм щкпле 

Тим за израду 
спцијалнпг 
прпграма щкпле 

Шкплска 
2017/2018. 

5.2. Негпваое и реализација 
щкплских акција (прикупљаое 
ппмпћи за ушенике из 
псетљивих група – акција Сви 
смп једнаки ) 

Ушенишки 
парламент, 
пдељеоске 
старещине 

Сваке щкплске 
гпдине 

6. Унапређен рад 
шкплских секција, 

разнпврснија ппнуда 
секција 

6.1. Укљушиваое већег брпја 
ушеника у рад секција према 
пптребама, интереспваоима и 
индивидуалним сппспбнпстима  

Предметни 
наставници 

Сваке щкплске 
гпдине 

6.2. Ппдстицати и усмеравати 
креативнпст ушеника, пткривати 
оихпве склпнпсти и таленте 

Предметни 
наставници 

Кпнтинуиранп 
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6.3. Разнпврснија ппнуда 
секција схпднп мпгућнпстима 
щкпле, псавремеоен прпграм 
рада секција заснпван на 
примерима дпбре праксе, на 
прпушаваоу струшне 
литературе, кап и на 
интереспваоима ушеника.  

Предметни 
наставници 

Сваке щкплске 
гпдине 

7.1. Фпрмираое Тима за 
ппдрщку ушеницима у прпцесу 
ушеоа (дппуна прпграма) 

Директпр 
шланпви тима 

Шкплска 
2017/2018. 

7. Унапређена 
ппдршка ученицима 
у прпцесу учеоа, кап 

и у прилагпђаваоу 
ученика шкплскпм 

живпту 

7.2. Фпрмираое Тима за 
прилагпђаваое ушеника 
щкплскпм живпту (израда 
прпграма) 

Директпр 
шланпви тима 

Кпнтинуиранп 

7.3.Прганизпваое врщоашке 
ппмпћи у ушеоу на нивпу 
пдељеоа 

Директпр 
шланпви тима, 
струшни сарадник 

Кпнтинуиранп 

7.4.Радипнпце за ушенике: 
Технике успещнпг ушеоа 

Струшни сарадник Кпнтинуиранп 

8. Едукпвати 
рпдитеље у вези са 

питаоима пдрастаоа 
и васпитаоа деце 

 

8.1. Израда анкете   Директпр и 
психплпг щкпле 

Сваке щкплске 
гпдине 8.2. Избпр тема за предаваоа и 

трибине на пснпву 
интереспваоа рпдитеља 

8.3. Реализација предаваоа и 
трибина 

9. Благпвременп 
инфпрмисаое 

наставника и ученика 

9.1. Ппбпљщати прптпк и 
дпступнпст инфпрмација свим 
заппсленима и ђацима, какп у 
матишнпј щкпли, такп и у 
издвпјеним пдељеоима 

Сви заппслени Сваке щкплске 
гпдине 
 
 
 

 
 

9.2. Пбјективни извещтај п 
атмпсфери и међуљудским 
пднпсима у щкпли 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Већа мптивација 
наставника и 
ушеника за 
примену 
нпвпстешених 
знаоа 

Већина наставника 
је пбушена за 
пружаое ппдрщке 
ушеницима 

Евиденципни 
лист, ппсете 
шаспвима,  
струшне дебате 

Сваке щкплске 
гпдине 

Тим за струшнп 
усаврщаваое 
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Већи брпј 
угледних шаспва 

Већина наставника 
примеоује нпве 
метпде рада 

Брпј 
реализпваних 
шаспва 

Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр 

Изграђен и бпгат 
решник псећаоа, 
већи степен 
изграђене 
сампдисциплине, 
сукпби разрещени 
на кпнструктиван 
нашин 

Нема слушајева 
врщоашкпг насиља 

Педагпщка 
дпкументација, 
дешји радпви, 
сајт щкпле 

Сваке щкплске 
гпдине 

Пдељеоске 
старещине, 
психплпг 

Ппдигнут нивп 
екплпщке свести и 
културе. 
Усвајаое здравих 
стилпва живпта, 
развијаое 
здравствене 
културе 

Брпј реализпваних 
прпјеката и акција, 
брпј укљушених 
ушеника у 
реализацију, маое 
ушеника са 
физишким 
дефпрмитетима. 
Чистија пкплина, 
живптни и радни 
прпстпр. 

Записници и 
извещтаји, сајт 
щкпле 

Кпнтинуиранп Сви заппслени, 
ушеници и 
рпдитељи 

Успещнпст 
реализпваних 
екскурзија, 
излета, 
ваннаставних 
активнпсти 

Бпљи успех ушеника 
на сппртским 
такмишеоима и 
такмишеоима из 
пдгпварајућих 
наставних предмета 

Педагпщка 
дпкументација, 
такмишеоа 

Сваке щкплске 
гпдине 

Предметни 
наставници, 
ушеници 

Ппвећана 
мптивација 
ушеника за рад 
щкпле 

Ппвећан брпј 
ушеника укљушених 
у ваннаставне 
активнпсти у щкпли 

Квизпви, 
извещтаји, 
излпжбе 

Кпнтинуиранп Предметни 
наставници, 
ушеници 

Фпрмирани „Клуб 
љубитеља 
коиге“. 
Ушеници редпвнп 
шитају или се и 
сами баве 
литерарним 
радпм и активнп 
ушествују у 
прпјекту 
„Читалићи“ 

Унапређена култура 
шитаоа и 
навикаваое 
ушеника на 
сампсталнп 
кприщћеое 
библиптеке, 
Веће интреспваое 
ушеника ка шитаоу 

Члански картпни 
ушеника, 
извещтаји, 
фптпграфије,  
награде 

Кпнтинуиранп Библиптекар , 
наставници 
српскпг језика, 
ушитељи 

У щкпли се негује 
прихватаое 
разлишитпсти и 
присутна је 

– Израђен 
спцијални прпграм 
щкпле; 
– Прганизпване 

– Спцијални 
прпграм щкпле 
– Ппвећан брпј 
хуманитарних 

Шкплска 
2017/2018. 
гпдина 

– Тим за израду 
прпграма 
– Ушенишки 
парламент, 
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тплеранција у 
спцијалнпм 
миљеу 

акције Сви смп 
једнаки 
 

акција 
- израда 
брпщуре п 
щкплским 
активнпстима 

пдељеоске 
старещине 

Велики брпј 
ушеника ушествује 
у раду секција 

– Већа 
мптивисанпст 
ушеника 
– Бпљи успех у 
ушеоу, 
такмишеоима 
-у ппнуди имамп 
већи брпј секција 

Педагпщка 
дпкументација, 
радпви 
успеси ушеника 

Сваке щкплске 
гпдине 

Предметни 
наставници 

Ушеници су 
прилагпђени 
щкплскпм живпту 

– Бпљи успех у 
щкпли 
– Бпље 
прилагпђаваое 
ушеника щкплскпм 
живпту 

Извещтај Тима Кпнтинуиранп 
 
 
 
 
 

Директпр,  
шланпви тима 

Реализпвана 
шетири предаваоа 
и једна трибина 

-рещити прпблеме 
у кпмуникацији 
ушеник-
наставник,рпдитељ-
наставник 
-бпљи резултати у 
раду и ушеоу 
-бпљи успех и 
напредпваое 
ушеника 

1. Анкета за 
рпдитеље 
2. Дпкументација 
п пдржаним 
предаваоима и 
трибинама 

Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр  
Психплпг  

Сви наставници и 
ушеници 
благпвременп 
инфпрмисани 

-пбезбеђен дпбар 
прптпк 
инфпрмација 

Записници, 
коига 
пбавещтеоа 

Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр  
Психплпг 

Ппбпљщаое 
атмпсфере и 
међуљудских 
пднпса 

-бпља сарадоа 
унутар кплектива 
-ппдизаое на већи 
нивп 
сарадое,ппмпћи 
међу заппсленим 
- рещаваое 
кпнфликтних 
ситуација 

Анкете 
Записници 

На крају 
щкплске гпдине 

 
Психплпг  
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8. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Кљушна пбласт „Пбразпвна ппстигнућа ушеника“ зависи пд мнпщтва унутращоих и 

сппљних фактпра, те бисмп утврђиваое квалитета ппстигнућа мпгли схватити кап свпјеврсну 

верификацију рада у щкпли. 

У пснпви билп каквпг разматраоа ппстигнућа, наравнп, лежи пцеоиваое, и управп је тп 

пнп щтп анализу пве кљушне пбласти шини врлп псетљивим питаоем. Пцеоиваое усмених 

пдгпвпра, пцеоиваое писаних радпва, бпдпваое тестпва, валпризација резултата такмишеоа, па 

и саме прпцене унутращоих и сппљащоих евалуатпра представљају пцеоиваое. Пцене и успех, 

кап и квалитет знаоа су заправп и истакнути кап ппказатељи ушенишких ппстигнућа.  

На пснпву сампвреднпваоа из пбласти Образпвна ппстигнућа ученика у тпку щкплске 

2016/2017. гпдине, у кпјем су анализиране прптекле шетири щкплске гпдине, мпже се 

кпнстатпвати да ушеници нису пстварили ниједан нивп пбразпвних стандарда сем из српскпг 

језика у тпку щкплске 2013/14. гпдине, када су пстварили средои нивп и јединп тада били изнад 

прпсека Републике самп из српскпг језика. Ппщти закљушак је да су резултати заврщнпг испита из 

гпдине у гпдину лпщији. 

Пшигледнп је да су резултати ушеника дпбијени тестираоем у једнпм тренутку и узимају се 

кап индикатпр задпвпљавајућег или незадпвпљавајућег рада. Дефинисаоем нащих снага и 

слабпсти ми смп навели неке сппљне фактпре на кпје кап щкпла не мпжемп утицати, али кпји мпгу 

бити узрпк нещтп слабијим резултатима кпје су ушеници ппстизали на ппменутим тестпвима. Штп 

се тише стандарда 3.1.5, пн је кпмплексније прирпде и указује на неке пзбиљне прпблеме кпји 

управп за ппследицу имају неиспуоаваое стандарда 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.и 3.1.6. 

Анализпм пстваренпсти претхпднпг развпјнпг плана дплази се дп закљушка да су неке 

слабпсти у раду щкпле уклпоене или се интензивнп ради на оихпвпм птклаоаоу, и тп се 

првенственп пднпси на усаглащаваое у раду наставника истпг предмета у разлишитим 

пдељеоима, сврсисхпднп впђеое евиденције наставника за праћеое резултата ушеника и 

усклађиваое критеријума пцеоиваоа. Упркпс тпме, већина слабих страна и даље пстаје 

евидентна кап таква.  

На пснпву детаљне анализе дпкументације за пбласт Пбразпвна ппстигнућа ушеника из 

претхпднпг Развпјнпг плана дпщли смп дп следећих закљушака: 

- У претхпднпм перипду Правилник п пцеоиваоу ја ажуриран и усаглащени су 

критеријуми пцеоиваоа крпз израду јединствене скале. 

- Правилник п награђиваоу ученика и наставника је заврщен у мају 2017. гпдине.  

- Усклађени су пперативни планпви рада на нивпу струшних актива јер је дпщлп дп 

прпмене учбеника кпји се кпристе у наставнпм прпцесу.  
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- Кппрдинище се прпверама знаоа из истпг предмета у разлишитим пдељеоима 

разреда. Перипдишна тестираоа пп разредима и прганизпваое интерних такмишеоа 

није мнпгп примеоиванп у наставнпм прпцесу. 

- Шкпла је унапредила сајт. Крпз щкплски сајт се прпмпвище успех ппјединаца кап и 

успех щкпле. Пптребнп је ппбпљщати сарадоу са медијима. 

- С пбзирпм на карактеристике и важнпст пве пбласти у нареднпм перипду требалп би 

кпнтинуиранп пратити и анализирати резултате ппстигнућа и у циљу тпга радити на 

мерама ради дпстизаоа пстваренпсти стандарда пбразпваоа. 

 

8.1. Образовна постигнућа ученика - SWOT анализа 
 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Пдељеоа са малим брпјем ушеника 

Унутрашои 
фактпри 

 Шкпла примеоује ппступке кпјима прати успещнпст 
ушеника 

 Анализа успеха је предмет разматраоа наставнишкпг и 
пдељеоских већа 

 У разреднпј настави се врщи анализа ппстигнућа ушеника 
на писменим прпверама на нивпу разреда 

 Анализа успеха и напредпваоа ушеника са пптребпм за 
дпдатнпм ппдрщкпм врщи се редпвнп 

 Дпкументација за праћеое је усклађена са ппдзакпнским 
актима 

 Наставници ппјединашнп прате успещнпст ушеника 

 Евиденција за праћеое резултата ушеника је усклађена са 
Правилникпм п пцеоиваоу у пснпвнпм пбразпваоу и 
васпитаоу 

 Ушеници редпвнп ппхађају све пблике наставе и ппказују 
напредак 

 Ушеници кпји ппхађају дппунску наставу ппказују 
напредак у ушеоу 

 Ушеници кпји су укљушени у дпдатни рад пстварују 
напредак  

 Ушеници ппстижу успехе на такмишеоима 

 Шкплски прпграм пријентисан на исхпде и стандарде 

 Усаглащенпст у раду наставника истпг предмета у 
разлишитим пдељеоима 

 Кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое наставника 

 Тежоа ка тимскпм раду 

 Брига п спцијалним и здравственим аспектима 
пдрастаоа ушеника 
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Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Мали брпј пдељеоа са малим брпјем ушеника - ппадаое 
приращтаја 

 Разуђенпст и велика теритпријална ппврщина кпју щкпла 
ппкрива – три ппщтине 

 Неравнпправан третман пд стране закпна у пднпсу на 
велике щкпле 

 Неразумеваое надлежних прпсветних тела за 
специфишнпсти услпва у кпјима щкпла ради 

 Спцијални и екпнпмски статус ппрпдица 

Унутрашои 
фактпри 

 Шкплске пцене нису у складу са резултатима заврщнпг 
испита 

 Шкпла није пстварила резултате на нивпу прпсека 
Републике 

 Нису пстварени предвиђени нивпи пбразпвних стандарда 

 Напредак ушеника није у складу са прецизираним 
циљевима 

 Један брпј ушеника (кпјима је тп неппхпднп) не присуствује 
редпвнп дппунскпј настави 

 Ушеници за кпје је сашиоен ИПП не пстварују напредак у 
складу са ппстављеним циљевима 

 Наставници не схватају у дпвпљнпј мери прпцес инклузије 
и израду плана индивидуализације 

 Недпвпљна ппдрщка ушеницима са тещкпћама у ушеоу 

 Маоак врщоашке едукације – ппмпћ у савладаваоу 
градива 

 Недпвпљна заступљенпст тимскпг рада 

 Не истицаое примера дпбре праксе 

 Недпвпљна ппдрщка примерима дпбре праксе 

 Недпвпљна сарадоа актива предметне и разредне наставе 

 Материјалнп технишка ппремљенпст щкпле (недпстатак 
фискултурне и гимнастушке сале, медијатеке, савремених 
наставних средстава, дидактишких материјала, литературе) 

 Недпстатак прпдуженпг бправка 

 Недпвпљна заинтереспванпст рпдитеља за сарадоу и 
успех ушеника 

 Непбјективна и нереална пшекиваоа рпдитеља 

Шансе 

 Дпступнпст технплпгије ушеницима и наставницима 

 Јашаое кпмпетенција крпз међуспбну сарадоу и струшнп усаврщаваое 

 Прпмпција лишних искустава и примера дпбре праксе 

 Ппдизаое нивпа мптивисанпсти ушеника, наставника и рпдитеља 

 Израда прпјеката 

 Ушещће у прпјектима 

 Сарадоа са другим щкплама и пбразпвнп-васпитним институцијама 

 Сарадоа са щкплскпм управпм, респрним министарствпм 

 Пбезбеђиваое дпнатпрских и сппнзпрских средства 

Претое Сппљашои  Честе прпмене закпнских рещеоа и прптиврешне 
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фактпри преппруке 

 Ппадаое брпја ушеника 

 Незаинтереспванпст ушеника збпг негативних трендпва у 
друщтву 

 Екпнпмска криза 

Унутрашои 
фактпри 

 Мпгуће пптцеоиваое кпмплекснпсти прпблема пд стране 
наставника или рукпвпдства 

 

У складу са закљушцима наведеним у табели, пптребнп је направити план активнпсти 

кпјима ће се јаше стране пве кљушне пбласти даље разрађивати  и активнпсти кпјима ће се 

превазићи слабпсти и тещкпће.  Ппщти циљ, а тп би билп унапређеое пбразпвних ппстигнућа, 

ращшланићемп на неке специфишније кпмппненте кпје су маое апстрактне прирпде те су кап такве 

ппгпдније за реализацију и евалуацију. Табеле исппд дају детаљан преглед плана за реализацију 

активнпсти, кап и нпсипце активнпсти, временске пквире и инструменте за евалуацију. 

 

8.2. Образовна постигнућа ученика – потребе и приоритети 
 

ЦИЉ:  

Унапређеое пбразпвних ппстигнућа ученика. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Ппдизаое пбразпвних ппстигнућа на вищи нивп; 

2. Усклађиваое критеријума пцеоиваоа са прпписаним стандардима;  

3. Синхрпнизпваое планпва рада и нашина рада предметних наставника;  

4. Кппрдинисаое радпм у разреднпј и предметнпј настави;  

5. Мптивисаое ушеника и наставника;  

6. Струшнп усаврщаваое наставнпг пспбља ради ппбпљщаоа кпмпетенција. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Ппдизаое 
пбразпвних 

ппстигнућа на 
виши нивп 

1.1.Прганизпваое шаспва 
дппунске, дпдатне наставе, 
секција и припремне наставе за 
такмишеоа пп плану 

Наставници Ппшетак щкплске           
гпдине  
Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

1.2. Впђеое евиденције п 
ппстигнућима ушеника на 
дпдатнпј и дппунскпј настави кап 
и инфпрмисаое рпдитеља п 
ппстигнућима ушеника на 
дпдатнпј и дппунскпј настави 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 
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1.3. Анализа иницијалних и 
заврщних тестпва у свим 
разредима 

Наставници Пп заврщенпм 
тестираоу 

1.4. Кприщћеое разнпврсних 
пблика и метпда рада 

Наставници,  Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

1.5. Прпналажеое бпљих 
прганизаципнп – технишких 
рещеоа за пбразпвнп-васпитни 
рад са дарпвитпм децпм 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

1.6. Пмпгућити ушеницима 
кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка у пбразпваоу да 
пставарују ппстигнућа у складу са 
индивидуалним мпгућнпстима 
ушеника/прилагпђеним 
пбразпвним стандардима 

Сви наставници, 
струшни сарадник 
 

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

1.7. У припремама за шаспве 
навпдити пшекивана ппстигнућа 
ушеника кпји су пбухваћени ИПП-
пм 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

2. 
Синхрпнизпваое 
планпва рада и 

унапређеое 
кпрелације 

између 
предметних 
наставника 

2.1. Усклађиваое пперативних 
планпва рада на нивпу струшних 
актива 

Наставници Дп краја щкплске 
гпдине 

2.2. Кппрдинисаое прпверама 
знаоа из истпг предмета у 
разлишитим пдељеоима разреда 

Наставници Тпкпм щкплске 
гпдине, у складу са 
планпм рада у 
пквиру датпг 
предмета 

2.3. Увпђеое перипдишнпг 
тестираоа пп разредима и 
прганизпваое интерних 
такмишеоа 

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници 

Тпкпм щкплске 
гпдине, према 
устанпвљеним 
терминима 

2.4. Ппбпљщаое кпмуникације 
на свим нивпима 

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.5.Тематскп планираое и 
реализација наставе   

Сви наставници Тпкпм щкплске 
гпдине 

3. Кппрдинисаое 
радпм у 

разреднпј и 
предметнпј 

настави 

3.1. Уппзнаваое ушеника са 
предметнпм наставпм 

Сви наставници, 
струшни сарадник 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине, 
минимум пп једнпм 
у свакпм 
пплугпдищту 

3.2. Сарадоа наставника 
разредне наставе и предметних 
наставника у циљу адаптације 
ушеника на предметну наставу  

Сви наставници, 
струшни сарадник 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 
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4. Мптивисаое 
ученика и 

наставника 

4.1. Прпмпција успеха 
ппјединаца и успеха щкпле у 
целини на предметним, 
уметнишким и сппртским 
такмишеоима 

Сви ушесници у 
пбразпвнп-
васпитнпм 
прпцесу 

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

4.2. Псмищљаваое и 
прганизпваое активнпсти на 
нивпу щкпле, ппщтине, регипна 
шији ће нпсилац бити наща 
щкпла 

Сви ушесници у 
пбразпвнп-
васпитнпм 
прпцесу 

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине, 
предлпзи дп 
септембра какп би 
се активнпсти 
благпвременп 
планирале 

4.3. Прпмпција талентпваних 
ушеника у лпкалнпј заједници 
(стипендије, награде, медији) 

Сви ушесници у 
пбразпвнп-
васпитнпм 
прпцесу 

Кпнтинуиранп 

5. Ппјачани 
припремни рад 

за завршне 
испите 

5.1. Израда плана припреме 
ушеника за заврщне испите и 
реализација шаспва 

Предметни 
наставници 

Другп пплугпдищте 
псмпг разреда 

5.2. Анализа резултата на 
прпбнпм заврщнпм испиту (пд 
щкплске 2016/2017.гпдине  
примеоује се анализа прпбнпг 
испита)  

Предметни 
наставници 

Април/мај  текуће 
щкплске гпдине 

5.3. Утврђиваое припритетних 
пбласти на кпјима су ппказани 
најнижи нивпи ппстигнућа 

Струшна већа Август 

6. Стручнп 
усавршаваое 

наставнпг 
пспбља ради 
ппбпљшаоа 

кпмпетенција 

6.1. Дпгпвпр пкп усаврщаваоа 
кпмпетенција на нивпу струшних 
већа 

Сви наставници, 
струшни сарадник 

Ппшетак щкплске 
Гпдине 

6.2.Израда плана струшнпг 
усаврщаваоа наставника 

Директпр, сви 
наставници, 
струшни сарадник 

Ппшетак щкплске 
гпдине 
 

6.3.  Реализација плана струшнпг 
усаврщаваоа 

Сви наставници, 
струшни сарадник 

Тпкпм щкплске 
Гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА 
ИНДИКАТОРИ    

ПРОМЕНА 
ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Напредпваое ушеника 
кпји ппсећују дппунску 
и дпдатну наставу 

Резултати кпје 
ушеници ппстижу  

Анализа 
дневника 
пбразпвнп - 
васпитнпг рада. 
Лишна 
евиденција 

На крају свакпг 
трпмесешја 

Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе, 
струшни 
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наставника 
Резултати са 
такмишеоа 

сарадник 

Напредпваое ушеника 
кпјима се пружа 
дпдатна ппдрщка 

Резултати кпје 
ушеници ппстижу 
у редпвнпј 
настави 

Анализа 
дневника 
пбразпвнп - 
васпитнпг рада. 
Лишна 
евиденција 
наставника 

На крају свакпг 
трпмесешја 

Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе, 
струшни 
сарадник 

Уједнашенпст закљушних 
пцена и резултата 
тестираоа 

Дневник 
пбразпвнп -
васпитнпг рада. 
Записници са 
струшних  актива 
и седница 
пдељенских 
већа. 
Резултати 
иницијалних и 
гпдищоих 
тестпва, 
заврщнпг испита 

Анализа 
резултата 
тестпва и 
заврщнпг 
испита. 

Пп заврщетку 
тестираоа 

Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе, 
струшни 
сарадник 

Усклађенпст планпва 
предметних наставника 

Гпдищои и 
пперативни 
планпви рада 

Анализа 
званишних 
дпкумената 

На крају сваке 
утврђене 
активнпсти а 
затим пп 
пптреби 

Предметни 
наставници, 
директпр, 
струшни 
сарадник 

Мера у кпјпј се ппщтује 
правилник п 
пцеоиваоу 

Уравнптежен 
критеријум 
пцеоиваоа у 
разлишитим 
пдељеоима 

Анализа 
званишних 
дпкумената 

На крају свакпг 
трпмесешја 

Предметни 
наставници, 
директпр, 
струшни 
сарадник 

Степен у кпме се 
наставници 
придржавају заједнишке 
скале пцеоиваоа 

Смаоен брпј 
примедби 
ушеника и 
нејаснпћа при 
пцеоиваоу 

Анкета, упитник На крају 
щкплске 
гпдине 

 

Умаоеое разлика у 
ппщтем успеху ушеника 
накпн преласка из 
разредне у предметну 
наставу 

Смаоенп 
пдступаое у 
ппщтем успеху 
ушеника у 
шетвртпм и 
петпм разреду 

Анализа ппщтег 
успеха ушеника 
накпн преласка 
из разредне у 
предметну 
наставу 

На крају 
щкплске 
гпдине када 
ушеник 
заврщава 
шетврти разред 
и на крају 
гпдине кад 
ушеник 

Наставници 
разредне 
наставе, 
предметни 
наставници, 
директпр, 
струшни 
сарадник 
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заврщава пети 
разред 

Ппјашанп интереспваое 
ушеника и снажније 
ангажпваое наставника 
у раду 

Прганизпваое 
нпвих и 
прпщиреое 
ппстпјећих 
секција 

Анализа 
званишних и 
интерних 
дпкумената 

Пп пптреби Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

Већа видљивпст успеха 
ушеника у лпкалнпј 
заједници 

Прганизпваое 
културнп -
уметнишкпг 
прпграма за Дан 
щкпле и других 
манифестација 

Медији 
Сајт щкпле 

Тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

Израда прпјеката и 
ушествпваое у 
прпјектима других 
щкпла и устанпва 

Брпј 
реализпваних 
прпјеката 

Званишна 
дпкументација 

Минимум 
једнпм у тпку 
щкплске 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

Већа успещнпст на 
такмишеоима 

Резултати са 
такмишеоа 
Награде и 
ппхвале унутар и 
ван щкпле 

Анкете и 
упитници 

Тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

Прганизација 
такмишеоа и 
манифестација шији је 
нпсилац щкпла 

Ппдигнут нивп 
щкпле, већи брпј 
мптивисаних 
ушеника и 
наставника 

Званишна 
дпкументација 

Једнпм у тпку 
щкплске 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

Пднпс ппстигнућа 
ушеника са прпсекпм 
ппщтине, регипна и 
Републике 

Смаоенп 
пдступаое 
ппстигнућа пд 
прпсека 
ппщтине, пкруга 
и републике 

Резултати 
заврщнпг 
испита 

Пп заврщетку 
заврщнпг 
испита 

Предметни 
наставници 

Смаоенп пдступаое 
закљушних пцена у 
пднпсу на резултате 
заврщнпг испита 

Уједнашени 
резултати 
заврщнпг испита 
са закљушним 
пценама ушеника 
из датпг 
предмета 

Резултати 
заврщнпг 
испита 

Пп заврщетку 
заврщнпг 
испита 

Предметни 
наставници 
српскпг језика, 
математике, 
биплпгије, 
гепграфије, 
истприје, 
физике и 
хемије 

Струшнп усаврщаваое 
наставника 

Ппвећане 
кпмпетенције 
наставника 

Сертификати са 
семинара, 
ппртфплип 
наставника 

Тпкпм целе 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 
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Прганизација 
такмишеоа шији је 
нпсилац щкпла 

Афирмација 
щкпле, ппвећана 
мптивација 
ушеника и 
наставника 

Званишна 
дпкументација 

Једнпм у тпку 
щкплске 
гпдине 

Сви ушесници у 
пбразпвнп - 
васпитнпм 
прпцесу 

 

 

9. OРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
 

На пснпву дпкумента Стандарди квалитета рада устанпве, у кпјем су прецизирани 

стандарди за пбласт прганизације рада щкпле и рукпвпђеое, и на пснпву наще анализе извещтаја 

п сппљащоем вреднпваоу дефинисали смп снаге и слабпсти у пвпј пбласти, какп бисмп мпгли 

предузимати даље кпраке и планирати активнпсти кпје би биле у циљу унапређеоа квалитета 

рада щкпле. 

  Детаљнпм анализпм извещтаја п сппљащоем вреднпваоу 2013. гпдине, ппследоих 

резултата сампвреднпваоа из пбласти „Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое“ из 2012/2013. и 

на пснпву евалуације активнпсти кпје су биле предвиђене ШРП пд 2014/2017. гпдине у пвпј 

пбласти дпщли смп дп закљушка да су у наведенпм перипду пстварени следећи циљеви: 

 Израђен интерни Правилник п награђиваоу ученика и заппслених за ппстигнуте 

резултате кпји ће накпн усвајаоа на Шкплскпм пдбпру ппшети да се примеоује. 

 Шкплске 2016/2017. гпдине сампвреднпвана је пбласт Пбразпвна ппстигнућа ушеника где 

су анализирани стандарди ппстигнућа за ппследое шетири щкплске гпдине. На пснпву 

извещтаја п резултатима сампвреднпваоа пве пбласти сашиоен је ШРП за перипд пд 

2017/2022. 

 Развијен је систем инфпрмисаоа ушеника, наставника и рпдитеља (пгласна табла у щкпли, 

рпдитељски састанци,  рад ппмпћника  директпра, нпви сајт щкпле на кпме ппстпји страна 

за рпдитeље са свим инфпрмацијама везаним за живпт и рад щкпле). 

 

9.1. Oрганизације рада школе и руковођење - SWOT анализа 

 

Јаке 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Развијаое сарадое са другим устанпвама, 
прганизацијама и лпкалнпм заједницпм 

 Планираое прегпвпра у циљу придпбијаоа других какп 
би се пстварили заједнишки циљеви 

Унутрашои 
фактпри 

 Планираое и прпграмираое у щкпли су међуспбнп 
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усклађени и дпнети у прпцедури кпја је прпписана закпнпм 

 Ппстпјаое плана за пбезбеђиваоефинансијских средстава. 

 Рад у щкпли се несметанп пдвија и прганизаципна 
структура је јасна 

 Инфпрмисаое заппслених, ушеника и рпдитеља пдвија се 
кпнтинуиранп 

 Свакпдневни прпблеми се рещавају  у складу са 
мпгућнпстима щкпле 

 Ппстпјаое система за праћеое и вреднпваое квалитета 
рада 

 Струшни пргани и тела систематски прате успех и владаое 
ушеника 

 На пснпву извещтаја прпсветних саветника предузимају се 
мере за унапређеое пбразпвнп–васпитнпг рада 

 Ппстпји птвпренпст за прпмене и инпвације 

 Ппдстицаое целпживптнпг ушеоа и прпфесипналнпг 
усаврщаваоа заппслених 

 Укљушиваое извещтаја п резултатима пстваренпсти 
стандарда пбразпвних ппстигнућа и развпјни план 
устанпве, у циљу унапређеоа пбразпвнп–васпитнпг рада. 

Слабе 
стране 

Сппљашои 
фактпри 

 Пгранишене финансијске мпгућнпсти 

Унутрашои 
фактпри 

 Неппстпјаое извещтаја п пстваренпсти стандарда 
пбразпвних ппстигнућа ушеника кпји је пснпва за 
унапређеое пбразпвнп–васпитнпг рада 

 Немптивисанпст пдређенпг брпја наставника 

Шансе 

 Сампвреднпваое рада щкпле ускладити са прпписима и пптребама 

 Развијаое система инфпрмисаоа п свим важним питаоима из живпта и 
рада щкпле 

 Унапређеое рада щкпле уз активнп уважаваое предлпга Савета рпдитеља 

 Кприщћеое разлишитих механизама за мптивисаое заппслених 

Претое 

Сппљашои 
фактпри 

 Недпстатак финансијских средстава 

 Удаљенпст щкпле пд издвпјених пдељеоа 

 Неппстпјаое јаснпг система прпписа 

Унутрашои 
фактпри 

 Недпвпљна кпмуникација између заппслених у щкпли 

 

9.2. Oрганизације рада школе и руковођење – потребе и приоритети 
 

Какп би квалитет рада щкпле у будућем перипду унапредили и какп тежимп да тај 

квалитет буде у складу са прпписаним стандардима  квалитета  рада пбразпвнп- васпитних 

устанпва дефинисали смп  циљеве и даље правце развпја наще щкпле. 

 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 60 - 
 

ЦИЉ:  

Ппдизаое нивпа квалитета рада шкпле крпз  ефикаснп и ефективнп рукпвпђеое директпра у 

циљу унапређеоа рада шкпле. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Усппстављаое механизма за праћеое и унапређеое рада щкпле 

2. Сарадоа са Саветпм рпдитеља 

3. Перманентнп ушещће заппслених у живпту и раду щкпле 

4. Равнпмернп расппређиваое задужеоа заппслених у складу са оихпвим интереспваоима 

и кпмпетенцијама 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Усппстављаое 
механизма за 

праћеое и 
унапређеое 

квалитета рада 
шкпле 

1.1. Усаврщаваое 
прпфесипналних знаоа и 
кпмпентенција рукпвпдипца 
(пплагаоа испита за 
лиценцу, ппсећиваое 
семинара у пбласти 
рукпвпђеоа) 

Директпр Тпкпм петпгпдищљег 
перипда 

1.2. Ппдстицаое 
ефикаснпсти и ефективнпсти 
рада свакпг заппсленпг у 
циљу унапређеоа наставе 
(редпвнп праћеое и 
евидентираое пстваренпсти 
планпва тимпва, актива и 
већа, кварталнп 
извещтаваое п успеху и 
владаоу ушеника на пснпву 
јединственпг пбрасца, 
евалуација извещтаја п 
реализацији и ефектима 
дппунске наставе 

Директпр,заменик 
директпра и психплпг 
щкпле 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

1.3. Прганизација сарадое 
са ппјединим 
прганизацијама  и 
удружеоима лпкалне 
сампуправе 

Директпр, струшни 
сарадник 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

2. Образпвнп-
васпитни рад 
унапредити 

пслаоајући се на 
извештај п 

пстваренпсти 

2.1. Кпнтинуирана анализа 
успеха ушеника 

Тим за пбразпвна 
ппстигнућа 

Сваке щкплске 
Гпдине 

2.2. Анализа степена 
пстваренпсти стандарда 
ппстигнућа ушеника(анализа 
иницијалнпг теста на 

Пдељеоске 
старещине, психплпг, 
наставници 

Сваке щкплске 
Гпдине 
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стандарда 
пбразпвних 
ппстигнућа 

ученика 

ппшетку щкплске гпдине, 
интернп тестираое ушеника 
тпкпм щкплске гпдине, 
праћеое ефеката рада 
дппунске и дпдатне наставе 

2.3. Прављеое извещтаја п 
ппстигнућима 

Тим за ппдрщку 
ушеницима 

Сваке щкплске 
Гпдине 

3. Сарадоа са 
Саветпм 

рпдитеља у 
функцији развпја 

шкпле 

3.1. Анимираое рпдитеља за 
укљушиваое у ппбпљщаое 
материјалнп-технишких 
услпва щкпле 

Директпр Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.2. Прганизација 
хуманитарних и 
вплпнтерских активнпсти 

Ушенишки парламент, 
наставници 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.3. Прганизпваое трибина 
за едукацију рпдитеља  за 
оихпвп веће  ушещће  у 
живпту и раду щкпле 

Пдељеоске 
старещине 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.4. Уважаваое предлпга 
Савета рпдитеља у прпцесу 
дпнпщеоа пдлука кпје 
унапређују рад щкпле 

Директпр Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.5. Ушещће рпдитеља у Дану 
птвпрених врата (ппсете 
шаспвима у циљу бпљег  
увида рпдитеља  у резултате 
рада наставника и ушеника) 

Пдељеоске 
старещине,психплпг 
щкпле, директпр 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

4. Перманентнп 
учешће 

заппслених у 
живпту и раду 

шкпле 

4.1. Прганизпваое 
пбразпвних активнпсти и 
активнпсти забавнпг 
карактера(прганизпваое 
квизпва, интерних 
такмишеоа, трибина и 
радипница на разлишите 
теме у циљу психп-физишкпг 
развпја ушеника) 

Ушенишки парламент, 
наставници 

Сваке щкплске 
гпдине тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4. 2. Инпвираое садржаја и 
нашина извпђеоа наставе 

Наставници 
 

Сваке щкплске 
гпдине тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.3. Иницираое инпвација и 
птвпренпст за прпмене 

Наставници Свааке щкплске 
гпдине тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

5. Задужеоа 
заппслених 

равнпмернп 

5.1. Упућиваое заппслених 
на семинаре кпји ће 
дппринети квалитетнијем 

Директпр Тпкпм щкплске 
гпдине 
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расппделити, 
узимајући у 

пбзир оихпве 
кпмпетенције и 
интереспваоа 

ушещћу у раду тимпва 

5.2. Ушещће у семинарима у 
складу са интереспваоима 
заппслених 

Наставници, психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

6. Примена 
интернпг система 

награђиваоа 
наставника за 

ппстигнуте 
резултате 

6.1. Награђиваое 
заппслених у складу са 
финансијским мпгућнпстима 
щкпле (финансијски план 
щкпле, сппнзпрства) 

Директпр Сваке щкплске 
гпдине 

6.2. Предлагаое заппслених 
за награду у складу са 
Правилникпм 

Директпр, наставници 
и пстали заппслени 

На крају сваке 
щкплске гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Већа мптивација 
рукпвпдипца за 
примену стешених 
знаоа 

Ефикаснпст заппслених 
ппдигнута на вищи нивп 

Извещтаји и 
увереоа са 
ппхађаних 
семинара  из 
пбласти 
рукпвпђеоа 

Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр 
 

Унапређеое 
прганизаципних 
сппспбнпсти 

Усппстављена бпља 
сарадоа са лпкалнпм  
сампуправпм, 
прганизацијама и 
удружеоима 

Извещтаји Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр,Тим 
за развпјнп 
планираое, 
струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 
анализиран успех 
ушеника и 
ушенишких 
ппстигнића 

Утврђен степен 
пстваренпсти 
стандарада ппстигнућа 
ушеника 

Извещтаји Сваке щкплске 
гпдине 

Тим за 
пбразпвна 
ппстигнућа 
 

Направљен извещтај п 
ппстигнућима ушеника 

Педагпщка 
дпкументација 

 Пдељеоске 
старещине, 
психплпг 

Већа 
мптивисанпст 
рпдитеља за 
укљушиваое у 
живпт и рад 
щкпле 

Ппбпљщани 
материјалнп-технишки 
услпви у щкпли 

Ппвећан брпј 
рпдитеља 
укљушених у 
ппбпљщаваое 
материјалнп – 
технишких 
услпва у щкпли 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Директпр, 
Савет 
рпдитеља, 
пдељеоске 
старещине 

Прганизпване 
хуманитарне и 

Извещтај п 
реализпваним 

Сваке щкплске 
гпдине 

Тим за 
хуманитарне 
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вплпнтерске акције 
Израђен спцијални 
прпграм щкпле 

хуманитарним  
и вплпнтерским 
акцијама 
Брпј ушеника 
укљушених у 
спцијални 
прпграм щкпле 

акције, 
Ушенишки 
парламент, 
секретар 
щкпле, 
директпр 

Реализпване  
активнпсти рпдитеља у 
циљу оихпве едукације 

Страна за 
рпдитеље у 
пквиру сајта 
щкпле, 
Извещтаји  
Савета 
рпдитеља 

Тпкпм сваке 
щкплске 
гпдине 

Савет 
рпдитеља, 
администратпр 
сајта, струшни 
сарадник 

Предлпзи рпдитеља су 
уважени у прпцесу 
дпнпщеоа пдлука 

Извещтаји са 
седница Савета 
рпдитеља. 
Записници са 
рпдитељских 
састанака 

Сваке щкплске 
гпдине 

Председник 
Савета 
рпдитеља, 
пдељеоске 
старещине, 
директпр 

Већина рпдитеља је 
укљушена у ппсету 
шаспвима пбразпвнп – 
васпитнпг рада 

Евиденције 
Дневника 
пбразпвнп – 
васпитнпг рада, 
Коига 
дежурства 

Сваке щкплске 
гпдине у 
пквиру плана 
за Дан 
птвпрених 
врата 

Наставници 
разредне 
наставе, 
предметни 
наставници, 
рпдитељи 

Већа 
мптивисанпст 
наставника за 
живпт и рад 
щкпле 

Унапређен нашин 
извпђеоа наставе 

Педагпщка 
дпкументација 
наставника 

Сваке щкплске 
гпдине 

Наставници 

Прганизпван велики 
брпј активнпсти 
пбразпвнпг, 
едукативнпг  и забавнпг 
карактера 

Извещтаји  
тимпва , 
струшних већа 
Извещтај  п 
раду щкпле, 
летппис  и 
приказ 
активнпсти на 
сајту щкпле 

Сваке щкплске 
гпдине 

Наставници 

Перманентна  примена 
савремених метпда  у 
циљу  ппдизаоа 
квалитета наставе 

Месешни план и 
дневне 
припреме 
наставника 

Сваке щкплске 
гпдине 

Наставници 

Равнпмернп 
расппређена 

Бпља и ефикаснија 
сарадоа унутар тимпва  

Извещтаји 
тимпва 

Сваке щкплске 
гпдине 

Директпр, 
психплпг 
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задужеоа 
заппслених према 
оихпвим 
интереспваоима 
и 
кпмпентенцијама 

Већа  мптивисанпст 
наставника  за 
пбављаое свпјих 
задужеоа 

Извещтаји  п 
реализпваним 
активнпстима у 
пквиру  тима и 
ппдела ппслпва  
унутар истпг  

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Наставници 

Примеоен 
интерни систем 
награђиваоа 
наставника за 
ппстигнуте 
резултате 

Већа мптивисанпст 
наставника за рад 
( ппдигнут нивп 
сампппуздаоа и 
задпвпљства 
наставника) 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг 
већа 
Прпмпција на 
сајту щкпле и у 
медијима 

На крају сваке 
щкплске 
гпдине 

Директпр, 
секретар, тим 
за израду 
правилника 

 

10. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА 
 

10.1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту 
 

ЦИЉ:  

Унапређеое учеоа и ппбпљшаое квалитета наставе праћеоем напредпваоа ученика на пснпву 

критеријума пцеоиваоа кпји су усаглашени са стандардима ппстигнућа, кап и ппбпљшаое 

резултата ученика на завршнпм испиту у пднпсу на претхпдни перипд. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Пбезбедити уједнашене и јавнп дпступне критеријуме пцеоиваоа усаглащене 

сапбразпвним стандардима 

2. Прганизпвати щкплска интерна тестираоа ушеника тпкпм гпдине ради прпвере ппстигнућа 

и праћеоа напредпваоа ушеника  

3. Индивидуални и групни саветпдавни рад са ушеницима 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Обезбедити 
уједначене и 
јавнп дпступне 
критеријуме 
пцеоиваоа 
усаглашене 
сапбразпвним 

1.1.  Анализа резултата заврщнпг 
испита 

Предметни 
наставници, струшна 
веће 

Јун–август 

1.2. Узимаое у пбзир резултата 
са заврщнпг испита при 
планираоу пбразпвнп-васпитнпг 
рада за наредну гпдину 

Предметни 
наставници, 
директпр 

Август–септембар 
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стандардима 1.3.  Израда расппреда 
припремне наставе за пплагаое 
заврщнпг испита 

Предметни 
наставници, 
директпр 

Септембар 

1.4.  Прганизпваое припремне 
наставе из предмета кпји се 
пплажу на заврщнпм испиту 

Наставници 
предмета кпји се 
пплажу 

Другп 
пплугпдищте 

2. Организпвати 
шкплска интерна 

тестираоа 
ученика тпкпм 

гпдине ради 
прпвере 

ппстигнућа и 
праћеоа 

напредпваоа 
ученика 

2.1.  Припремаое иницијалнпг 
теста 

Предметни 
наставник 

Август 

2.2.  Реализација иницијалнпг 
теста и анализа ппстигнућа 

Предметни 
наставник 

Септембар 

2.3. Прганизпваое интерних 
тестираоа у пквиру припремне 
наставе и ппјашаваое рада на 
пбластима на кпјима су ушеници 
ппказали низак нивп ппстигнућа 

Предметни 
наставник 

Пктпбар-јун 

2.4. Реализација и анализа 
прпбних тестираоа 
прганизпваних кпје прганизује 
Министарствп прпсвете и сппрта 
за ушенике псмпг разреда 

Предметни 
наставници, 
директпр 

Пктпбар-јун 

3. Индивидуални 
и групни 

саветпдавни рад 
са ученицима 

3.1. Примена метпда кпјима ће 
се ушеници ушити примени 
стешених знаоа 

Предметни 
наставници, психплпг 

Тпкпм гпдине 

3.2. Пснаживати ушеника ка 
сампсппзнаји 

Пдељенске 
старещине и педагпг 

Тпкпм гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Унапеђен прпцес 
ушеоа и 
ппбпљщана 
ппстигнућа 
ушеника на 
заврщнпм испиту 

– Брпј пдржаних 
шаспва припремне 
наставе 
– Брпј псвпјених 
бпдпва на 
прпбнпм 
заврщнпм испиту 
и на сампм 
заврщнпм испиту 

– Записник са 
седнице 
Наставнишкпг 
већа 
– Инцијални тест, 
анализа 
иницијалнпг 
теста  
– Припремљени 
тестпви 
– Ранг-листа 
ушеника 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Ушеници, 
заппслени у 
щкпли 

Усвпјена знаоа су 
трајна и 
примеоива 

Прпценат ушеника 
кпји су на 
заврщнпм испиту 
дпстигли 

Извещтаји Август Ушеници, 
заппслени у 
щкпли 
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републишки 
прпсек 

Закљушне пцене су 
усклађене са 
резултатима 
ппстигнутим на 
заврщнпм испиту 

Брпј псвпјених 
бпдпва на 
заврщнпм испиту 

– Дневник 
пбрзапвнп-
васпитнпг рада 
рада 
– Табела 
праћеоа 

Тпкпм гпдине Ушеници, 
заппслени у 
щкпли 

 

10.2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке 

и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу 

и ученике којима је потребна додатна подршка 
 

ЦИЉ:  

Унапређиваое квалитета живпта деце/ученика са пптешкпћама, талентпване деце, кап и деце 

из спцијаланп маргинализпваних групаи ппдстицаое развпја све деце уз девизу ''шкпла пп 

мери детета'' 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Бпља прилагпђенпст ушеника кпјима је неппхпдна дпдатна ппдрщка;  

2. Пружаое ппдрщке ушеницима из псетљивих група;  

3. Пружаое ппдрщке наставницима;  

4. Пружаое ппдрщке рпдитељима;  

5. Сарадоа са релевантним устанпвама. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Бпља 
прилагпђенпст 
ученика кпјима 

је неппхпдна 
дпдатна 
ппдршка 

1.1. Анализа актуелне  ситуације у 
щкпли – утврђиваое брпја ушеника 
кпјима је неппхпдна ппдрщка и 
утврђиваое врсте  ппдрщке 

Тим за инклузију Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

1.2. Израда педагпщкпг прпфила 
ушеника и мера индивидуализације 

Тим за дпдатну 
ппдрщку 
ушеницима 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

1.3. Сагледаваое пптреба за израдпм 
и применпм ИПП-а(1, 2, 3) 

Тим за ИП, 
пдељеоске 
старещине 

Тпкпм гпдине 

1.4. Унапређиваое прпграма – 
планираое наставе у складу са 
мпгућнпстима ушеника (надарених 
ушеника и ушеника са сметоама у 
развпју) 

Тим за ИП, 
предметни 
наставници 

Тпкпм гпдине 
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1.5. Радипнишарски рад у вези са 
прихватаоем разлишитпсти, израда 
панпа 

Предметни 
наставници, 
Ушенишки 
парламенет 

Тпкпм гпдине 

1.6. Индивидуални разгпвпри са 
ушеницима и рпдитељима 

Разредни 
старещина, 
психплпг 

Тпкпм гпдине 

1.7. Јавнп прпмпвисаое ппстигнутих 
резултата 

Разредни 
старещина, 

наставници 

Тпкпм гпдине 

1.8. Укљушиваое ушеника у Ушенишки 
парламент 

Разредне 
старещине 7. и 8. 
разреда 

Септембар 

2. Пружаое 
ппдршке 

ученицима из 
псетљивих група 

2.1. Пбезбеђиваое прибпра за рад и 
учбеника 

Тим за ИП,  
директпр 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

2.2. Мптивисати ушенике за редпвнп 
ппхађаое наставе (сарадоа са 
Центрпм за спцијални рад) 

Тим за ИП Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

2.3. Испитиваое пптреба ушеника за  
укљушиваое у секције (анкетираое) 

Впђе секција Септембар 

2.4. Уважаваое индивидуалних 
пптреба ушеника пгледа се у ппнуди 
врста и садржаја секција 

Впђе секција Кпнтинуиранп 

3. Пружаое 
ппдршке 

наставницима 

3.1. Сарадоа са наставницима при 
кпнципираоу ИПП-а, праћеое 
реализације, евалуација 

Тим за ИП, 
Тим за дпдатну 
ппдрщку 

Тпкпм гпдине 

3.2. Јашаое прпфесипналних 
кпмпетенција наставника (путем 
предаваоа, 
саветпдавнп, 
упућиваоем на струшну литературу, 
прганизпваоем семинара) 

Тим за ИП, 
психплпг, Тим за 
струшнп 
усаврщаваое,  
директпр 

Тпкпм гпдине 

4. Пружаое 
ппдршке 

рпдитељима 

4.1. Индивидуални разгпвпри са 
рпдитељима 

Психплпг, 
пдељеоски 
старещина 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.2. Прганизпваое тематских 
рпдитељских састанака 

Психплпг Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.3. Ушещће рпдитеља у изради ИПП-а Тим за дпдатну 
ппдрщку 

Тпкпм гпдине 

5. Сарадоа са 
релевантним 
устанпвама 

5.1. Унапредити сарадоу са другим 
пбразпвнп-васпитним институцијама 
пп питаоу инклузивнпг пбразпваоа 

Тим за ИП,  
директпр 

Тпкпм гпдине 

5.2. Унапредити сарадоу са другим 
знашајним институцијама (Центар за 

Тим за ИП,  
директпр 

Тпкпм гпдине 
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спцијални рад,  интерреспрна 
кпмисија) 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

– Ушеници кпјима 
је неппхпдна 
дпдатна ппдрщка 
су уклппљени и 
прилагпђени 
щкплскпм живпту 

– Већи степен 
задпвпљства и 
прихватаоа щкпле 
кпд ушеника кпјима 
је неппхпдна 
дпдатна ппдрщка на 
крају у пднпсу на 
ппшетак щкплске 
гпдине када су 
ппшеле да се 
спрпвпде мере 
индивидуализације 
– Бпљи успех 
ушеника  пд када су 
ппшеле да се 
примеоују мере 
индивидуализације 
– Мптивисаое 
ушеника 

Педагпщка 
дпкументација,  
извещтаји Тима 
за ппдрщку 
ушеницима, 
скале прпцене, 
анкете 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Ушеници из 
псетљивих група 
су укљушени у 
щкплски живпт 

– Ппвећан брпј 
хуманитарних 
активнпсти 
– Велики брпј 
ушеника укљушен у 
секције 
– Садржај секција 
прилагпђен 
ушенишким 
мпгућнпстима 
– Велики брпј 
радипница на тему 
разлишитпсти, 
тплеранције 

Педагпщка 
дпкументација, 
планпви рада 

Сваке щкплске 
гпдине 

Председници 
тимпва и већа 

Наставни кадар 
струшнп 
псппспбљен за 
пружаое ппдрщке 
свим ушеницима 

– Брпј наставника 
кпји су прпщли 
семинаре на тему 
дпдатне ппдрщке 
– ЛППР 
– Разлишитпст 

База ппдатака,  
извещтаји п 
струшнпм 
усаврщаваоу 

Сваке щкплске 
гпдине 

Тим за струшнп 
усаврщаваое,  
директпр 
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струшнпг 
усаврщаваоа 
унутар устанпве 
– Примери дпбре 
праксе 

Пјашане 
рпдитељске 
кпмпентенције за 
прихватаое 
ситуације и 
рещаваое 
прпблема 

– Рпдитељи 
ушествују у изради 
ИПП-а 
– Рпдитељи су 
заинтереспвани за 
сарадоу са щкплпм 
– Рпдитељи 
прихватају сву децу 
без пбзира на 
оихпве 
карактеристике 

Записници,  
педагпщка 
дпкументација, 
дневници 
пбразпвнп- 
васпитнпг рада,  
кпментари 
рпдитеља 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за дпдатну 
ппдрщку,  
Пдељеоске 
старещине, 
психплпг 

Унапређена 
међуреспрска 
сарадоа 

– Примена, развпј и 
праћеое мпдела 
дпбре инклузивне 
праксе 
– Размена 
релевантних 
инфпрмација и 
праћеое закпнске 
регулативе 

Извещтаји,  
евиденције, 
записници 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за 
инклузију,  
директпр 

 

10.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 
 

ЦИЉ:  

Одржаваое ненасилне кпмуникације међу ученицима, наставницима и рпдитељима и бпљи 

прптпк инфпрмација међу актерима, кап и кппрдинисаое оихпвих активнпсти чешћпм 

заједничкпм анализпм сигурнпсти и безбеднпсти 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Защтита пд свих пблика насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  

2. Ствараое и негпваое климе тплеранције, прихватаоа и уважаваоа;  

3. Укљушиваое свих интересних група (ушеници, наставници, струшни сарадници, рпдитељи, 

старатељи, лпкална заједница) у развијаое и реализацију прпграма превенције;  

4. Ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих актера укљушених у живпт и рад 

устанпве за преппзнаваое насиља, занемариваоа и злпстављаоа. 
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СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Заштита пд 
свих пблика 

насиља, 
злпстављаоа и 
занемариваоа 

1.1.  Уппзнаваое свих актера 
укљушених у живпт и рад 
устанпве са ппстпјећим 
Правилникпм п ппнащаоу у 
щкпли 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља 

Септембар 

1.2. Уппзнаваое рпдитеља и 
ушеника са Тимпм за бпрбу 
прптив насиља 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља 

Септембар 

1.3. Гпдищое анкетираое 
ушеника, наставника и 
рпдитеља п безбеднпснпм 
стаоу у щкпли 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља 

Једнпм у тпку 
щкплске гпдине 

1.4. Прпцена и ппбпљщаое 
безбеднпсних услпва 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља 

На ппшетку щкплске 
гпдине 

2. Ствараое и 
негпваое климе 

тплеранције, 
прихватаоа и 

уважаваоа 

2.1. Рад са децпм на 
превентивним активнпстима 

Разредне старещине, 
ушитељи и наставници 

Кпнтинуиранп 

2.2. Рад са псталим актерима 
на превентивним 
активнпстима 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља 

Кпнтинуиранп 

2.3. Пдржаваое 
превентивних радипница на 
врщоашкпм нивпу, кап и 
Ушенишкпг парламента 

Наставници, шланпви 
Ушенишкпг 
парламента, щкплски 
психплпг 

Кпнтинуиранп 

2.4. Кутија ппвереоа кпја ће 
се налазити у хпднику и где 
ће ушеници анпнимнп мпћи 
пријавити насиље и 
прпблеме у щкпли 

Шкплски психплпг и 
струшни сарадник 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

2.5. Недеља лепих реши Ушеници Седмишнп 

2.6. Месец најлепщих ппрука Ушеници Месешнп 

2.7. Сппртске активнпсти 
између ушеника и заппслених 
у щкпли 

Ушеници, заппслени у 
щкпли 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

2.8. Превенција насиља крпз 
наставне садржаје 

Ушитељи и наставници Тпкпм щкплске 
гпдине 

2.9. Прганизпваое ликпвнпг 
и литерарнпг кпнкурса, 
приредби и квизпва ппвпдпм 
Дана защтите деце пд 
насиља 

Ушеници, ушитељи и 
наставници (српскпг 
језика, ликпвне 
културе...) 

Једнпм гпдищое 

2.10. Прганизација ушещћа у 
хуманитарним акцијама 

Ушеници и заппслени 
у щкпли 

Тпкпм щкплске 
гпдине 
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3. Укључиваое 
свих интересних 
група (ученици, 

наставници, 
стручни 

сарадници, 
рпдитељи, 
старатељи, 

лпкална 
заједница) у 
развијаое и 
реализацију 

прпграма 
превенције 

3.1. Предаваоа  на тему 
превенције насиља  у 
прганизацији пплиције, Дпма 
здравља, сппртских 
прганизација 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

3.2. Сарадоа са Ушенишким 
парламентпм и псталим 
тимпвима у щкпли 

Тимпви и Ушенишки 
парламент 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

3.3. Едукација шланпва Савета 
рпдитеља на тему защтите 
деце пд насиља 

Тим за защтиту 
ушеника пд насиља, 
шланпви Савета 
рпдитеља 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

3.4. Ппвезиваое и сарадоа 
са свим релевантним 
службама на нивпу лпкалне 
заједнице и ппщтине 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

3.5. Птвпрена врата Ушитељи и наставници Тпкпм щкплске 
гпдине 

4. Ппдизаое 
нивпа свести и 

ппвећаое 
псетљивпсти 
свих актера 
укључених у 
живпт и рад 
устанпве за 

преппзнаваое 
насиља, 

занемариваоа и 
злпстављаоа 

4.1. Пргнизпвати радипнице 
за наставнике и рпдитеље на 
тему насиља 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

4.2. Предаваое струшоака из 
других институција 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

4.3. Едукација ушеника п 
насиљу и защтити пд насиља 
крпз  шаспве пдељеоскпг 
старещине 

Пдељеоске 
старещине 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

4.4. Прганизпваое 
пдељеоских већа и актива 

Шкплски психплпг Тпкпм щкплске 
гпдине 

4.5. Радипнице „ Кпнфликти и 
какп их спрешити и рещити“ 

Чланпви пдељеоских 
већа и актива 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Сви актери 
щкплскпг живпта 
су защтићени  пд 
свих пблика 
насиља, 
злпстављаоа и 
занемариваоа 

– Брпј укљушених 
актера у 
активнпстима 
– Пдсуствп свих 
пблика насиља у 
щкпли 
– Брпј пппуоених 
анкета 

- Извещтаји 
тимпва за 
защтиту пд 
насиља 
– Анкете 

Ппшетак  
щкплске гпдине 

Тим за защтиту 
ушеника пд 
насиља 

Ппзитивна клима у – Вище излпжених – Дешји радпви, Кпнтинуиранп Ушеници, 
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щкпли, међуспбнп 
прихватаое, 
уважаваое и 
тплеранција 

дешјих радпва 
– Брпј укљушених 
актера у 
активнпстима 
– Брпј пдржаних 
сппртских 
активнпсти и 
других 
манифестација 
– Брпј наставних 
садржаја п 
превенцији 
насиља 
– Брпј анпнимних 
пријава насиља из 
„Кутије ппвереоа“ 

панпи, излпжбе, 
приредбе 
– Извещтаји п 
реализацији 
активнпсти на 
щкплскпм сајту 
– Резултати 
ушещћа на 
сппртским 
активнпстима и у 
хуманитарним 
акцијама 
– Дневници 
васпитнп-
пбразпвнпг рада 
– Анпнимне 
пријаве из 
„Кутије 
ппвереоа“ 

заппслени у 
щкпли 

Успещнп 
укљушиваое свих 
интересних група у 
реализацију 
прпграма 
превенције 

– Брпј укљушених 
актера у 
активнпстима 
– Брпј ппсета 
рпдитеља у 
данима 
Птвпрених врата 
– Брпј пдржаних 
предаваоа на 
тему превенције 
насиља 

– Извещтаји п 
укљушенпсти свих 
актера щкпле, 
записник 
щкплскпг тима, 
записник 
щкплскпг 
психплпга 
– Евиденција 
рпдитељских 
ппсета 
– Извещтаји са 
пдржаних 
предаваоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

– Ушитељи, 
наставници,  
Савет рпдитеља, 
тимпви и 
Ушенишки 
парламент 
– Ушитељи и 
пдељеоске 
старещине 
– Шкплски 
психплпг и 
струшни 
сарадник 

Виспк нивп свести 
свих актера 
укљушених у живпт 
щкпле за 
преппзнаваое 
насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа 

– Брпј пдржаних 
радипница 
– Брпј струшних 
предаваоа 
– Брпј пдржаних 
шаспва на тему 
насиља и защтите 
пд насиља 
– Брпј пдржаних 
пдељеоских већа 
и актива на тему 
насиља 

– Записник 
щкплскпг 
психплпга 
– Дневници 
васпитнп-
пбразпвнпг рада 
– Записници 
пдељеоских 
већа и актива 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

– Шкплски 
психплпг, 
струшни 
сарадник 
– Ушитељи и 
пдељеоске 
старещине 
– Впђе струшних 
актива и шланпви 
пдељеоских 
већа 

 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 73 - 
 

10.4. Мере превенције осипања ученика 
 

ЦИЉ:  

Омпгућаваое уписау шкплу свакпг детета са теритприје на кпјпј се шкпла налази, кап и 

предузимаое мера за ученике кпји нередпвнп ппхађају наставу 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Ппдстицати редпвнп ппхађаое наставе;  

2. Укљушиваое рпдитеља у рад щкпле;  

3. Прпмпвисаое рада щкпле у лпкалнпј заједници, па и щире; 

4. Пбезбеђиваое културнпг живпта ушеника. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Ппдстицати 
редпвнп 

ппхађаое наставе 

1.1. Идентификпваое 
ушеника кпји нередпвнп 
дплазе у щкплу 

Пдељеоске 
старещине 

Август 

1.2. Индивидуални 
разгпвпри са ушеницима кпји 
нередпвнп ппхађају наставу 

Предметни 
наставници/психплпг 

Тпкпм гпдине 

1.3. Укљушиваое пвих 
ушеника у слпбпдне 
активнпсти, секције и 
щкплске приредбе 

Наставници Тпкпм гпдине 

2. Укључиваое 
рпдитеља у рад 

шкпле 

2.1. Индивидуални 
разгпвпри са рпдитељима 

Пдељеоске 
старещине/психлпг 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

2.2. Ппвећаваое 
сензибилитета спцијланп 
угрпжених ппрпдица за 
щкплпваое деце 

Пдељеоске 
старещине/психлпг 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

2.3. Пбавещтаваое 
рпдитеља п изпстајаоу 
ушеника са наставе 

Пдељеоске 
старещине/психлпг 

Тпкпм гпдине 

2.4. Кпнтактирати Центар за 
спцијални рад и пбавестити 
их п нередпвнпм ппхађаоу 
наставе пд стране ппјединих 
ушеника 

Психплпг Тпкпм гпдине 

3. Прпмпвисаое 
рада шкпле у 

лпкалнпј 
заједници, па и 

шире 

3.1. Ппсета деце 
предщкплскпг узраста 
једнпм щкплскпм шасу  у 
шетвртпм разреду 

Ушитељи 4. разреда Мај 

3.2. Прпмпција резултата 
рада щкпле 

Тим за маркетинг Тпкпм гпдине 
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3.3. Прганизпваое размене 
ушеника са ппбратимљеним 
щкплама 

Директпр Мај 

4. Обезбеђиваое 
културнпг живпта 

ученика 

4.1. Ппбпљщаое културнпг 
живпта ушеника 

Тим за приредбе Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

4.2. Прганизпваое Дана 
птвпрених врата 

Предметни 
наставници/психплпг 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Ушеници редпвнп 
дплазе у щкплу 

–Ушеници су 
мптивисани да 
редпвнп ппхађају 
наставу 
– Развијенп 
сампппуздаое и 
свест п себи 

Дневник 
пбразпвнп-
васпитнпг рада,  
евиденција 
разгпвпра, 
фптпграфије, 
щкплски лист, 
анкете 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Пдељеоске 
старещине, 
психплпг 

– Ппвећана свест 
рпдитеља п 
важнпсти и 
пбавезнпсти 
пснпвнпг щкплпваоа 
– Деца са дпста 
изпстанака  ппнпвп 
редпвнп ппхађају 
наставу 

Рпдитељи пстварују 
бпљу сарадоу са 
щкплпм, придају 
знашај и даљем 
щкплпваоу детета 

Записници, 
заједнишке 
ппсете, 
евиденција 
писмених 
пбраћаоа 
Центру за 
спцијални рад 

Тпкпм гпдине Пдељеоске 
старещине, 
психплпг 

– Уппзнаваое са 
щкплским 
прпстпрпм, да псете 
ппзитивну климу у 
щкпли 
– Већи брпј ушеника 
укљушен у размену 
– Брпј акција у 
лпкалнпј заједници 

– Ушеници уппзнати 
са щкплским 
живптпм 
– Размена ушеника 
– Прпмпција 
резултата рада 

Дневници 
пбразпвнп-
васпитнпг рада,  
извещтаји, 
снимци,  
сајт щкпле 

Сваке щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
директпр, 
наставници 

– Већи брпј 
културних 
активнпсти 

– Већи брпј ппсета 
рпдитеља щкпли 

– Шкпла 
прпмпвисана крпз 
културне активнпсти 
– Брпј ппсета 
рпдитеља 

Фптпграфије, 
извещтаји 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за 
културну 
делатнпст, 
психплпг 
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10.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања  

који превазилазе садржај појединих наставних предмета 
 

ЦИЉ:  

Обезбеђиваое разнпврсних приступа ваннаставним активнпстима, прганизпваое заједничких 

ппсета, излета, сусрета, акција на кпјима ће се развијати различита интереспваоа инегпвати 

другарствп.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Унапређиваое културне и јавне делатнпсти щкпле; 

2. Прпмпвисаое сппртских активнпсти и развпј сппрта. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапређиваое 
културне и јавне 

делатнпсти 
шкпле 

1.1. Прганизпваое щкплских 
свешанпсти ппвпдпм 
пригпдних датума (пријем 
првака, Дан щкпле, 
Савиндан, заврщетак 
щкплске гпдине...) 

Ушитељи, струшни 
сарадник, директпр 

Пп щкплскпм 
календару 

1.2. Пбележаваое Дешје 
недеље 

Наставници и ушитељи Oктпбар 

1.3. Акција шищћеоа 
двприщта и пкплине 

Впђа екплпщке 
секције 

Два пута у тпку 
щкплске гпдине 

1.4. Израда нпвпгпдищоих и 
бпжићних шеститки 

Ушитељи / Радмила 
Бпжанић 

Децембар 

1.5. Приредбе – 
прганизпваое тематских 
месеца   

Милијана Митрпвић / 
Ушенишки парламент 

Кпнтинуиранп 

1.6. Ушествпваое на 
ликпвним и литерарним 
кпнкурсима 

Наставници српскпг 
језика и ликпвне 
културе 

Пп пбјављеним 
кпнкурсима 

1.7. Пбележаваое 8. марта Ушитељи Март 

1.8. Излпжба васкрщоих јаја 
у сарадои са музејпм „Старп 
селп“ 

Ушитељи, Радмила 
Бпжанић 

Април 

1.9. Такмишеое рецитатпра Ушитељи, наставници 
српскпг језика 

Април 

1.10. Манифестација „Деца 
међу нарцисима“ 

Ушитељи, наставници 
српскпг језика 

Април 

2. Прпмпвисаое 
сппртских 

активнпсти и 
развпј сппрта 

2.1. Прганизпваое крпса 
млађих и старијих разреда 

Даркп Василијевић, 
Драган Панић 

Пктпбар, мај 

2.2. Излети и щетое у 
прирпди 

Ушитељи Април/мај 
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2.3. Прганизпваое сппртских 
такмишеоа ушеника са 
ушеницима из других щкпла 

Даркп Василијевић, 
Драган Панић 

Пп ппзиву 

2.4. Прганизпваое сппртских 
такмишеоа ушеника, 
наставника и рпдитеља 

Даркп Василијевић, 
Драган Панић 

Крај наставне гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Прганизпване 
свешанпсти ппвпдпм 
пригпдних датума 
- Пдржана акција 
шищћеоа двприщта 
- Честитке кпје су 
псмислила и израдила 
деца су ппслате 
сарадницима 
- Успещнп пдржане 
приредбе 
- Радпви ушеника 
ппслати на ликпвне и 
литерарне кпнкурсе  
- Пдржана излпжба 
васкрщоих јаја 
- Пдржане 
манифестације 

- Брпј деце, 
рпдитеља 
- Брпј ушесника 
акције 
- Брпј направљених 
шеститки 
- Брпј приредби 
- Брпј ппслатих 
радпва и брпј 
кпнкурса на кпјима 
се ушествује  
- Брпј ушесника  
- Брпј ушесника 

Извещтаји, 
коига 
дежурства, 
фптпграфије, 
шеститке, радпви 
ушеника 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Предметни 
наставници, 
ушитељи, 
Ушенишки 
парламент 

- Ппвећаое 
интереспваоа ушеника 
за бављеое сппртпм 
- Увиђаое знашаја 
сппртских активнпсти 
за развпј и разпнпду 

- Брпј ушесника 
- Брпј деце 
ушесника 
- Брпј пријављених 
екипа 
- Брпј такмишеоа 

Диплпме, 
фптпграфије, 
снимци, коига 
дежурства 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Наставници 
физишкпг 
васпитаоа и 
избпрнпг 
сппрта 

 

10.6. План припреме за завршни испит 
 

ЦИЉ: 

Израда плана припреме ученика за завршни испит кпја ће пбухватати све активнпсти (дппунскa, 

дпдатнa наставa ,секцијe, мптивацијa ученика за учешће на такмичеоима) 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 
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1. Израда тестпва на пснпву кпјих ће бити анализирани реални резултат и ппстпјећа знаоа;  

2. Пдредити за сваку щкплску гпдину тим наставника кпји ће впдити припрему и активнпсти 

пкп припреме ушеника за заврщни испит;  

3. Укљушиваое рпдитеља у активнпсти везане за припрему ушеника за пплагаое заврщнпг 

испита;  

4. Инфпрмисати рпдитеље ушеника  псмпг разреда п пплагаоу заврщнпг испита;  

5. Ппдизаое нивпа ппщтег успеха ушеника и пбразпвних ппстигнућа на заврщнпм испиту. 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Израда тестпва на 
пснпву кпјих ће бити 
анализирани реални 
резултат и ппстпјећа 

знаоа 

1.1. Иницијалнп тестираое Наставници Септембар 

1.2. Анализа резултата Наставници Септембар 

1.3. На пснпву иницијалнпг теста 
направити план рада кпји ће бити 
усмерен ка пклаоаоу недпстатака  
у знаоу ушеника 

Наставници Септембар 

1.4. Прилагпђаваое дневне 
припреме наставника ушенику 

Наставници Кпнтинуиранп 

2. Одредити за сваку 
шкплску гпдину тим 
наставника кпји ће 
впдити припрему и 

активнпсти пкп 
припреме ученика 
за завршни испит 

2.1. Направити реалан расппред 
рада усклађен са расппредпм 
шаспва, впдећи рашуна да сви 
ушеници имају мпгућнпст ппхађаоа 
припремне наставе 

Наставници Септембар 

2.2. Припремнанаставаза 
заврщнииспит у пквирудппунскеи 
дпдатне наставе 

Наставници Јануар–март 

2.3. Прганизпваое прпбниих 
тестираоа ради увида у знаое 
ушеника 

Наставници Другп 
пплугпдищте 

2.4. Прганизпваое 10 шаспва  
пбавезне припремне наставе из 
српскпг језика и математике, кап и 
из предмета из кпјих се пплаже 
кпмбинпвани тест 

Наставници Јун 

3. Укључиваое 
рпдитеља у 

активнпсти везане 
за припрему 
ученика за 

пплагаое завршнпг 
испита 

3.1. Уппзнаваое ушеника и 
рпдитеља са анализпм резултата 

Директпр Септембар 

4. Инфпрмисати 
рпдитеље ученика  
псмпг разреда п 
пплагаоу завршнпг 
испита 

4.1. Уппзнаваое рпдитеља са 
фазама у припреми и пплагаоу 
заврщнпг испита, кап и п фазама 
везаним за упис ушеника у средоу 
щкплу 

Пдељеоске 
старещине и 
психплпг 

Другп 
пплугпдищте 
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5. Ппдизаое нивпа 
ппштег успеха 

ученика и 
пбразпвних 

ппстигнућа на 
завршнпм испиту 

5.1. Пбезбедити збирке тестпва Директпр Према плану 
Министарства 
прпсвете и 
сппрта 

5.2. Прганизпваое прпбнпг 
заврщнпг испита и анализа 
резултата 

Предметни 
наставници 

Према плану 
Министарства 
прпсвете и 
сппрта 

5.3. Предлпг мера за ппбпљщаое 
резултата на заврщнпм испиту 

Наставници Мај-јун 

5.4. Фпрмирати базу ппдатака за 
ушенике 

Пдељеоске 
старещине и 
психплпг 

Према плану 
Министарства 
прпсвете и 
сппрта 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Урађенп 
иницијалнп 
тестираое и 
анализирани 
резулати 
иницијалнпг 
тестираоа 

Израђен план 
припремне наставе у 
складу са 
резултатима 
иницијалнпг 
тестираоа 

Иницијални 
тест, анализа 
теста, 
извещтаји 

Ппшетак щкплске 
гпдине 

Наставници  

Израђен план 
припреме за 
заврщни испит 

Израђен план 
припреме кпји је 
усклађен са 
расппредпм шаспва 
ушеника и кпји је 
детаљнп разрађен пп 
предметима и пп 
пбластима 

Гпдищои план 
рада, 
пперативни 
планпви 
наставника 

Септембар Наставници 

Израда 
индивидуалних 
планпва припреме 
ушеника у пквиру 
дпдатне и 
дппунске наставе 

Индивидуални 
планпви за припрему 
ушеника у пквиру 
дпдатне и дппунске 
наставе 

Гпдищои план 
рада, припреме 
наставника, 
индивидуална 
евиденција п 
ушеницима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Наставници, 
психплпг 

Прганизпваое 
интерних прпбних 
тестираоа 

Прганизпвана прпбна 
тестираоа, 
анализирани 
резултати и, схпднп 

Извещтаји, 
евиденција 
наставника, 
анализа 

Јануар–јун Наставници 
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дпбијеним 
резултатима, 
усклађен план 
припремне наставе 

резултата 

Рпдитељи су 
уппзнати са 
резултатима 
ушеника и 
ушествују у 
прпцесу припреме 
ушеника за 
заврщни испит 

Рпдитељи активнп 
ушествују у припреми 
ушеника за заврщни 
испит 

Евиденција п 
индивидуалним 
разгпвприма са 
рпдитељима, 
дневници 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Директпр, 
предметни 
наставници, 
струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 

 

10.7. План укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте 
 

ЦИЉ: 

Обезбеђиваое средстава за шкплу из наципналних и међунарпдних развпјних прпјеката. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Пфпрмити тим; 

2. Едукпвати шланпве тима; 

3. Активнп ушествпвати у прпјектима. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Офпрмити тим 

1.1. Фпрмирати и спрпвести 
анкету међу заппсленима. 

Психплпг Август 2017. 

1.2. На пснпву анкете 
сагледати интереспваоа и 
сппспбнпсти заппслених. 

Директпр, психплпг Август 2017. 

1.3. У складу са резултатима 
анкете и задужеоима 
заппслених фпрмирати 
прпјектни тим и ппделити 
улпге. 

Директпр Август/септембар 
2017. 

2. Едукпвати 
чланпве тима 

2.1. Прпналажеое 
пдгпварајућих пбуказа 
шланпве тима. 

Чланпви прпјектнпг 
тима 

Септембар 2017. 

2.2. Пбезбеђиваое средстава 
за пбуке. 

Директпр Септембар 2017. 

3. Активнп 
учествпвати у 

3.1. Ппвезиваое са 
прганизацијама кпје се баве 

Меначер прпјектнпг 
тима 

Тпкпм петпгпдищоег 
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прпјектима писаоем прпјеката (РРА 
Златибпр, тим у пщтини...). 

перипда 

3.2. Редпвнп пратити 
кпнкурсе 

Члан прпјектнпг тима Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.3. Писаое прпграма, 
редпвнп пкупљаое тимпва 

Чланпви прпјектнпг 
тима 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.4. Аплицираое Меначер прпјектнпг 
тима 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Спрпведена међу 
свим заппсленима 
дпбрп псмищљена 
анкета из кпје се јаснп 
виде интереспваоа и 
сппспбнпсти 
ппјединца, на пснпву 
шега ће се фпрмирати 
дпбар тим. 

Јаснп дефинисане 
улпге ппјединаца 
у тиму. 

Анкете, 
извещтаји 
психплпга и 
директпра. 

Крај щкплске 
гпдине 

Меначер 
прпјектнпг тима 
/ Директпр 
щкпле 

Чланпви тима прпщли 
и савладали пптребне 
пбуке. 

Сертификати п 
ппхађаним 
пдгпварајућим 
пбукама. 

Недељни 
извещтаји впђе 
тима у тпку 
писаоа прпјекта. 

Недељнп за 
време 
писаоа 
прпјекта 

Директпр щкпле 

Кпнстантна дпбра 
сарадоа са 
устанпвама кпје се 
баве писаоем 
прпјеката. 

Брпј предатих 
прпјеката. 

Извещтаји 
кпмисија 

Крај щкплске 
гпдине 

Меначер 
прпјектнпг тима 
и директпр 
щкпле 

 

10.8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора 
 

ЦИЉ: 

Обезбедити савремен, стручан, мптивисан кадар кпји је спреман на сталнп стручнп 

усавршаваое и на инпвираое и унапређеое наставнпг прпцеса 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 
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1. Развијати систем струшнпг усаврщаваоа и кпнтинуиранпг развпја наставника, струшних 

сарадника и директпра;  

2. Ппдстицати прпфесипнални развпј наставника, струшних сарадника и директпра и 

развијати свест п пптреби целпживптнпг ушеоа;  

3. Имплементација стешених знаоа крпз увпђеое инпвација у прпцес наставе;  

4. Развијати систем вреднпваоа сталнпг струшнпг усаврщаваоа наставника, струшних 

сарадника и директпра. 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Развијати систем 
стручнпг 

усавршаваоа и 
кпнтинуиранпг 

развпја наставника, 
стручних сарадника 

и директпра 

1.1. Анализа пптреба и 
израда плана сталнпг 
струшнпг усаврщаваоа 
наставника, струшних 
сарадника и директпра у 
складу са дефинисаним 
припритетима, пптребама 
устанпве и лишним 
интереспваоима 
заппслених  

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Кпнтинуиранп у тпку 
гпдине, а нарпшитп 
на ппшетку и на крају 
щкплске гпдине  

1.2. Ппнудити и пмпгућити 
разлишите пблике струшнпг 
усаврщаваоа у складу са 
наведеним критеријумима 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

1.3. Развити систем 
кпнтинуиранпг праћеоа 
закпнских регулатива 
кпјима се дефинище 
прпцес струшнпг 
усаврщаваоа наставника, 
струшнпг сарадника и 
директпра 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое,  
наставници 
инфпрматике 

Кпнтинуиранп тпкпм 
гпдине 

1.4. Дефинисаое кљушних 
пптреба и припритета у 
струшнпм усаврщаваоу 
наставника на нивпу 
устанпве 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Ппшетак щкплске 
гпдине 

1.5. Израда 
индивидуалних планпва за 
струшнп усаврщаваое и 
оихпвп усаглащаваое са 
пптребама и 
припритетима кпје је 
дефинисала устанпва 

Директпр, струшни 
сарадник, наставници 

Ппшетак щкплске 
гпдине 

1.6. Пмпгућити 
равнпмеран напредак у 

Наставници, струшни 
активи, директпр, 

Кпнтинуиранп тпкпм 
гпдине 
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прпфесипналнпм развпју 
свих заппслених у 
устанпви крпз сталну 
размену искустава и крпз 
увид у индивидуалне 
планпве прпфесипналнпг 
развпја 

струшни сарадник, 
Тим за струшнп 
усаврщаваое 

1.7. Израда јединственпг 
пбрасца ппртфплија 
заппслених у пбразпваоуи 
израда лишних ппртфплија 
заппслених 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Септембар 2017. 

1.8. Израда ппртфплија 
уставнпве са дефинисаним 
циљевима 
прпфесипналнпг 
усаврщаваоа заппслених 

Директпр, струшни 
сарадник 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

2. Ппдстицати 
прпфесипнални 

развпј наставника, 
стручних сарадника 

и директпра и 
развијати свест п 

пптреби 
целпживптнпг 

учеоа 

2.1. Развијати кпд 
наставника свест п 
пптреби сталнпг струшнпг 
усаврщаваоа и 
целпживптнпг ушеоа, а 
ппсебнп развијати 
унутращоу мптивацију 
наставника за пвај прпцес 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое, 
наставници  

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.2. Ппдстицати размену 
искустава крпз 
презентације, дискусије и 
анализе на Наставнишкпм 
већу и на струшним већима 

Директпр, 
рукпвпдипци струшних 
већа, струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.3. Ппдстицати праћеое 
струшне литературе (коига, 
шланака и другпг 
дидактишкпг материјала) 
крпз презентације, 
анализе и дискусије на 
Наставнишкпм већу и на 
струшним већима 

Директпр, 
рукпвпдипци струшних 
већа, струшни 
сарадник, наставници 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.4. Ппдстицаое израде 
нпвпг дидактишкпг 
материјала (блпга, сајта, 
шланака, презентација, 
прирушника) 

Наставници, струшни 
сарадник, 
рукпвпдипци струшних 
већа 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.5. Презентпваое 
примера дпбре праксе на 
Наставнишкпм већу и 
струшним већима 

Наставници, 
рукпвпдипци струшних 
већа 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 
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2.6. Размена искустава 
струшнпг усаврщаваоа са 
заппсленима у другим 
устанпвама пбразпваоа на 
нивпу ппщтине, града и 
републике (дискусије на 
семинарима, праћеое 
група на друщтвеним 
мрежама итд.) 

Директпр, струшни 
сарадник, наставници 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.7. Ппдстицаое 
наставника на 
ушествпваое на 
кпнкурсима кпји 
прпмпвищу примере 
дпбре праксе 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.8. Прганизпваое 
интерних семинара у 
пквиру устанпве (на 
пример, пбука наставника 
за кприщћеое савремених 
технплпгија у настави, 
пбука наставника п 
нпвинама у правпписнпј 
нпрми српскпг језика, 
пбука наставника за 
кприщћеое друщтвених 
мрежа у настави, пбука 
наставника за рад са 
децпм са ппсебним 
пптребама) 

Наставници Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

2.9. Ппвећаое 
инфпрматишке писменпсти 
наставника 

Наставник 
инфпрматике 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 

3. Имплементација 
стечених знаоа 
крпз увпђеое 

инпвација у прпцес 
наставе 

3.1. Ппдстицаое 
наставника, струшнпг 
сарадника и директпра да 
размеоују знаоа стешена 
на семинарима 

Директпр, струшни 
сарадник, руквпдипци 
струшних већа, Тим за 
струшнп усаврщаваое  

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

3.2.  Пмпгућити размену 
материјала са семинара 
(щампани и електпрнски 
материјал) 

Директпр, струшни 
сарадник, наставници   

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

3.3. Имплементација 
знаоа са семинара у 
гпдищое и пперативне 
планпве наставника, кап и 
у дневне припреме 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 
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наставника 

3.4. Пдржаваое 
заједнишких угледних 
шаспва и оихпва анализа 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

3.5. Дпкументпваое 
примера дпбре праксе и 
оихпва презентација крпз 
лишни ппртфплип 
наставника 

Наставници Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

3.6. Дпкументпваое 
примера дпбре праксе 
крпз презентацију 
материјала (сајт щкпле, 
друщтвене мреже, 
пбјављени шланци) 

Директпр, струшни 
сарадник, наставници 

Кпнтинуиранп тпкпм 
щкплске гпдине 

3.7. Прганизпваое ппсета 
другим устанпвама 
васпитнп-пбразпвнпг рада 
ради размене искустава 

Директпр, струшни 
сарадник, наставници 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.8. Ппдстицати струшнп 
усаврщаваое наставника 
крпз ушещће у 
наципналним и 
међунарпдним прпјектима 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое, 
наставници 

Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

3.9. Ппдстицаое струшнпг 
усаврщаваоа наставника 
крпз сарадоу са лпкалнпм 
заједницпм   

Директпр, наставници Тпкпм петпгпдищоег 
перипда 

4. Развијати систем 
вреднпваоа 

сталнпг стручнпг 
усавршаваоа 
наставника, 

стручних сарадника 
и директпра 

4.1.  Направити свима 
дпступан систем праћеоа 
реализпваних прпграма 
струшнпг усаврщаваоа 
(евиденципна листа 
дпступна на пгласнпј табли 
и у електрпнскпј фпрми) 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Ппшетак щкплске 
гпдине 

4.2.Ппдстицаое дискусија 
и анализа имплементације 
стешених знаоа са 
разлишитих пблика 
струшнпг усаврщаваоа 
(анализа пгледних шаспва, 
месешних планпва, 
дневних припрема, 
реализпваних пблика 
струшнпг усаврщаваоа) 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое, 
наставници 

Кпнтинуиранп у тпку 
щкплске гпдине 
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4.3. Развијаое свести п 
пптреби сампвреднпваоа 
крпз израду лишнпг 
ппртфплија наставника, 
струшнпг сарадника и 
директпра 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп усаврщаваое 

Септембар 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 Утврђене су 
пптребе и 
направљен је план 
струшнпг 
усаврщаваоа  

 Усаглащени 
планпви струшнпг 
усаврщаваоа 
наставника, 
струшних 
сарадника и 
директпра  

Планпви за 
струшнп 
усаврщаваое 
наставника, 
струшних 
сарадника и 
директпра 

Ппшетак 
щкплске гпдине 

Директпр, 
струшни 
сарадници, 
наставници  

Највећи брпј 
наставника ппхађа 
семинаре 
предвиђене 
планпм струшнпг 
усаврщаваоа  

Садржај 
ппхађаних 
семинара 
пдгпвара 
циљевима 
дефинисаним 
планпм струшнпг 
усаврщаваоа  

– Сертификати са 
семинара, 
извещтај п 
пстваренпсти 
плана струшнпг 
усаврщаваоа, 
лишни ппртфплип 
наставника  

Кпнтинуиранп Наставници, 
струшни 
сарадник 

Већина наставника 
је уппзната са 
закпнским 
регулативама 
везаним за прпцес 
струшнпг 
усаврщаваоа 

Већина 
наставника 
дефинище свпј 
план струшнпг 
усаврщаваоа 
према упутсвима 
дефинисаним 
закпнпм  

Сертификати са 
семинара, лишни 
ппртфплип 
наставника 

Кпнтинуиранп Наставници, 
струшни 
сарадник 

Сви наставници 
имају израђен 
лишни ппртфплип 

Планираое 
лишнпг 
прпфесипналнпг 
развпја крпз 
израду лишнпг 
ппртфплија 

 Лишни 
ппртфплип 
наставника 

Ппшетак 
щкплске гпдине 

Наставници, 
струшни 
сарадник 

Редпвнп се 
анализирају 
стешена знаоа са 
семинара и 
разматра се  
мпгућнпст оихпве 

Вище наставника 
ушествује у 
презентпваоу 
знаоа са 
семинара и у 
дискусији п оима 

Извещтај са 
Наставнишкпг 
већа, извещтаји 
са струшних већа 

Тим за струшнп 
усаврщаваое, 
наставници  

Кпнтинуиранп 
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примене 

Ппвећаое 
мптивације 
наставника за 
ушещће на 
акредитпваним 
семинарима и  у 
другим пблицима 
струшнпг 
усаврщаваоа 

Брпј наставника 
кпји је ппхађап 
семинаре 

Сертификати са 
ппхађаних 
семинара и 
других пблика 
струшнпг 
усаврщаваоа 

Наставници Кпнтинуиранп 

Веће кприщћеое 
дидактишкп-
метпдишких знаоа 
и инпвација у 
сврху ппбпљщаоа 
наставнпг прпцеса 

Већи брпј 
наставника у свпје 
месешне планпве 
и дневне 
припреме 
имплементира 
знаоа стешена 
кпнтинуираним 
струшним 
усаврщаваоем 

Месешни планпви 
и дневне 
припреме 
наставника, 
извещтаји п 
анализи 
ппстигнућа 
ушеника, 
хпризпнталне 
евалуације, 
извещтај 
директпра и 
струшнпг 
сарадника 

Наставници Кпнтинуиранп 

Размена искустава 
са заппсленима у 
другим васпитнп-
пбразпвним 
устанпвама 

Већи брпј 
наставника је 
уппзнат са 
примерима дпбре 
праске у другим 
васпитнп-
пбразпвним 
устанпвама 

Извещтај п 
реализпваним 
ппсетама и 
прпјектима 

Наставници Кпнтинуиранп 

Реализпван већи 
брпј интерних  
семинара у пквиру 
устанпве 

Наставници 
кпристе стешена 
знаоа у циљу 
ппбпљщаоа 
наставнпг прпцеса 

Материјал са 
семинара, 
фптпграфије, 
извещтај п 
реализпванпм 
семинару, анкете 

Директпр, 
струшни 
сарадници, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

Ппбпљщана 
кпмуникација 
између 
заппслених ради 
размене искустава 
стешених у 
разлишитим 
пблицима 
струшнпг 

Вище наставника 
заједнп држи 
шаспве, прганизује 
квизпве, ппсете 

Материјал са 
угледних шаспва, 
извещтај п 
реализпваним 
пблицима 
струшнпг 
усаврщаваоа, 
материјал на веб-
сајту щкпле   

Наставници Кпнтинуиранп 
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усаврщаваоа   

 

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

ученика 
 

ЦИЉ:  

Настава пбпгаћена разнпврсним, савременим мпделима учеоа, динамичким метпдама рада уз 

вештп и ефикаснп кпришћеое инпвативних средстава за рад 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Унапређиваое наставе;  

2. Ефикасније и успещније ушеое;  

3. Кприщћеое примера дпбре праксе;  

4. Брже савладаваое тещкпћа у настави;  

5. Анализе успеха у функцији унапређеоа успеха ушеника;  

6. Ппдизаое интереспваоа рпдитеља за успех свпг детета. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапређиваое 
наставе 

1.1. Пбука наставника за кприщћеое 
инфпрмаципних технплпгија 

– Тим за струшнп 
усаврщаваое 
– Наставници 

Тпкпм гпдине 

1.2. Кприщћеое савремених и 
разнпврсних наставних метпда, пблика 
и средстава (прпблемска настава, 
ушеое пткриваоем, диференцирана 
настава, настава уз ппмпћ кпмпјутера 
итд.) 

– Струшни сарадник 
– Наставници 

Тпкпм гпдине 

2. Ефикасније и 
успешније учеое 

2.1. Сарадоа са струшним сарадникпм 
у изради планпва и у прпцесу 
припремаоа за наставу – избпр метпда 
и пблика рада, израда дидактишкпг 
материјала за инпвираое пбразпвнп-
васпитнпг рада 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Председници 
струшних актива 

Тпкпм гпдине 

2.2. Ппстављаое дпдатних линкпва на 
сајт щкпле кпји се мпгу кпристити у 
настави, кап и кприщћеое друщтвених 
мрежа у пбразпвне сврхе 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Пдељеоске 
старещине 

Тпкпм гпдине 

2.3. Упућиваое ушеника на кприщћеое 
других извпра инфпрмација псим 
учбеника (коиге, шаспписи, интернет) 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Пдељеоске 
старещине 
– Библиптекар 

Тпкпм гпдине 
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2.4. Идентификација дарпвитих 
ушеника и прилагпђаваое прпграма и 
захтева ппсебним сппспбнпстима пвих 
ушеника 

– Наставници 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

3. Кпришћеое 
примера дпбре 

праксе 

3.1. Реализација угледних шаспва – 
прикладан пблик уппзнаваоа са 
инпвацијама и ппдстицаоа наставника 
за примену истих 

– Наставници 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

3.2. Примери дпбре праксе – Струшна већа 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

3.3. Израда електрпнске свеске лепих 
предаваоа 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Директпр 

Тпкпм гпдине 

3.4. Примена наушенпг са семинара – Наставници 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

4. Брже 
савладаваое 

тешкпћа у 
настави 

4.1. Прганизпвати ппмпћ у 
превазилажеоу неуспеха и ппмпћ 
бпљих ушеника слабијим 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Пдељеоски 
старещина 

Тпкпм гпдине 

4.2. Усагласити стандарде ппстигнућа у 
пквиру српдних наставних предмета 

– Наставници 
– Струшни сарадник 
– Струшни актив 

Тпкпм гпдине 

4.3. Упутити ушенике на квалитетнији 
нашин кприщћеоа учбеника 

– Наставници Тпкпм гпдине 

4.4. Укљушиваое рпдитеља у видпве 
ппдрщке ушеницима кпји имају 
пптещкпћа у ушеоу 

– Пдељеоски 
старещина 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

5. Анализа успеха 
у функцији 

унапређеоа 
успеха ученика 

5.1. Примена стешених знаоа и 
видљиви резулати ефикаснијег ушеоа 

– Наставници 
– Струшни сарадник 

Тпкпм гпдине 

6. Ппдизаое 
интереспваоа 
рпдитеља за 

успех свпг детета 

6.1. Педагпщкп-психплпщкп 
пбразпваое рпдитеља на 
рпдитељским састанцима 

– Пдељеоски 
старещина 
– Струшни сарадник 

Према плану 
и прпграму 
струшнпг 
сарадника и 
пдељеоскпг 
старещине 

6.2. Ушеое какп да се уши на најбпљи 
нашин – увпђеое у разне метпде и 
технике ефикаснпг ушеоа 

– Пдељеоски 
старещина 
– Струшни сарадник 

Према плану 
и прпграму 
струшнпг 
сарадника и 
пдељеоскпг 
старещине 

6.3. Прганизпваое трибина за 
рпдитеље на тему успещнпг ушеоа 

– Директпр 
– Струшни сарадник 

Једнпм 
гпдищое 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Наставник 
примеоује нпве 
метпде извпђеоа 
наставе, ушеоа и 
пцеоиваоа 

– Дневне припреме 
наставника су написане 
такп да ппказују 
кприщћеое инпвативних 
метпда у настави  
– Бпљи успех ушеника, 
већа мптивисанпст и 
израженија 
интелектуална 
радпзналпст 

– Припрема за 
шас 
– Записници 

Тпкпм 
гпдине 

– Наставници 
– Струшни 
сарадник 

– Примери дпбре 
праксе 
– Израђена 
електрпнска свеска 
лепих предаваоа 

Брпј примера дпбре 
праксе 

Збирка 
припрема 

Тпкпм 
гпдине 

– Струшна 
већа 
– Струшни 
сарадник 

Брже савладаваое 
тещкпћа у 
наставнпм прпцесу 
кпд ушеника кпји 
запстају у раду 

Ушеници псппспбљени за 
савладаваое тещкпћа 

Припрема за шас, 
прпдукти рада 
ушеника 

Тпкпм 
гпдине 

– Струшна 
већа 
– Струшни 
сарадник 

Анализа 
успеха у функцији 
унапређеоа успеха 
ушеника 

– Бпљи успех ушеника на 
квалификаципним 
перипдима 
– Већа пдгпвпрнпст 
према настави, ушеоу и 
сппственпм напредпваоу 
и нашину ушеоа, 
разумеваое и примена 
наушенпг 

- Записници 
- Дневник 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Анализа 
успеха на 
квалификац
ипним 
перипдима 

–Директпр 
– Струшни 
сарадник 
– Пдељеоски 
старещина 
– Струшна 
већа 

Рпдитељи 
заинтереспвани за 
успех свпг детета 

Брпј ппсета рпдитеља 
психплпгу и брпј 
индивиуалних разгпвпра 
са пдељеоским 
старещинпм 

– Записници 
– Дневник 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Сваке 
щкплске 
гпдине 

– Струшни 
сарадник 
– Пдељеоски 
старещина 
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10.10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника  
 

ЦИЉ:  

Мптивисати наставнике и стручне сараднике на сталнп напредпваое и ппдстицаое за 

укључиваое у прпцес стицаоа зваоа 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Израда плана струшнпг усаврщаваоа и напредпваоа у устанпви и израда плана струшнпг 

усаврщаваоа и напредпваоа ван устанпве; 

2. Ппдизаое инфпрматишке писменпсти наставника;  

3. Ппдизаое кпмуникативне кпмпетенције наставника, кап и других лишних пспбина 

пптребних за напредпваое (иницијатива, лидерске сппспбнпсти); 

4. Ппдизаое метпдишкп-дидактишкпг знаоа наставника и примена пвих знаоа у прпцесу 

унапређеоа наставе. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Израда плана 
стручнпг 

усавршаваоа и 
напредпваоа у 

устанпви и 
израда плана 

стручнпг 
усавршаваоа и 
напредпваоа 
ван устанпве 

1.1. Израда лишнпг прпфесипналнпг 
ппртфплија наставника са јаснп 
дефинисаним пствареним нивппм 
кпмпетенција и са јаснп дефинисаним 
циљевима за даље струшнп 
усаврщаваое 

Наставници Август 2017.  

1.2. Анализа кпмпетенција наставника 
на нивпу уставнпве и, схпднп тпме, 
планираое даљих кпрака у струшнпм 
усаврщаваоу 

Директпр, струшни 
сарадник, Тим за 
струшнп 
усаврщаваое 

Првп 
пплугпдищте 
сваке щкплске 
гпдине 

1.3. Израда плана активнпсти за 
напредпваое и стицаое зваоа 

Директпр, струшни 
сарадни, Тим за 
струшнп 
усаврщаваое 

Ппшетак 
щкплске гпдине 

1.4. Креираое плана струшнпг 
усаврщаваоа у пквиру устанпве 

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници, Тим 
за струшнп 
усаврщаваое 

Ппшетак 
щкплске гпдине 

1.5. Израда плана 
пдржаваоаугледних шаспва 

Струшни сарадник, 
директпр 

Ппшетак 
щкплске 
2014/2015. 

2. Ппдизаое 
инфпрматичке 

писменпсти 
наставника 

2.1. Прганизација семинара у пквиру 
устанпве ради ппбпљщаоа 
инфпрматишке писменпсти 
наставника  

Директпр  Август / 
септембар 2017.  
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2.2. Сарадоа између наставника 
инфпрматике и предметних 
наставника у припреми угледних 
шаспва и у изради дидактишкпг 
материјала (ппт презентација, 
квизпва) 

Наставници  Кпнтинуиранп 

2.3. Издрада електрпнскпг 
дидактишкпг материјала и оихпвп 
ппстављаое на сајт щкпле (ппт 
презентације, дпкумети, квизпви, 
едукативни снимци) 

Наставници  Кпнтинуиранп 

2.4. Ппхађаое акредитпваних 
семинара и других пблика пбуке 
кпјима се јаша инфпрматишка 
писменпст наставника 

Предметни и 
разредни 
наставници 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

3. Ппдизаое 
кпмуникативне 
кпмпетенције 

наставника, кап 
и других личних 

пспбина 
пптребних за 
напредпваое 
(иницијатива, 

лидерске 
сппспбнпсти) 

3.1. Ппхађаое акредитпваних 
семинара и других пблика пбуке 
кпјијашајукпмуникативне 
кпмпетенције наставника 

Преметни  и 
разредни 
наставници  

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

3.2. Укљушиваое щтп већег брпја 
наставника у сарадоу са лпкалнпм 
заједницпм, кап и укљушиваое щтп 
већег брпја наставника у прпјекте пд 
наципналнпг и међунарпднпг знашаја 

Директпр, струшни 
сарадник, 
предметни и 
разредни  
наставници 

Кпнтинуиранп 

3.3. Ппбпљщаое кпмуникације 
између заппслених у щкпли 

Директпр, струшни 
сарадници, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

3.4. Пдржаваое састанака на кпјима 
ће већи брпј наставника изнпсити 
свпје идеје и предлпге (на нивпу 
Наставнишкпг већа и на нивпу 
струшних већа) 

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

3.5. Прганизпваое тематских дана и 
радипница на кпјима ће се негпвати 
беседнишке вещтине и друге вещтине 
неппхпдне за дпбру кпмуникацију 

Наставници 
српскпг језика 

Тпкпм щкплске 
2017/2018.   

4. Ппдизаое 
метпдичкп-
дидактичкпг 

знаоа 
наставника и 

примена пвих 
знаоа у прпцесу 

унапређеоа 
наставе 

4.1. Приказ струшне литературе из 
пбласти метпдике и дидактике на 
Наставнишкпм већу и дискусија п тпме  

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници   

Кпнтинуиранп  

4.2. Ппхађаое акредитпваних 
семинара и других пблика пбуке кпји 
ппдижу метпдишкп-дидактишка знаоа 
наставника  

Наставници Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.3. Имплементација стешених знаоа 
приликпм месешнпг и дневнпг 
планираоа  

Наставници Кпнтинуиранп 



 Школски развојни план 2017-2022. 
 

- 92 - 
 

4.4. Израда метпдишкп-дидактишкпг 
средства или писаое прирушника 
(сајта, блпга, групе) и оихпва 
презентација на Наставнишкпм већу и 
на струшним већима  

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

4.5. Ушещће на кпнкурсима кпји 
ппдстишу инпвативни приступ настави 
(кап щтп је кпнкурс Креативне 
шкпле) 

Директпр, струшни 
сарадник, 
наставници 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Израђен је 
пстварив план 
струшнпг 
усаврщаваоа на 
нивпу устанпве у 
складу са 
пптребама щкпле 
и афинитетима 
наставника   

Усаглащени 
планпви струшнпг 
усаврщаваоа 
наставника, 
струшних 
сарадника и 
директпра  

Планпви за струшнп 
усаврщаваое 
наставника, струшних 
сарадника и 
директпра 

Ппшетак 
щкплске 
гпдине 

Директпр, 
струшни 
сарадници, 
наставници  

Сви наставници 
имају израђен 
лишни ппртфплип 
прпфесипналнпг 
развпја 

Директпр, 
наставници и 
струшни 
сарадници имају 
израђен лишни 
ппртфплип 
прпфесипналнпг 
развпја на пснпву 
кпга планирају 
даље струшнп 
усаврщаваое 

Лишни 
прпфесипнални 
ппртфплип 
наставника 

Септембар 
2017. 

Директпр, 
наставници, 
струшни 
сарадник 

Сви наставници 
имају израђен 
план струшнпг 
усаврщаваоа у 
пквиру устанпве 

Наставници имају 
израђен план 
струшнпг 
усаврщаваоа у 
пквиру устанпве 

Сертификати са 
семинара, лишни 
ппртфплип 
наставника , планпви 
струшнпг 
усаврщаваоа 
наставника 

Кпнтинуиран
п 

Наставници 

Већина наставника 
кпристи рашунар 
приликпм 
извпђеоа наставе  

Часпви се извпде 
уз ппмпћ рашунара 
и размеоују се 
искуства дпбре 
праксе  

Евиденција п 
кприщћеоу наставних 
средстава, припрема 
наставника 

Наставници Кпнтинуиранп 
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Наставници 
израђују 
електпрнски 
дидактишки 
материјал или 
електрпнска 
наставна средства 

Израђен 
електрпнски 
дидактишки 
материјал (блпг, 
сајт, ппт 
презентација) 

Припреме 
наставника, 
електрпнски 
материјал 

Наставници Кпнтинуиранп 

Прганизпвани 
интерни семинари 
везани за 
ппвећаое 
инфпрматишке 
писменпсти 
наставника 

Ппбпљщана 
инфпрматишка 
писменпст 
наставника, већи 
брпј наставника 
кпристи рашунар 

Евиденција п 
кприщћеоу наставних 
средстава 

Наставници Кпнтинуиранп 

Већи брпј 
наставника је 
ппхађап 
акредитпване 
семинаре и друге 
пблике пбуке кпји 
ппбпљщавају 
инфпрматишку 
писменпст 

Већи брпј 
наставника 
кпристи 
мпгућнпсти 
технплпгије 
приликпм 
планираоа и 
извпђеоа наставе 

Евиденција п 
кприщћеоу рашунара, 
планпви и припреме 
наставника 

Наставници Кпнтинуиранп 

Ппбпљщана 
кпмуникација 
међу заппсленима 
у щкпли  

Брпј заједнишких 
угледних шаспва и 
бпља сарадоа 
приликпм 
прганизпваоа 
других активнпсти 
(приредби, 
квизпва, 
тематских дана)  

Извещтаји директпра 
и струшнпг сарадника, 
извещаји са угледних 
шаспва, материјал на 
сајту щкпле 

Директпр, 
струшни 
сарадник, 
наставници 

Кпнтинуиранп 

Вище наставника 
иницира увпђеое 
инпвација у 
прпцес наставе 

Настава се извпди 
ппмпћу вище 
инпвативних 
метпда (прпјектна 
настава, 
интегративна 
настава итд.)   

Месешни планпви и 
дневне припреме 
наставника 

Наставници, 
струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 

Ппбпљщана 
сарадоа са 
лпкалнпм 
заједницпм 

У сарадоу са 
лпкалнпм 
заједницпм 
укљушенп је вище 
наставника, 
реализује се вище 
прпјеката у 
сарадои са 

Извещтај п сарадои 
са лпкалнпм 
заједницпм, 
материјал са 
щкплскпг сајта, 
резултати 
реализпваних 
прпјеката 

Директпр, 
наставници, 
струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 
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лпкалнпм 
заједницпм 

 

10.11. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 
 

ЦИЉ:  

Јачаое партнерскпг пднпса шкпле и ппрпдице ради ппдржаваоа и ппдстицаоа развпја 

ученика, кап и јачаое рпдитељске кпмпентенције за прпцес васпитаоа и превенције негативних 

ппјава. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Инфпрмисаое рпдитеља и старатеља;  

2. Укљушиваое рпдитеља и старатеља у наставне и у пстале активнпсти;  

3. Укљушиваое рпдитеља и старатеља у прпцес пдлушиваоа;  

4. Едукација и саветпдавни рад са ппрпдицпм. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Инфпрмисаое 
рпдитеља и 
старатеља 

1.1. Креираое странице за рпдитеље 
у пквиру веб-сајта щкпле   

Тим за маркетинг 
щкпле 

Шкплска 
2017/2018. 

1.2. Прганизпваое Дана птвпрених 
врата (термина када рпдитељи имају 
мпгућнпст да са наставницима 
разгпварају п раду и напредпваоу 
ушеника) 

Наставници 
предметне и 
разредне наставе 

Једнпм 
седмишнп 

1.3. Увпђеое  Дана птвпрених врата 
када би рпдитељи мпгли да се 
пбавесте п пбразпвнп-васпитнпм 
раду щкпле   

Председници 
струшних већа 

Једнпм месешнп 

1.4. Уређиваое пгласне табле за 
рпдитеље у прпстпријама щкпле 

Наставници, 
стушни сарадник, 
директпр 

Кпнтинуиранп 

2. Укључиваое 
рпдитеља и 
старатеља у 
наставне и у 

пстале активнпсти 

2.1. Рпдитељи кап сарадници при 
прганизацији и реализацији 
приредби, излпжби, сппртских и 
других такмишеоа 

Предметни 
наставници, 
пдељеоске 
старещине 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

2.2. Рпдитељи кап сарадници  при 
реализацији излета, екскурзија, 
радипница, хуманитарних акција ... 

Пдељеоске 
старещине, 
директпр, 
струшни сарадник 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

2.3. Ушествпваое рпдитеља ушеника 
изпсетљивих и маргинализпваних 
група у изради ИПП-а 

Тим за дпдатну 
ппдрщку 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 
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2.4. Укљушиваое рпдитеља у прпцес 
прпфесипналне пријентације ушеника 

Тим за 
прпфесипналну 
пријентацију 

Кпнтинуиранп 

2.5.Рпдитељи кап сарадници и 
асистенти у реализацији прпграма 
секција 

Впђе секција Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

3. Укључиваое 
рпдитеља и 
старатеља у 

прпцес 
пдлучиваоа 

3.1. Ушещће у прганизаципним 
питаоима щкпле (Савет рпдитеља, 
Шкплски пдбпр) 

Директпр Тпкпм гпдине 

3.2. Укљушиваое рпдитеља у рад 
тимпва на нивпу щкпле (Тим за 
сампвреднпваое, Тим за развпјнп 
планираое, Тим за  сарадоу са 
лпкалнпм заједницпм) 

Директпр Тпкпм гпдине 

3.3. Испитиваое пптреба и 
пшекиваоа рпдитеља анкетираоем 
на крају свакпг пплугпдищта 

Разредне 
старещине 
/струшни сарадник 

Кпнтинуиранп 

4. Едукација и 
саветпдавни рад 

са ппрпдицпм 

4.1. Прганизпваое мини-предаваоа 
на рпдитељским састанцима 

Психплпг Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.2. Прганизпваое радипница за 
заинтереспване рпдитеље 

Психплпг Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

4.3. Кприщћеое щкплске библиптеке 
у циљу едукације и пружаоа 
ппдрщке ушеницима 

Библиптекар Тпкпм гпдине 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Рпдитељи су 
редпвнп 
инфпрмисани п 
важним питаоима у 
вези са щкплпм  

- Брпј ппсета сајту 
- Брпј ппсета 
рпдитеља щкпли 

Птвпрена страница 
на сајту,  
уређена пгласна 
табла 
Дневници 
пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Тпкпм 
петпгпдищоег 
перипда 

Тим за 
щкплскп 
развпјнп 
планираое 

Већи брпј рпдитеља 
укљушен у наставне и 
пстале активнпсти 

- Брпј 
заинтереспваних 
рпдитеља 
- Брпј укљушених 
рпдитеља у 
активнпсти 

Планпви рада 
тимпва щкпле, 
фптп и други 
записи 

Сваке 
щкплске 
гпдине 

Председници 
тимпва и већа 
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- Ппбпљщан 
квалитет рада щкпле 
- Разматрају се 
пптребе ушеника и 
рпдитеља 

- Задпвпљствп 
радпм щкпле 
- Рпдитељи су 
партнери у 
пдлушиваоу 

Записници, 
извещтаји, анкете 

Сваке 
щкплске 
гпдине 

Директпр,  
струшни 
сарадник 

Пјашане рпдитељске 
кпмпентенције за 
васпитаое и развпј 
деце 

- Брпј присутних и 
заинтереспваних 
рпдитеља 
- Брпј ппсета 
рпдитеља 
психплпгу щкпле 
- Брпј кприщћених 
коига 

Записници, анкете Сваке 
щкплске 
гпдине 

Психплпг,  
библиптекар 

 

10.12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 
 

ЦИЉ:  

Унапређен пбразпвнп-васпитни прпцес путем сарадое са другим шкплама и устанпвама 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Прганизпваое заједнишких акција са устанпвама на теритприји ппщтине Чајетина;  

2. Прганизпваое заједнишких активнпсти са ппбратимљеним щкплама;  

3. Пбезбеђиваое прпмпције активнпсти щкпле у медијима и щиреое примера дпбре праксе. 

СПЕЦИФИЧАН 
ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Организпваое 
заједничких 

акција са 
устанпвама на 

теритприји 
ппштине Чајетина 

1.1. Сарадоа са Oпщтинпм 
Чајетина и месним 
заједницама 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.2. Сарадоа са Дпмпм 
здравља   

Директпр/струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 

1.3. Сарадоа са Центрпм за 
спцијални рад 

Психплпг Кпнтинуиранп 

1.4. Сарадоа са МУП-пм Директпр/струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 

1.5. Сарадоа са 
туристишкпм прганизацијпм 
„Златибпр“ 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.6. Сарадоа са устанпвама 
културе 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.7. Сарадоа са 
предщкплскпм устанпвпм 
„Радпст“ 

Директпр/психплг Кпнтинуиранп 
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1.8. Сарадоа са 
студентским 
пдмаралищтем „Раткп 
Митрпвић“ 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.9. Сппртскп-рекреативни 
центар „Вива сппрт“ 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.10. Сарадоа са 
предузећем „Сирпгпјнп 
кпмпани“ 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.11. Сарадоа са црквпм Директпр 
/верпушитељ 

Кпнтинуиранп 

1.12. Сарадоа са јавним 
предузећима и приватним 
предузетницима 

Директпр Кпнтинуиранп 

1.13. Сарадоа са 
Канцеларијпм за младе 

Директпр/струшни 
сарадник 

Кпнтинуиранп 

1.14. Сарадоа са ПШ 
„Димитрије Туцпвић“ и ПШ 
„Миливпје Бпрпвић“ 

Директпр Кпнтинуиранп 

2. Организпваое 
заједничких 

активнпсти са 
ппбратимљеним 

шкплама 

2.1. Сарадоа са ПШ „Блажа 
Арниша“ (Слпвенија) 

Директпр Мај 

2.2. Сарадоа са ПШ „Вук 
Карачић“ (Република 
Српска) 

Директпр Кпнтинуиранп 

3. Обезбеђиваое 
прпмпције 

активнпсти шкпле 
у медијима и 

ширеое примера 
дпбре праксе 

3.1. Сарадоа са лпкалним 
медијима 

Директпр Кпнтинуиранп 

3.2. Сарадоа са 
републишким медијима 

Директпр Кпнтинуиранп 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 
УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    
ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

– Ппвећаое брпја 
устанпва са 
кпјима щкпла 
сарађује 
– Ствараоа 
ппзитивнпг 
имича устанпве 
кпји привлаши 
разлишите 
партнере за 
сарадоу  

– Брпј устанпва са 
кпјима щкпла 
сарађује 
– Брпј заједнишких 
акција са другим 
устанпвама 

Извещтаји, коига 
дежурства, 
фптпграфије, 
снимци 

Кпнтинуиранп Директпр 
/струшни 
сарадник 
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На седници Наставнишкпг већа ПШ „Савп Јпванпвић Сирпгпјнп“ из Сирпгпјна 

пдржане_______________  дпнета је 

  

 

 

 

 

ОДЛУКА 

На пснпву члана 47. Статута шкпле, Наставничкп веће усваја Шкплски развпјни план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директпр щкпле                  
Снежана Мићпвић 

_________________ 
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На седници Шкплскпг пдбпра  ПШ „Савп Јпванпвић Сирпгпјнп“ из Сирпгпјна 

пдржане___________________  дпнета је 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

На пснпву члана 32. Статута шкпле, Шкплски пдбпр усваја Шкплски развпјни план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Шкплскпг пдбпра                                       Директпр щкпле                   

Бранка Турудић                                                                 Снежана Мићпвић                                

_____________________                                                                 __________________ 

 


