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1. О ШКОЛИ 

1.1. Историјат школе 

 
Прву школу у Сирогојну организовао је месни свештеник Тома Смиљанић, четрдесетих 

година 19. века, у малој брвнари поред цркве. У тој школи једини предавач је био управо поменути 
свештеник. Описмењавање младих нараштаја вршио је све до своје смрти. 

Прва школска зграда у нашем месту саграђена је 1875. год. Била је то грађевина сазидана 
од седре (сиге), а покривена шиндром. Стицајем несрећних околности, већ следеће године зграда 
је изгорела и школа дуже време није радила. Са изградњом нове школске зграде почело се с 
пролећа 1907. год. Уз велике напоре мештана и државе завршена је на јесен и прве ђаке је примила 
у школској 1907/08. години. Зграда је била солидно грађена и у то време представљала је модерну 
грађевину. Састојала се од две учионице и два стана за учитеље. Током Првог светског рата школа 
није радила, а сва документација из претходног периода била су уништена. Дакле, 1918. год. 
шкoла поново почиње са радом и у своје окриље прима велики број деце.  

Након пет година, 1923. године, изграђена је нова школска зграда у Рожанству. Тако је 
омогућено деци из Рожанства да похађају наставу у свом селу, а школа у Сирогојну је тиме 
растерећена великог броја ђака. Тешки дани за нашу школу поново долазе почетком  Другог 
светског рата. У том периоду школа је радила нередовно и због ратних недаћа, на нашу велику 
жалост, из овог периода није сачувана никаква документација… 

Одлуком надлежних органа школске 1950/51. наша школа прераста у осмогодишњу и прва 
генерација ученика петог разреда броји 37 ученика. 

И поред разних недаћа, окупације, послератног опоравка можемо констатовати да је 
прошлост наше школе блистава и да је у њеним клупама велики број деце стекао писменост. Данас 
је наша школа савремена установа и представља место не само васпитно-образовног рада са 
децом, већ и центар свих културних дешавања у овом делу Златибора. 

1.2. Мисија школе 

Квалитетним стручним радом омогућавамо сваком ученику да се развија у складу са 
својим способностима, да унапређује знања и вештине за целоживотно учење, засноване на 
поверењу, солидарности, активизму и различитости. 

1.3. Визија школе 

Тежимо да будемо савремено опремљена школа, која креативним и иновативним 
програмима у складу са интересима окружења, подржава активно учење, тимски рад, која је 
оријентисана на предузетништво, пројектне активности, развојне потребе својих ученика и свих 
осталих учесника у образовно -васпитном раду. 
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2. УВОД 

 
Школски развојни план за период од 2022-2025. године, настао је као резултат добро 

организованог тимског рада и равномерне поделе послова. Тим је на основу резултата 
унутрашњег самовредновања рада као и спољашње евалуације уз праћење правилника о 
стандардима квалитета рада установе, приступио анализи тренутног стања по кључним 
областима. На основу процене тренутног стања, издвајања снага и слабости наше школе утврдили 
смо који су нам приоритети у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 
активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности. 

    Чланови Актива за израду Школског развојног плана су: 

Зоран Митрашиновић – директор школе 
Јелена Шкодрић- стручни сарадник 
Марија Суботић – стручни сарадник 
Маријана Мутавџић- помоћник директора, наставник српског језика  
Јосип Стаматовић – представник ШО 
Марина Ђаповић – представник СР 
Милица Ристовић – представник УП 
Јелена Лазаревић – наставник руског језика 
Нада Ђорђевић – наставник енглеског језика (руководилац актива) 
Милина Ковчић – наставник разредне наставе 
 
Поред  чланова Актива, на изради Школског развојног плана учествовали су и сви 

наставници школе, родитељи, ученици и представници локалне заједнице. 
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3. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Основна школа „Саво Јовановић Сирогојно“ се налази у селу Сирогојно, општина Чајетина, 
на источном делу Златибора. Адреса матичне школе је 31207 Сирогојно. Поред матичне школе, 
школа има и два издвојена одељења. То су ИО Љубиш и ИО Рожанство. ИО Љубиш је осморазредно 
док ИО Рожанство похађају ученици од првог до четвртог разреда. Школа је имала и ИО Жељине 
које је 2021. године престало са радом услед недостатка ученика. Бројно стање ученика: 

Школа  Број одељења Број ученика 

Матична школа у Сирогојну 6 53 

ИО Љубиш 6 23 

ИО Рожанство 2 9 

Укупно: 14 85 
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4. РЕСУРСИ 

4.1. Људски ресурси школе 

 

Наставу у нашој школи похађају деца са подручја источног дела Златибора. Поред деце са 
територије наше матичне општине у нашој школи наставу похађа и одређен број ученика са 
подручја која територијално припадају општинама: Ариље (Висока) и Ужице (Никојевићи). У 
последњих десет година, због познатих проблема у нашем друштву, број ученика је у константном 
паду. 

Преглед броја ученика последњих десет година дат је у следећој табели: 

Школска година 
Укупан број ученика у школи  

(матична школа и издвојена одељења) 

2012/2013. 139 

2013/2014. 129 
2014/2015. 129 
2015/2016. 119 
2016/2017. 110 
2017/2018. 114 
2018/2019. 108 
2019/2020. 104 
2020/2021. 87 
2021/2022. 85 

Настава на подручју наше школе одвија се у матичној школи у Сирогојну и у  два издвојена 
одељења: Љубиш (осморазредна школа) и Рожанство (четвороразреднa школa). ИО Жељине је 
престало са радом школске 2021/2022. године. У матичној школи и свим издвојеним одељењима 
због малог броја деце настава се изводи у једној смени. 

У школи наставу изводи 29 наставника. Од тога 7 наставника ради у разредној настави, 
док преостала 22 раде у предметној настави. 

Одређени број часова предметно је нестручно заступљен јер и поред благовремено 
расписаних конкурса, нисмо успели да обезбедимо у потпуности стручан наставни кадар. 
Нестручно заступљени предмети и број часова приказани су у табели која следи. 

Школа 
Недељни број часова нестручно заступљене наставе 

Физика Математика Руски језик Техника и технологија Свега 

Сирогојно 6 16 8 8 38 
Љубиш 6 16 8 8 38 

Укупно 12 32 16 16 76 

На основу анализе прикупљених података можемо извући следеће закључке: 

Већина наставника има одговарајући степен стручне спреме прописане Правилником; 

У школи је запослен потребан број кадрова; 

Од 29 наставника њих 15 (51,72%) има положен стручни испит тј. лиценцу за рад. Пет 
наставника нестручно заступају наставу (математике,  физике, руског језика и технике и 
технологије). 
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Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада школе. 
Наставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и благовременим 
обављањем послова из делокруга свог рада. 

Похађање семинара се углавном одвија према унапред утврђеном плану за сваку школску 
годину. Стручно усавршавање унутар установе углавном се одвија кроз реализацију и присуство 
угледним часовима, презентацију искустава са похађаних семинара и реализацију пројеката. 

Ваннаставно особље чине: директор, помоћник директора, секретар школе, два стручна 
сарадника психолога (са ангажовањем по 50%), библиотекар, рачуноводствени радник, два 
домара, два кувара и четири помоћна радника. План стручног усавршавања обухвата и 
ненаставни кадар. 

4.2. Материјално-технички ресурси 

4.2.1. Матична школа 

 

Изградња садашње школске зграде у Сирогојну завршена је 1966. године. И поред тога што 
је школска зграда стара скоро 50 година, у добром је стању. Зграда је осунчана, без влаге, са 
централним грејањем и PVC столаријом. 2012. године у потпуности су реновирани мокри чворови, 
а 2013. цела школа је окречена, промењена је расвета, префарбана ламперија. 2014. године 
обновљена је фасада на школској згради. У 2015. години одрађена је реконструкција електричне 
инсталације, а у 2016. години  је урађена нова асфалтна подлога на  школском игралишту. Такође, 
у 2016. години извршена је замена прозора на спрату ходника школе у Сирогојну. 

Школска зграда располаже са: 

Ресурси Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионице опште намене 5 175 m2 3 
Специјализоване учионице 2 135 m2 4 

Библиотека 1 48 m2 3 
Учионица за физичко васпитање 1 45 m2 2 

Простор дечјег вртића 2 60 m2 5 
Учионица – Музејска поставка 1 45 m2 4 



Школски развојни план 2022 – 2025. 
 

6 
 

Наставничка канцеларија 1 50 m2 4 
Канцеларија рачуновође и секретара 1 18 m2 3 

Канцеларија директора 1 10 m2 3 
Кухиња и трпезарија 1 80 m2 3 

Гаража 1 50 m2 4 
Котларница 1 50 m2 4 

Спортски терен 1 1200 m2 4 

Крајем марта 2022. године замењен је школски намештај у учионицама на спрату школе. 
Набављено је 60 једноседа и 60 столица, 4 катедре и 4 наставничке столице. 

У матичној школи је у току августа месеца школске 2020/2021. године завршен пројекат 
,,Повезане школе“ који се односи на увођење бежичне мреже у оквиру АМРЕС-а, односно пројекта 
МПНТР. 

Две учионице опште намене користе се за извођење наставе у млађим разредима. 
Адекватно су опремљене (намештај, ученички радови, едукативни постери) и омогућавају 
нормалну реализацију наставе. Обе учионице су опремљене лаптоп рачунарима. Преостале три 
учионице се користе за реализацију наставе страних језика, математике, историје, географије, 
ликовне и музичке културе. Ове учионице су опремљене неопходним наставним средствима као 
и лаптоп рачунарима 

Специјализована учионица за информатику и техничко образовање опремљена је са осам 
персоналних рачунара који су повезани са Интернетом (АDSL-везом) и једним ласерским 
штампачем. 

Специјализована учионица за биологију и хемију опремљена је хемикалијама, макетама, 
лабораторијским прибором, микроскопима и радовима ученика. Хемикалије се чувају на 
обезбеђеним местима. Учионица је опремљена  лаптоп рачунарима. 

Једна учионица опште намене од 2007. користи се као стална музејска поставка. У њој је 
представљен изглед учионице из прве половине двадесетог века. Такође, истакнути су бројни 
документи из прошлости нашег места и школе. Ова учионица је отвореног типа и годишње је 
посети велики број деце и колега који долазе на екскурзије и рекреативну наставу. Због 
недостатка адекватног простора, део простора се користи за потребе психолога школе који је 
опремљен једним десктоп рачунаром, једним лаптопом и једним ласерским штампачем.  

Наставничка канцеларија се користи за боравак наставника и њихово припремање за 
наставу током дана. Опремљена је једним телевизорм, десктоп рачунаром, штампачем и скенером 
који служе за потребе наставника. Канцеларија је опремљена и намештајем који је функционалан 
чиме је омогућено да боравак наставника у тој просторији буде пријатнији. 

 Простор библиотеке није у потпуности адекватно опремљен, али задовољава основну 
намену. Пројектом Министарства просвете библиотека је опремљена насловима књига  које  су 
недостајале. Фонд књига допуњава се сваке године донацијама и куповином потребне 
литературе. У оквиру библиотеке постоји и један персонални рачунар. Библиотека поседује 
програм за електронско вођење књига. 

Настава физичког васпитања изводи се у преуређеној учионици која представља 
неадекватан простор по површини и висини. Опремљена је рипстолима, разбојем,  шведским 
сандуком, одскочном даском, струњачама, столом за стони тенис. У њој се настава углавном 
изводи у зимском периоду. У оквиру школског дворишта постоји спортски терен за: рукомет / 
мали фудбал, одбојку, кошарку. Игралиште је укупне површине 1200m2 и 2016. године је 
покривено новом асфалтном подлогом.  

У административне сврхе користе се две адекватне просторије (канцеларија директора и 
канцеларија рачуноводственог радника и секретара). Опремљене су једним преносивим 
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рачунаром са Wi-Fi и два персонална рачунара који имају везу са Интернетом, два ласерска 
штампача и једним копир-апаратом. 

Школска кухиња је смештена у монтажном објекту и она делимично задовољава 
прописане стандарде. У њој се  храни  90% ученика. 

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 

Преносиви рачунар 10 
Персонални рачунар 2 

Штампач 4 
Фото-апарат 1 

Пројектор 2 
CD плејер 3 

DVD 1 
VHS камера 1 
Телевизор 2 

4.2.2. ИО Љубиш 

Педесетих година прошлог века саграђена је школа у Љубишу, која је 1992. године 
припојена нашој школи. Школска зграда је старе градње и потребно је реновирање, на првом 
месту довршити фасаду, променити цреп и целокупни простор изнад фискултурне сале (греде и 
цреп). 2007. уведено је парно грејање. 

 

Ресурс Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионице опште намене 5 208 m2 3 
Специјализоване учионице 1 46 m2 3 

Библиотека 1 30 m2 3 
Фискултурна сала 1 162 m2 2 

Наставничка канцеларија 1 18 m2 3 
Кухиња 1 12 m2 3 

Трпезарија 1 49 m2 3 
Котларница 1 9 m2 3 

Спортски терен 1 1000 m2 4 
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У школској 2020/21. средствима Фондације „Новак Ђоковић“ реновиран је део школе за 
потребе вртића , односно део простора је уступљен  на коришћење вртићу. Остатак школског 
простора је такође реновиран и организован тако да задовољава потребе ученика. Четири 
учионице се користе за реализацију предметне наставе (сваки разред има своју учионицу). Свака 
учионица поседује лаптоп рачунар. 

Две учионице се користе за реализацију разредне наставе. Обе поседују лаптоп рачунар. 
Једна учионица је специјализована за информатику и техничко образовање. Опремљена је са пет 
рачунара и Интернетом (ADSL веза).  

ИО Љубиш  је од школске 2021/22. године повезан на Амрес мрежу. 

Све учионице су заједничким ентузијазмом и наставника и ученика  оплемењене 
ученичким радовима који чине да простор у учионици буде лепши и пријатнији за боравак. 

Наставничка канцеларија се користи за боравак и припремање наставника. Од помоћних 
средстава у њој се налази један десктоп рачунар, четири преносива рачунара, један копир апарат 
и један ласерски штампач. 

За наставу физичког васпитања користи се фискултурна сала димензија 18x9 метара. 
Објекат је у веома лошем стању, посебно кров. Финансијским планом за ову школску годину 
школа ће потраживати средства од Општине како би се објекат оспособио за безбедно 
коришћење. Поред сале, настава се одвија и на спортском терену. Спортски терен чини асфалтно 
игралиште димензија 40x25 метара. 

Сви ученици се хране у школској трпезарији  која задовољава основне потребе. Након 
реновирања дела школе које је финансирано од стране Фондације „Новак Ђоковић“ и  дато на 
коришћење Предшколској установи „Радост“ из Чајетине, са фондацијом и предшколском 
установом је договорено да новоизграђену кухињу у оквиру вртића користи и школа за 
препремање оброка за ученике. 

Радовима на овом школском објекту у претходном периоду (преграђивање учионица, 
уградња подних облога у учионицама и у ходнику школе) у ИО Љубиш  су побољшани  услови за 
рад. У току октобра месеца извршена је набавка  школског намештаја (једносед столови, столице, 
катедре, наставничке столице, ормари). Међутим, и поред тога, у овом издвојеном одељењу 
неопходна су значајнија улагања, како би комплетан школски простор  био у складу са  
нормативима и прописаним стандардима. 

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 
Пројектор 1 

Дигитални фотоапарат 1 
CD плејер 1 

DVD 1 
Телевизор 1 
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4.2.3. ИО Рожанство 

 

Школа у Рожанству саграђена је 1955. године. У августу 2013. године школа је комплетно 
реновирана (реновирана је цела школска зграда – фасада, учионице, кухиња, тоалети, столарија, 
набављена су нова наставна средства). Школска зграда поседује ADSL везу са интернетом. 

Ресурс Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионица опште намене 2 60 m2 3 
Наставничка канцеларија 1 10 m2 3 

Кухиња 1 5m2 4 
Хол, трпезарија 1 50m2 4 
Спортски терен 1 250 m2 5 

Настава се одвија у две учионице чија опремљеност обезбеђује одвијање наставе без 
икаквих проблема. 

Наставничка канцеларија се користи за припреме наставника и за пријем родитеља. 

Спортски терен је са асфалтном подлогом, трибинама, осветљеним тереном за мали 
фудбал / кошарку. Спортски терен је нов и у одличном је стању, а као и цело школско двориште 
ограђен је, што представља безбедну средину за децу. 

 Настава физичког васпитања се одвија у једној учионици која је опремљена: рипстолом, 
шведским сандуком и струњачама (настава у учионици се одвија у зимском периоду). 

У холу школе налази се мала библиотека, док је један део преуређен за исхрану деце. Сви 
ученици се хране у ђачкој кухињи. 

У школском дворишту је постављен забавни парк у августу 2014. који је опремљен 
љуљашкама, клацкалицама, вртешкама... 

Школска зграда поседује ADSL  везу са интернетом . Од школске 2021/2022. године  ИО је 
повезано на Амрес мрежу , тако да неће више бити потребна ADSL мрежа. 
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У току октобра месеца школске 2020/2021. године извршена је набавка школског 
намештаја ( једносед столови, столице , катедре за наставнике и столице за наставнике)  

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 

Преносиви рачунар 2 
Ласерски штампач 1 

Пројектор 1 
CD плејер 1 

DVD 1 
Телевизор 1 

Фото апарат 1 

4.2.4. Остали школски објекти 

Школа располаже грађевинским објектима који су у веома лошем грађевинском стању у 
Сирогојну, Љубишу (два објекта), Раковици, Гостиљу, Горњем Љубишу и Доњем Љубишу. 
Надлежни органи су упознати са стањем објеката. Уколико законске могућности то буду 
дозвољавале и школа буде имала материјалних средстава, поменути објекти ће бити доведени у 
намену. Такође, школа располаже школским објектом у Жељинама, у коме се више не изводи 
настава од школске 2021/2022. године. 

4.2.5. Возила 

Школа располаже са два возила. Једно возило је путничко возило Dacia Logan, а друго 
комби возило - минибус Мерцедес спринтер (22+1)  које користимо за превоз наших ученика и 
запослених. Оба возила су добијена као донације од предузећа АД Путеви Ужице.   

4.2.6. Финансирање 

Школа се финансира из буџета општине (материјални трошкови) и из буџета 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (плате запослених). Значајна средства 
последњих година школа је добила и у виду донација (намештај, наставна средства, књиге и сл). 

4.2.7. Физичко окружење 

Општина Чајетина се налази у југозападном делу Србије. Припада Златиборском округу и 
простире се на површини од 65000 хектара. Окружена је са севера општином Ужице, са истока 
општином Ариље, са југоистока општином Нова Варош, са југа општином Прибој, а са запада 
Републиком Српском. 

На повољан географски положај општине утичу магистрални путеви за Црну Гору 
(Јадранско море) и Републику Српску. Преко територије општине Чајетина пролази и пруга 
Београд–Бар, а у непосредној близини налази се аеродром Поникве. Посматрано у односу на цео 
Златиборски округ, Чајетина је пета по величини општина на територији округа и заузима 10,5% 
његове укупне територије. Према достигнутом степену развоја, Чајетина превазилази просек који 
карактерише цео Златиборски округ. 

Наше школе, матична и издвојена одељења, смештене су у сеоским подручјима источног 
дела Златибора, удаљеним од центра Чајетине од 15 до 30 км. Наше место познато је по туризму, 
неговању народне традиције, воћарству. Из тог разлога, у нашој школи наглашено је неговање 
народне традиције. 

4.2.8. Сарадња 

Школа остварује добру сарадњу са разним установама, привредним субјектима итд. 

• Сарадња са општином Чајетина – општина прати и помаже да се реализују све 

активности и планови школе;  
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• Сарадња са Музејом „Старо село“ је вишегодишња и јако успешна. Посете и 

сарадња са Музејом доприносе очувању традиције и неговању културних навика 

ученика;  

• Наша школа сарађује са основним школама на територији општине и региона 

ради заједничких активности и размене искустава у области образовања и 

васпитања;  

• Сарадња са средњим школама огледа се у заједничком раду на професионалној 

оријентацији ученика и размени искуства и информација; 

• Дечји вртић „Радост“ из Чајетине има свој издвојени огранак у оквиру наше 

матичне школе и у оквиру ИО Љубиш , са којим школа успешно сарађује у 

припреми предшколске популације и обележавању значајних датума; 

• Школа негује и прекограничну сарадњу са  ОШ „Блажа Арнича“ Луче (Република 

Словенија); 

• Дом здравља Чајетина кроз предавања и прегледе унапређује здравствену 

културу ученика, организује такмичења у којима учествују и ученици наше школе 

(Пројекат „Здравко“); 

• МУП Чајетина организује предавања о безбедности у саобраћају, о различитим 

облицима делинквентног понашања, о опасностима у савременом друштву, као и 

о начинима заштите безбедности појединца; 

• Агенција за безбедност саобраћаја – учешће у пројекту „Пажљивко“; 

• Културно-спортски центар Чајетина; 

• Културни центар Златибор (посете представама); 

• Спортски савез Чајетина (Посета Авантура парку на Златибору, „Дечја спортска 

олимпијада“); 

• КК „Златибор“ (организован превоз наших ученика на кошаркашке тренинге); 

• Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина (сваке године бесплатна чланарина за 

све прваке); 

• Ватрогасна служба спроводи обуку запослених о противпожарној заштити; 

• Центар за социјални рад кроз материјалну подршку ученицима и решавање 

проблема у породици доприноси бољим постигнућима ученика и школе. 

Организује предавања о поремећајима понашања и начинима њиховог 

превазилажења; 

• Црвени крст – Чајетина (помоћ деци слабијег материјалног стања, подела поклона 

и др); 

• Црквена заједница пружа материјалну подршку ученицима и укључује их у 

обележавање верских празника; 

• Предузеће „Путеви“ из Ужица, поред тога што је решило проблем ђака пешака, 

значајно помаже школу; 

• Предузеће „Sirogojno Company“ подржава и награђује креативне идеје ученика, 

помаже ученицима школе; 

• Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ увек излази у сусрет школи 

обезбеђивањем простора за семинаре, смештаја гостију; 

• Дечје одмаралиште „Бела бреза“ Рожанство - куповина новогодишњих пакетића за 

ученике школе у ИО Рожанство. Такође, сваке године ово издвојено одељење 

посети велики број деце који реализују рекреативну наставу или екскурзију у 

одмаралишту „Бела бреза“; 
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• СТР „Грош“ Рожанство – награђује и обезбеђује поклоне за ученике ИО Рожанство; 

• У сарадњи са КУД-ом Први Партизан, школа негује изворно народно стваралаштво; 

• ТО Златибор; 

• ТУ Сирогојно Буквица; 

• КЈП „Златибор“ – Сирогојно (пружање свих врста помоћи – чишћење снега и леда, сеча 

дрвећа у школском дворишту и др); 

• ЈКП „Водовод  Златибор“ Чајетина – Сирогојно (ефикасна и брза поправка свих врста 

кварова на водоводној и канализационој мрежи); 

• Медијске куће: ТВ Чајетина, Златиборске вести, портал Златиборпрес, недељне новине 
Вести и Ужичка недеља. Сарадњом са школом медији обогаћују свој садржај, док школа 
промовише свој рад и постигнућа. 

4.3. Специфичности школе 

• Школа се налази у безбедном окружењу и здравој и подстицајној средини. 

• Поред матичне школе која се налази у Сирогојну, школа има и два издвојена 

одељења. То су ИО Љубиш (осморазредна школа) и ИО Рожанство (школа за 

ученике од првог до четвртог разреда). И матична школа и издвојена одељења су 

удаљена од градских насеља. 

• Услед малог броја ученика матична школа и издвојена одељења раде у једној, 

преподневној смени. Школа има 14 одељења, док одељења ученика млађих 

разреда представљају комбинације два разреда (првог и трећег и другог и 

четвртог разреда). 

• Настава из појединих предмета је нестручно заступљена.  

• Велики број наставника путује на посао из Ужица, Чајетине, Бајине Баште. 

Одређени број наставника ради у две школе. 

• У школи раде два стручна сарадника психолога са ангажовањем по 50%. Оба 

стручна сарадника раде и у другим школама. 

• Школа учествује у следећим пројектима: пројекат „Еко школа“ од школске 

2021/2022. године, Прекогранична сарадња са националним парком Сутјеска, 

пројекат „Покренимо нашу децу“, „Школе за бољи квалитет ваздуха“ који има за 

циљ да ојача свест и интересовања деце за негативан утицај загађења ваздуха и 

климатских промена и др. 

• Школске 2020/2021. године Канцеларија за јавна улагања одобрила је пројекат 

реконструкције матичне школе у Сирогојну, котларнице, школске кухиње као и 

изградњу нове фискултурне сале. Почетак радова, који је био планиран током 

школске 2021/2022. године, одложен је због пандемије КОВИД-19. 
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5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Анализа постојећег стања извршена је на основу: 
 

• извештаја о самовредновању рада школе (у периоду од 2017-2022. године је 

извршено самовредновање свих шест области квалитета рада установе); 

• анализе извештаја о реализацији Школског развојног плана за период од 2017-

2022. године. 

Вредноване су следеће области квалитета: 

ШКОЛСКА ГОДИНА  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА СРЕДЊА ОЦЕНА 

2019/2020. 
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ 
И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

3 

2020/2021. 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 3 

2021/2022. 
3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

3 

2017/2018. 4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 3 

2018/2019. 5.ЕТОС 3 

 

2018/2019. 

6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

3 

Анализа по областима: 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Снаге Слабости 

- Школски програм и Годишњи план рада 
школе израђени су у складу са Законом и 
подзаконским актима 

- на основу истраживања и анализирања 
документације праве се акциони планови за 
побољшање квалитета рада школе  

- Школски програм и Годишњи план рада 
усмерни су на задовољавање различитих 
потреба ученика, као и пружање додатне 
подршке (ИОП-1, ИОП-2) 

- формирани тимови, већа, активи у складу са 
компетенцијама наставника 

- извештавање руководица тимова, већа и 
актива о реализованим активностима два 
пута годишње 

- годишњи извештај рада школе усклађен је 
са садржајем годишњег плана рада школе 

- наставници примењују међупредметне 
компетенције у оквиру наставног предмета 

- недоследност у спровођењу активности за 
отклањање пронађених слабости 

- неусклађеност рада и слаб проток 
информација између различитих тимова, 
већа, актива 

- слаба имплементација активности у рад 
већа, тимова и актива на основу резултата 
самовредновања 

- недовољна и неозбиљна примена 
механизама за праћење рада  тимова, већа и 
актива  

- недовољно операционализована 
усклађеност садржаја између наставних 
предмета –повезаност наставних тема међу 
предметним наставницима 

- ретко се користе методе и технике које 
омогућавају активно учешће ученика на часу 
(метода решавања проблема, истраживачког, 
практичног рад...) 
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- у раду наставника су већином заступљене 
дијалошка, монолошка и демонстративне 
метода рада  

- изостаје анализа самопроцене остварености 
планираних активности у наставничким 
припремама  

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Снаге Слабости 

- могућност коришћење иновативних метода, 
облика и техника рада у наставном процесу  

- због малог броја ученика могућност 
индивидуализације наставе 

- прилагођавање наставе ученицима који 
наставу похађају по ИОП-у  

- наставници прилагођавају темпо рада 
различитим образовним и васпитним 
потребама ученика 

- стицање адекватних знања, вредности и 
вештиина 

- ученици редовно добијају повратну 
информацију о свом напредовању 

- подстицање ученика на боље резултате 
учења 

 

- настава је и даље више традиционална  

- мали број ученика, недостатак тимског рада 
и такмичарске атмосфере 

- недостатак наставних средстава  

- непоштовање индивидуалности ученика 

- преоптерећеност ученика, неселективност 
градива   

- поједини наставници не примењују 
различите технике и методе рада у складу са 
интересовањима ученика  

- ретко се  реализује  пројектна настава 

- непостојање протокола за вредновање 
напретка  и самовредновања од стране 
ученика (постављање циљева учења) 

- недовољно упознавање ученика о могућим 
начинима стицања функционалног знања, 
учења, као и сврсисходности истог 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Снаге Слабости 

- остварен је основни ниво стандарда 
постигнућа на тестовима из српског језика и 
математике 

- резултати ученика на комбинованом тесту 
су на нивоу или изнад нивоа републичког 
просека из предмета: биологија, хемија, 
физика и географија 

- ученици који добијају додатну образовну 
подршку постижу очекиване резултате на 
завршном испиту у односу на индивидуалне 
циљеве учења 

- оцењивање постигнућа и успешности 
ученика се обавља редовно и у континуитету 

- редовна иницијална тестирања у скоро свим 
одељењима и анализа резултата 

- пружање адекватне додатне подршке 
ученицима у виду индивидуализације 
наставних садржаја, израде ИОП-а 1 или 2 

- ученици су укључени у допунску и додатну 
наставу у складу са својим потребама 

- резултати годишњих тестова и провера 
знања користе се у индивидуализацији 
подршке у учењу 

- постигнућа ученика наше школе су испод 
републичког просека на завршном испиту из 
српског језика и математике 

- неостварен средњи ниво стандрада 
постигнућа на тестовима из српског језика и 
математике 

- неостварен напредни ниво стандарда 
постигнућа на тестовима из српског језика и 
математике. 

- постигнућа ученика на комбинованом тесту 
из историје су испод нивоа републичког 
просека 

- просечна постигнућа на тестовима из 
српског језика и математике нису уједначена 

- незадовољство ученика и родитеља 
ефектима допунске и додатне наставе, као и 
резултатима на завршном испиту 

- недовољна мотивисаност ученика за 
стицање знања 

- недостатак континуиране сарадње са 
родитељима 

- недовољна примена различитих метода и 
техника  рада на часу у складу са 
интересовањима ученика 



Школски развојни план 2022 – 2025. 
 

15 
 

- реализују се часови припремне наставе за 
завршни испит 

- недовољна мотивисаност наставника за 
примену стечених знања са стручног 
усавршавања и за унапређење наставног 
процеса 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Снаге Слабости 

- ученицима се пружа подршка на разне 
начине, кроз рад Тимова 

- сарадња школе са породицом ученика и 
другим установама у циљу пружања подршке 
ученицима у учењу и понашању 

- постојање плана Транзиције при преласку из 
једног у други циклус образовања 

- постојање великог броја секција 

- реализација радионица којима се развија 
позитивна социјална клима у школи 

- пружање подршке при професионалној 
оријентацији ученика кроз рад одељењског 
старешине и психолога школе 

- промовишу се здрави стилови живота и 
одрживи развој 

- поднет захтев за прикључивању пројекту 
„Еко школа“ 

- значајна пажња се посвећује упису деце из 
осетљивих породица 

- примена индивидуализације и ИОП-а за 
ученике из осетљивих група 

- постојање протокола за индентификацију 
ученика са изузетним способностима 

- недовољна информисаност родитеља и 
ученика о врстама подршке коју школа пружа 
ученицима у учењу и васпитању 

- сиромашна понуда ваннаставних 
активности због руралне средине и 
удаљености општине и града 

- недовољно стварање услова за напредовање 
ученика (обогаћивање програма) 

-смањена иницијатива и активност ученика 

5. ЕТОС 

Снаге Слабости 

- поштовање правила понашања у школи 

- пружа се одговарајућа подршка 
новопридошлим ученицима и наставницима 

- укљученост ученика са сметњама у развоју у 
активности школе у складу са њиховим 
интересовањима и способностима 

- добра организација превентивних 
активности у школи 

- истицање и промовисање резултата ученика 
и наставника на сајту школе, као и фејсбук 
групи 

- постојање Протокола о заштити деце од 
насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама 

- презентације за родитеље и наставнике на 
тему превенције насиљa 

- недовољна заступљеност школе у медијима 

- недовољно јасно изражен негативан став 
према насиљу 

- слабији проток информација и сарадња 
између чланова већа, тимова и актива због 
разуђености школске мреже 

- недовољно активно укључивање родитеља у 
живот и рад школе.  

- недостатак организације заједничких 
активности ученика, родитеља и наставника у 
циљу јачања осећања припадности школи 

- слаба мотивисаност чланова Ученичког 
парламента за покретање иницијативе за 
побољшање живота и рада у школи 

- слаба примена и вредновање у пракси 
стечених компетенција 
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- постојање образаца за израду заштите 
подршке и појачаног васпитног рада са 
ученицима који су укључени у насиље 

- већина наставника је прошла обуке у вези 
превенције и интервенције насиља на 
платформи „Чувам те“ 

- пружа се подршка у раду Ученичког 
парламента 

- активно присуство семинарима за 
развијање компетенција наставника  

- самовредновање рада школе се одвија у 
континуитету и израђује се Акциони план 
унапређења квалитета рада школе  

- слаба размена сазнања и искустава у 
установи и ван ње 

- недостатак тимског рада и ослањање на 
појединце 

- немотивисаност поједних наставника за 
иновативну праксу и спровођење активности 
на основу акционих планова 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Снаге Слабости 

- организована расподела обавеза и задужења 

- подела обавеза и задужења у складу са 
компетенцијама 

- спремност директора за прихватање идеја 
запослених и ученика у циљу унапређења 
рада школе 

- постоји Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика и запослених  

- редовна контрола наставног процеса, као и 
предузимање мера након праћења 

- посвећеност рада Тима за самовредновање 
рада школе у циљу унапређивања квалитета 
рада школе 

- солидна дигитална зрелост наставника 

- директор личним примером оставља утисак 
правилног понашања, односа према раду и 
односа са својим колегама 

- наставници израђују Лични план 
професионалног развоја 

- спремност директора за аплицирање на 
пројекте у циљу развијања предузетничких 
компетенција ученика и наставника 

- недостатак одговорности према својим 
задужењима  

- недовољна примена Правилника о 
похваљивању и награђивању ученика и 
запослених 

- недостатак механизама за мотивисање 
запослених 

- слаба ангажованост наставника у 
реализацији активности на основу резултата 
самовредновања 

- недовољна контрола прописаних мера за 
унапређење квалитета рада школе 

- наставници слабо примењују у пракси 
новостечена знања из области усавршавања 

- нефункционално коришћење материјално- 
техничких ресурса ван школе 
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6. АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

Заинтересовани 
учесници  

Интереси Ограничења  Стратегије 
укључивања 

Директор 

Промоција школе - 
Лична и 

професионалана 
афирмација - 

Равномерна и јасна 
задужења 

запослених - 
Успешна сарадња са 

локалном 
заједницом 

(партнерски односи 
са спољним 

институцијама и 
сарадницима) - 
Иницирање и 
реализација 

пројеката 

 Законска и материјална 
Реализација 
годишњег плана 
рада директора 

Наставници 

Остваривање 
професионалних 

компетенција  
-Стално стручно 
усавршавање –  
Остваривање 
предвиђених 

Стандарда 
квалитета рада  

 - Лична 
професионална 

афирмација - 
Савремен приступ 

настави (савремена 
наставна средства, 

примена корелације 
у разредној и 

предметној настави, 
тимски рад, 
ваннаставне 

активности…)  
- Боља постигнућа 
ученика у првом и 

другом циклусу 
основног 

образовања 

 Обимност наставног 
програма –Материјално-

технички услови рада  
- Неадекватан степен 

мотивације 
 - Рад запослених у више 

школа 

Остваривање 
предвиђених 

стандарда 
квалитета рада 

установе 

Ученици 

Право на квалитетно 
образовање  
- Усвајање 

функционалних 
знања 

Недостатак мотивације 
за рад  

- Недовољан степен 
самосталног рада 

ученика  

Реализација 
интегративних  
часова, јавних 

часова, угледних 
активности, 
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  Подстицање 
самосталности, 

критичког 
мишљења и 

креативности 
- Висок ниво 
безбедности 

ученика 
 - Развијање 
ненасилне 

комуникације  
- Стварање 
позитивне 

атмосфере у школи 

  Висок ниво безбедности 
ученика  

Опремљеност школе 
савременим наставним 

средствима  
- Социјална карта 

ученика 

такмичења, 
пројеката, 

адекватно и стално 
праћење 

напредовања 
ученика 

(иницијални, 
полугодишњи и 

завршни тестови) 

Стручни сарадници 

Јачање 
професионалних 
компетенција - 

Унапређење рада са 
ученицима 

(прилагођавање 
наставе и израда 

ИОП- а за надарене 
ученике и ученике 

са тешкоћама у 
учењу…)  

- Размена искустава  
- Рад са 

приправницима 
-Рад на унапређењу 

стандарда квалитета 
рада установе 

 Временско ограничење - 
Преобимна школска и 

педагошка 
документација (законска 

ограничења) 
 - Рад запослених у више 

школа(недостатак 
тимског рада) 

 Реализација 
активности 

предвиђених 
Годишњим планом 

рада  

Родитељи  

Укљученост 
родитеља у све 

сегменте рада школе 
(иницијативе, 

сугестије, 
активности…) - 
Конструктивна 
сарадња са свим 

запосленим 

Недовољна мотивација 
за учешће у планирању и 

реализацији школских 
активности  

- Субјективно 
сагледавање ситуација 

Унапређење рада 
Савета родитеља  

- Јачање 
комуникације на 

релацији 
родитељи - школа 

Школски одбор 

Развијање 
компетенција за 

одлучивање 
 - Праћење рада 

школе и пружање 
подршке 

остваривању 
школских 

иницијатива 
- 

Незаинтересованост 
-недостатак времена и 

компетенција 
 

Редовна заседања 
и транспарентност 

у раду  

Локална заједница  
Пружање подршке у 

свим видовима 
Заинтересованост 

 
Активно учешће у 
унапређењу рада 
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образовно -
васпитног рада  
-Омогућавање 

коришћења ресурса 
локалне заједнице  
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7. ПОТРЕБЕ  И ПРИОРИТЕТИ 

 

На основу анализе постојећег стања издвојене су следеће приоритетне области а из њих и 
одговарајући развојни циљеви: 

Област планирања Развојни циљеви 

Програмирање, планирање и 
извештавање 

Унапређење планирања и 
извештавања у школи у функцији осликавања 
процеса рада и пројектовања промена на 
свим нивоима деловања 

Настава и учење Унапређен наставни процес и 
повећана мотивација ученика за учење 

Образовна постигнућа ученика Континуирано подизање нивоа 
образовних постигнућа ученика 

Подршка ученицима Унапређење одговарајућих облика 
подршке за све ученике 

Етос Развијање сарадње на свим нивоима и 
повећање угледа школе у широј друштвеној 
заједници 

Организација рада школе, управљање 
људским и материјалним ресурсима 

Унапређење система руковођења, 
организације, управљања и обезбеђивање 
квалитета и успешности рада школе. 
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8. OБЛАСТИ ПРОМЕНА-СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење планирања и извештавања у школи у функцији осликавања процеса рада и пројектовања промена на свим 
нивоима деловања 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Ускладити 
садржајно и 
временски 
програме 
наставних 

предмета у оквиру 
интегративне 

наставе  

1.1. У оквиру 
наставних планова 

садржајно и 
временски 

ускладити обраду 
тема заједничких за 

више предмета у 
оквиру 

интегративне 
наставе. 

 
 

стручна и 
одељењска 

већа 
 
 

 
 

Планирана и 
одржана најмање 
два часа годишње 

у оквиру 
интегративне 

наставе 

Годишњи 
планови рада, 

записници 
стручних и 

одељењских 
већа, 

материјали за 
час; продукти 

рада; 
фотографије  

чланови 
Педагошког 
колегијума 

 
 

на почетку 
школске године 
реализација по 

плану 

2. У годишњим 
плановима 
наставних 
предмета  

предвидети 
проверу 

остварености 
прописаних 
образовних 
стандарда 

2.1. Планирана и 
реализована 

провера образовних 
стандарда на 

почетку сваког 
класификационог 

периода 

 
 
 

стручна и 
одељењска 

већа 

Израђени начини 
провере 

остварености 
стандарда и 
уграђени у 

планове рада 

Годишњи и 
оперативни 

планови 
записници са 

стручног и 
одељењског 

већа 

чланови 
Педагошког 
колегијума 

на почетку 
класификационих 

периода 

2.2. Израда 
корекције планова 

на основу 
неостварених 

планираних исхода 
утврђених анализом 
провере образовних 

стандарда 

 
стручна и 

одељењска 
већа 

 
 

Израђене 
корекције планова 

рада и предлог 
мера унапређења 

Анализа 
остварености 

стандарда, 
записници са 

стручних и 
одељењских 

већа 

чланови 
Педагошког 
колегијума 

 
 

на крају 
класификационих 

периода 



22 
 

3. Усклађивање 
акционих планова 

тимова, већа и 
актива са 

циљевима из ШРП-
а и 

самовредновања 
рада школе 

3.1. Састанак 
координатора 
тимова, већа и 

актива ради 
договора о раду и 

усклађивања 
активности  

координатори 
тимова, већа и 

актива 

У планове већа, 
тимова и актива 
имплементирани 
циљеви ШРП-а и 
самовредновања 

рада школе  

Записници 
тимова, већа, 

актива  

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и 
развој 

установе 

aвгуст/септембар 

3.2. Извештавање 
тимова, већа и 

актива о 
реализацији 
планираних 
активности  

 
руководиоци 
тимова, већа, 

актива  

Извештаји на 
прописаном 
обрасцу који 

осликавају рад 
установе  

Записници 
тимова, већа, 

актива, 
извештаји  

Комисија за 
праћење 

реализације 
ГПРШ 

крај првог и 
другог 

полугодишта 

3.3. Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и развоја 
установе прикупља 

извештаје већа, 
актива и тимова и 
даје препоруку о 

унапређивању 
њиховог рада  

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и 
развој 

установе 

Квалитетнија 
процена рада 

установе 
дате препоруке од 

стране Тима 

Записник Тима 
за  

обезбеђивање 
квалитета и 

развој установе 

 
 

директор, 
помоћник 
директора 

 
 
 
два пута годишње 

 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређен наставни процес и повећана мотивација ученика за учење 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Побољшати 
квалитет наставе 
осавременавањем 
наставног процеса 

1.1. На нивоу 
стручних већа 

наставници 
планирају 
извођење 

пројектне или 
интeгративне 

наставе  

 
 
чланови већа  

 
 
 
 
 
 
 
 

Записници 
стручних већа 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада установе 

август 
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1.2. Реализација 
часова пројектне 

или интегративне 
наставе кроз 

адекватну 
припрему као и 

доказе о извођењу 
пројектних 
активности 

 
 

наставници, 
стручни 

сарадници  

Ученици на часу 
повезују наставне 

садржаје из 
различитих области 
и са примерима из 

свакодневног живота 
-број одржаних 

часова пројектне или 
интегративне 

наставе, угледних 
часова  

-извештаји стручних 
већа о примени 
нових метода и 
технологија у 

настави 
 

 Припреме за 
час, 

фотографије, 
продукти рада, 

материјали 
објављени 

преко 
друштвених 

мрежа и сајта 
школе, листа 
праћења часа 

 
 
 

 
током године 

 
 
 
 
 
 
 

2. Повећати 
примену 

иновативних 
метода и облика 

рада  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. На нивоу 
стручних већа 

наставници 
планирају по један 

угледни час 
примењујући 
иновативне 

методе и облике 
рада 

(кооперативно, 
интерактивно 

учење...) 

чланови већа  
Записници 

стручних већа 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада установе 

август 

2.2.  Реализација 
угледних часова по 

плану стручних 
већа 

наставници, 
стручни 

сарадници 

Припреме за час, 
фотографије, 

продукти рада, 
материјали 
објављени 

преко 
друштвених 

мрежа и сајта 
школе, листа 
праћења часа 

Педагошки 
колегијум,  

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада установе 

током године 

2.3. Формирати 
посебан фолдер на 

платформи 

Марија 
Суботић  

База података у којој 
су припреме и 

продукти наставе 
Формирана база  

Марија 
Суботић  

септембар, 2022. 
године 
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Мicrosoft Teams са 
приказима 

продуката наставе 
са угледних часова, 

пројектне и 
интeгративне 

наставе 

2.4. Вршити 
редовне анализе 

часова на 
стручним већима  

чланови већа,  
стручни 

сарадници  

Урађени извештаји са 
анализом часова на 

првом састанку 
стручних већа након 
одржаног угледног 
часа, пројектне или 

интегративне 
наставе  

Записни са већа, 
извештаји са 

анализом часова 

Педагошки 
колегијум,  

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада установе 

континуирано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Повећање 
мотивације ученика 

за учење и 
сопствено 

напредовање 

3.1. Кроз 
различите типове 
задатака ученици 

прате своје 
напредовање ка 

циљу 

чланови већа. 
предметни 
наставници 

Ученици на часу 
умеју да процене 

своје напредовање и 
да поставе реалне 

циљеве  
 

Различити 
типови 

задатака,  
увид у писмене 
провере знања,  

дневне 
припреме за час, 
листа праћења 

часа скале 
процене 

мотивисаности 
ученика за 

учење и 
напредовање  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор. 
стручни 

сарадници, 
Педагошки 
колегијум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

два пута 
годишње  

3.2. У најмање две 
припреме 
годишње 

нагласити и 
навести начин 

остваривања ове 
активности  

чланови већа, 
предметни 
наставници  

3.3. Израдити 
образац по 

предметима по 
коме ће ученици 
вредновати свој 
рад и рад других 

ученика 

предметни 
наставници 

Ученицима су на часу  
јасни критеријуми 

сопственог 
вредновања и 

вредновања рада 
својих вршњака 

Листа праћења 
часа,  

обрасци за 
вредновање  

скале процене 
мотивисаности 

ученика за 
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-ученици критички и 
аргументовано 
образлажу своје 

ставове  

учење и 
напредовање 

3.4. У најмање две 
припреме 
годишње 

нагласити и 
навести начин 

остваривања ове 
активности 

предметни 
наставници 

Израђени обрасци са 
јасним 

критеријумима 
вредновања 

- 

Дневне 
припреме 

наставника, 
продукти 

вредновања и 
самовредновања 

скале процене 
мотивисаности 

ученика за 
учење и 

напредовање 
 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Континуирано подизање нивоа образовних постигнућа ученика 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
 
 
 
 

1. Израда плана и 
изрицање мера за 

унапређивање 
образовно – 

васпитног рада 
на основу 
резултатa 

завршног испита 

1.1. Анализа 
остварених 

резултата на 
завршном испиту 

предметни 
наставници, 

стручна 
служба, 

директор 

Наставници су 
извршили анализу 

резултата завршног 
испита према 

нивоима и областима 

Записници са 
састанка 

стручних већа, 
извештај о 

анализи 
завршног 

испита 
Педагошки 
колегијум, 
директор, 
стручни 

сарадници 

август/септембар 

1.2. Анализа 
усклађености 
оцена на крају 

године са 
остварености 

образовних 
стандарда на 

завршном испиту 

Резултат на 
завршном испиту и 

статистички 
извештаји;просек на 

крају школске год. 

Записници са 
састанка 

стручних већа 
,извештај о 

анализи 
завршног 

испита,  

август/септембар 
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 извештај о 
успеху и 

дисциплини 

 
1.3. Израда 

акционог плана за 
подизање нивоа 

успешности 
ученика на 

завршном испиту 

 
Педагошки 
колегијум, 
предметни 
наставници 

 
Просек на завршном 

испиту је на нивоу 
просека Републике 

Србије 

Записници са 
Педагошког 
колегијума, 

стручних већа , 
увид у акциони 
план припреме 

за завршни 
испит, 

извештаји о 
анализи 

завршног 
испита 

септембар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Припрема 
ученика за 

завршни испит 

2.1. Израда 
квалитетног 

програма 
припремне наставe 
на основу акционог 
плана за подизање 
нивоа успешности 

на завршном 
испиту 

 
 

предметни 
наставници, 

стручна 
служба, 

директор 
 
 
 
 
 
 
 
 

предметни 
наставници, 

стручна 
служба, 

Анализа резултата на 
пробном завршном 

испиту; упоређивање 
резултата са 

школским оценама.  

Увид у 
оперативне 

планове , 
припреме за 

завршни испит, 
записници са 

састанка 
стручних већа , 

извештај о 
анализи 

завршног 
испита, 

извештај о 
успеху и 

дисциплини 

 
 

Педагошки 
колегијум, 
директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагошки 
колегијум, 
директор, 

 
 
 

септембар 

2.2. Анализа  
остварених 

резултата на 

Наставници су 
извршили анализу 
резултата пробног 
завршног испита 

Записници са 
састанка 

стручних већа , 
извештај о 

 
 

март/април  
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пробном  
завршном испиту 

директор према нивоима и 
областима 

анализи 
завршног 

испита  

стручни 
сарадници 

 

2.3. Израда 
акционог плана и 
имплементација 

предложених мера 
за побољшање 

успеха на 
завршном испиту 

Просек на завршном 
испиту је на нивоу 
просека Републике 

Србије 

Записници са 
Педагошког 
колегијума, 

стручних већа 
,увид у акциони 

план, 
 припреме за 

завршни испит 
- извештаји о 

анализи 
завршног 

испита 

април 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Образовни 
васпитни рад 
усмерити ка 
различитим 

могућностима 
ученика 

 

3.1. Анализа 
иницијалних, 

годишњих тестова 
и писмених вежби 
по стандардима и 

нивоима 
постигнућа 

предметни 
наставници и 
стручна већа 

Урађена анализа 

Ес дневник, 
педагошка 

документација, 
записници 

стручних већа 

 
директор 
стручни 

сарадници, 
Педагошки 
колегијум 

2022-2025. 

3.2. Израдити план 
подршке 

ученицима у учењу 
на основу 

резултата тестова 
и писмених вежби 

предметни 
наставници, 

стручни 
сарадници 

Урађен план 
подршке; резултати 

на тестовима и 
писменим задацима; 

Педагошка 
документација 

наставника, 
формативно и 

сумативно 
оцењивање 

 
 

директор, 
стручни 

сарадници 

2022-2025. 

3.3. Квалитетнији 
часови додатне 

наставе ради 
адекватније 

подршке ученика у 
учењу у складу са 

њиховим 
интересовањима 

предметни 
наставници, 

стручни 
сарадници 

-Већи број ученика 
укључених у додатни 

рад 
-Ученици учествују и 

постижу добре 
резултате на свим 

нивоима такмичења 

Статистика 
учешћа ученика 

на 
такмичењима  и 
додатном раду,  

увид у 
резултате са 
такмичења,  

 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 

2022-2025. 
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-талентовани 
ученици наставу 

похађају по ИОП-у 3 

број израђених 
планова по ИОП-

у 3 

3.4. 
Школа/школски 

тимови реализују 
национална и 
међународна 

тестирања 

директор, ПП-
служба и 

формирани 
тимови 

Број националних и 
међународних 

пројеката/тестирања 
у које је школа 

укључена 

Број попуњених 
приступних 
образаца за 
тестирање и 

обавезна 
пратећа 

документација 
(извештаји, 
упитници за 

ученике, 
родитеље, 
запослене) 

Педагошки 
колегијум,Тим 

за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе 

 
 

током године 

3.5. Резултати 
националних и 
међународних 

тестирања користе 
се функционално 

за унапређење 
наставе и учења 

 
 
 
 

предметни 
наставници, 

стручни 
сарадници 

 
Акциони план 

унапређења наставе и 
учења 

'-број ученика који 
постижу боље 
резултате на 

такмичењима, 
интерним и 

екстерним тестовима, 
на завршном испиту 

-број ученика 
укључених у додатни 

рад и секције 

Извештаји са 
такмичења, 
интерних и 
екстерних 
тестирања, 

анализа 
завршног 

испита 

Педагошки 
колегијум,Тим 

за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе 

 
 

након анализе 
резултата 

националних и 
међународних 

тестирања 

 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење одговарајућих облика подршке за све ученике  
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 
ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Предузети 
разноврсне мере 

1.1.Упутити ученике 
у технике учења 

стручни 
сарадници 

70% ученика је 
присустовало 

Увид у одржано 
предавање на 

 
 

током школске 
године 
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подршке 
ученицима у 

учењу 

(индивидуално или 
групно предавање) 

предавању о 
методама, техникама 

и стиловима учења 

часовима 
одељењског 
старешине, 
есДневник, 

материјал са 
предавања, 

 
Педагошки 
колегијум 

1.2. Подстаћи 
вршњачку едукацију 

у оквиру одељења 
или на нивоу 

разреда 

 психолог, 
наставници, 
одељењски 
старешина  

30% ученика је 
променило свој 

приступ у учењу 

увид у 
образовна 

постигнућа 
ученика 

2. Успостављање 
механизама за 

идентификацију 
ученика са 
изузетним 

способностима и 
стварање услове 

за њихово 
напредовање 
(обогаћивање 

програма) 

2.1. Упознати 
ученике са 

ваннаставним 
активностима у 
школи и ван ње 

(секције, 
међународни 

пројекти, школа 
глуме, истраживачка 

станица Петница, 
летње школе) 

одељењске 
старешине и 
наставници, 
родитељи, 
  стручни 

сарадници 

Постигнућа ученика 
на такмичењима, 

смотрама, 
конкурсима... -
Ваннаставне и 

ваншколске 
активност 

Гостовања, 
посете, чланци у 

новинама, 
школски лист, 

дипломе, 
похвале број и 

врсте 
ваншколских и 
ваннаставних 

активности, сајт 
школе 

 
 
 
 
 
 

стручни 
сарадници  

током школске 
године 

2.2. Израда и 
примена 

индивидуализовани 
х 

приступа/индивидуа 
лних образовних 

планова за ученике 
са изузетним 

способностима 

Број ученика који 
похађају наставу по 

ИОП-у 3 

педагошки 
профил 
ученика, 

психолошка 
процена, 

инндивидуално 
образовни 

планови 

током школске 
године 

3. 
Имплементација 

у различитих 
садржаја у 
наставне и 

3.1. Планирање 
часова редовне 

наставе и 
ваннаставних 

активности на тему 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе, 

Број планираних и 
реализованих часова 
и осталих активности 

Оперативни 
планови, 

извештаји Тима 
за 

Тим за 
професионалну 
оријентацију и 
завршни испит 

током школске 
године 
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ваннаставне 
активности 
школе као 
подршка 

ученицима у 
личном развоју  

професионални 
развој ученика  

стручни 
сарадници 

професионалну 
оријентацију  

3.2. Реализација 
планираних часова 
редовне наставе и 

ваннаставних 
активности на тему 

професионални 
развој ученика  

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

оперативни 
планови, 

извештаји 
стручних већа о 
реализованим 

часовима и 
осталим 

активностима 

Тим за израду 
пројеката 

3.3. Планирање 
часова редовне 

наставе, пројектне 
наставе и 

ваннаставних 
активности на тему 
еколошких садржаја током школске 

године 3.4.Реализација 
планираних часова 

редовне наставе, 
пројектне наставе и 

ваннаставних 
активности на тему 
еколошких садржаја 

 

ОБЛАСТ: ЕТОС 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијање сарадње на свим нивоима и повећање угледа школе у широј друштвеној заједници 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Промоција 
различитих 

активности и 
резултата 

школе, успеха 
ученика и 

запослених 

1.1. Организовање, 
учешће и подршка 

различитих 
наставних и 

ваннаставних 
активности 

сви запослени 
ученици 

-Повећан број 
реализованих 

активности 
-повећана видљивост 
школских активности  
-повећан углед школе 

у широј друштвеној 
заједници 

Записници и 
извештаји о 

реализованим 
активностима, 

промотивни 
материјал, 
прилози у 

различитим 

 
директор, 

особа 
задужена за 
промоцију 

школе 

2022/2025. 

1.2. Јавно истицање 
постигнутих 

особа 
задужена за 
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резултата ученика и 
запослених и 
награђивање 

промоцију 
школе 

медијима, 
школском сајту 

2. Унапређење 
видљивости 

система заштите 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

2.1. Изражавање 
видљивог и јасног 
негативног става 
према насиљу на 

часовима редовне 
наставе и 

ваннаствних 
активности 

 
 
чланови Тима 

за заштиту 
ученика од 

насиља, 
злостављања 

и 
занемаривања 

Израђени панои, 
флајери, ликовни и 

литерарни радови на 
тему изражавања 

овог става 

Записници и 
извештаји Тима 

за заштиту 
ученика од 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 

евиденција 
организованих 

активности 

 
 
 

координтор 
Тима за 
заштиту 

ученика од 
насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
установе  

 
 
 
 

2022/2025. 

3. Унапређивање 
сарадње са 

родитељима 
ученика 

3.1. Организовање 
заједничких 

активности ученика, 
родитеља и 

наставника (Дани 
породице, Месец 
хуманости, еко 

пројекти, игре без 
граница, трибине, 

позоришне 
представе, 

Креативни распуст) 

директор, 
чланови 
Савета 

родитеља, 
чланови 

Наставничког 
већа, 

Ученичког 
парламента, 
Педагошког. 
колегијума 

Најмање 50% 
ученика, наставника 
и родитеља учествују 

у реализацији 
активности 

Годишњи план 
рада школе, 

огласна табла 
школе, 

извештаји и 
записници 

Педагошког 
колегијума, 

Савета 
родитеља, 
Ученичког 

парламента  
радио и тв 

емисије, 
новински 

чланци, сајт 
школе 

 
 

струни актив 
за ШРП 

 
 
 
 

2022/2025. 

4. Повећање 
мотивисаности 

4.1. Активно 
укључивати чланове 

 
 

Чланови парламента 
редовно присуствују 

Записници са 
састанка 

директор  
 

2022/2025. 
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чланова 
Ученичког 

парламента за 
покретање 

иницијативе за 
побољшање 

живота и рада у 
школи 

 

парламента у 
праћење 

остваривања 
образовно-

васпитног рада 

 
координатор 

УП 

седницама 
Наставничког већа, 
Школског одбора и 
састанцима Тимова 

Наставничког 
већа, Школског 
одбора, Тимова 

и УП 

стручни 
сарадници 

4.2. Оснаживање 
чланова парламента 

за покретање 
инцијативе и 

изношење предлога 
за побољшање 

живота и рада у 
школи 

5. Развијање 
Школе као 

центра 
иновација у 
образовно 
васпитном 

образовном раду  

5.1. Реализација и 
евалуација 

акционих планова 
унапређења о-в рада 

чланови 
стручних већа, 

Педагошког 
колегијума, 

Тима за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада школе  

 
 

70 % наставног 
особља примењује 

активости 
предвиђене 

акционим плановима 
истраживања 

 
 

Извештаји 
акционих 

истраживања 
записници већа, 

тимова, 
колегијума 

продукти рада 
објаве на сајту 

школе, 
друштвеним 

мрежама 

 
 
 
 
 

директор,  
стручни 

сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/2025. 

5.2. Сарадња са 
школама у 

општини-међусобне 
посете часовима, 

размена искустава 
добре праксе...  

Број остварених 
облика сарадње 

број примене 
новостечених 

искустава у о-в раду 

Записници са 
састанака, листе 

праћења часа, 
фотографије, 

објаве на 
друштвеним 

мрежама 

директор.  
стручни 

сарадници 
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ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање квалитета и успешности рада школе.  

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Развој и 
унапређивање 

система за 
праћење и 

вредновање 
рада школе 

1.1. Разматрање 
резултата и ефеката 

педагошко 
инструктивног рада  

 
 

директор, 
стручни 

сарадници 

Број посећених часова 
Број изречеих мера 

 
 
 
Листе праћења 

часова  

 
 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе 

 
 
 

једном месечно 

1.2. Праћење 
остварености 

предложених мера за 
унапређење о-в рада  

директор 
стручни 

сарадници 
Број примењених 

предложених мера у о-
в раду 

 
 
 

Листа праћења 
часова, изјава 
запослених, 

продукти рада, 
директан увид у 

реализоване 
предложене 

мере 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе, 

директор 

 
 
 

квартално 

1.3. Разматрање 
примене   протокола 

за праћење 
реализације 
активности 

предвиђених 
Годишњим планом 

рада школе  

 
чланови Тима 

за 
обезбеђивање 

квалитета 
рада школе  

100%  руководилаца 
тимова, већа и актива 

прате остваривање 
реализованих 

активности кроз 
усвојену табелу 

праћења 

 
 
 
табеле праћења 

 
 

директор  

 
 

квартално 

2. Унапређење 
компетенције 
наставника и 

стручних 
сарадника за 
квалитетније 

обављање 
образовно-

васпитног рада 

2.1. Самопроцена 
сопствених 

компетенција на 
крају школске године 

наставници,  
стручни 

сарадници и 
директор 

100% наставника, 
стручних сарадника и 

директор реализују 
самопроцену 
компетенција 

 
 

чек листа за 
самопроцену 
компетенција 

 
 
 
Тим за стручно 
усавршавање и 
професионални 

развој 
запослених 

 

 
 
на крају школске 

године 

2.2. Израда личног 
плана 

професионалног 
развоја на основу 

наставници,  
стручни 

сарадници и 
директор 

100% наставника, 
стручних сарадника и 

директор имају 
израђен ЛППР на 

 
Лични планови 

професионалног 
развоја 

август/септембар 
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процене 
компетенција 

основу одговарајуће 
процене компетенција 

2.3. Извештај о 
реализацији стручног 

усавршавања са 
проценом 

ефикасности и 
ефективности 

стручног 
усавршавања 

наставници,  
стручни 

сарадници и 
директор 

100% наставника, 
стручних сарадника и 
директор објективно 

процењују ефикасност 
и ефективност 

стручног усавршавања 
у оквиру извештаја о 

реализацији СУ 

Извештај о 
реализацији СУ 

на 
полугодишњем 

нивоу 

3. Подстицање 
професионалног 

развоја 
запослених  

3.1. Упознавање 
наставника и 

стручних сарадника 
са условима и 
поступцима 

напредовања и 
стицања звања (на 

наставничком већу) 

 
 

директор Сви наставници и 
стручни сарадници су 

упознати са 
поступцима 

 
 

Записник са 
седнице 

Наставничког 
већа 

Тим за стручно 
усавршавање и 
професионални 

развој 
запослених, 

директор  

 
 
 

новембар 2022. 

3.2.Достављање 
захтева и доказа о 

испуњености услова 
за стицање звања  

стручном већу, 
наставничком већу, 

савету родитеља као 
и прибављање 

позитивног 
мишљења наведених. 

кандидат за 
стицање 

звања 

Број захтева предат 
правној служби. 

Евиденција 
броја захтева. 

континуирано 

3.3. Посета 
просветног 

саветника часовима 
подносиоца захтева 
за стицање звања и 
давање мишљења 
након посете часа 

просветни 
саветник 

Позитивно мишљење 
просветног саветника 

Евидентиране 
посете часова од 

стране 
просветног 
саветника 

након 
позитивног 
мишљења 

Стручног већа, 
Наставничког 
већа, Савета 

родитеља 
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3.4. Директор доноси 
решење о стицању 
звања-педагошки 

саветник/самостални 
педагошки саветник 

 
 
 

директор 
Број наставника и 

стручних сарадника у 
стицању звања 

 
 
 

Број решења 

 
 

након 
позитивног 
мишљења 

просветног 
саветника 

4. У школи 
постоји простор 

у складу са 
нормативом 

4.1. Реконструкција 
школске зграде у 

Сирогојну, кухиње и 
котларнице и 

изградња 
фискултурне сале и 

канализационог 
система 

директор, 
помоћник 
директора 

реконструисана 
школска зграда, 

кухиња и котларница 
и изграђена 

фискултурна сала и 
канализациони систем 

Пројекат, уговор 
о изградњи, 
записник о 

примопредаји 
радова 

директор 2022 /2025. 
године 

4.2. Реконструкција 
крова на школи у 

Љубишу 

директор, 
помоћник 
директора 

Реконструисан 
кров, замењене греде и 

комплетан цреп 

Пројекат, уговор 
о изградњи, 
записник о 

примопредаји 
радова 

директор август 2022. 
године 

5. Побољшати 
степен 

опремљености 
школе 

наставним 
средствима. 

5.1. Направити план 
набавке наставних 

средстава 

директор,  
помоћник 

директора, 
стручна већа,  

Савет 
родитеља, ШО, 
потенцијални 

донатори 

Опремљен школски 
простор савременим 

наставним средствима 
Унапређен квалитет 

наставе 

Пописне листе и 
план набавке  

 
 

директор, 
помоћник 
директора  

 
 
 
током школске 
године 
 

 

5.2. Усклађивање 
финансијских 

средстава са планом 
опремања 

 
Финасијски 
извештаји, 
конкурсна 

документација 5.3. Набавка 
планиране опреме 

6. Развијање 
предузетничких 

компетенција 
ученика и 

наставника 

6.1. Покретање 
иницијативе за 

оснивање Ђачке 
задруге 

директор, 
Савет 

родитеља 
 

Остваривање 
материјалних услова 

за рад школе 
-продукти (производи) 
рада чланова задруге 

 

 
Записник са 
седница НВ, 

Савета 
родитеља, 
Ученичког 

парламента 

 
 

директор, 
председник ШО 

 
 

школска 
2022/2023. 

6.2. Осмишљавање 
делатности рада 

задруге  

ученици, 
родитељи, 

наставници 
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6.3. Израда 
оснивачког акта 

задруге 

Школски 
одбор 

Записник са 
седнице ШО 

6.4. Аплицирање 
школе на 

националним, 
регионалним и 

међународним про- 
јектима, стручним 

посетама и 
разменама мишљења 

и искустава 

 
 

директор, 
Тим за 

пројекте 

Ученици и запослени 
учествују у пројектима 

који се реализују у 
школи 

 
 
 

Пројектна 
документација 

 
 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе  

 
 
 

током школске 
године 
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На основу члана 26 Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 
10/2019, 27/2018-др.закон и 129/2021/), Развојни план садржи и друга питања од значаја за развој 
установе и то: 

 

1) мере  унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном 
испиту  

2) мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 
квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима  

4) мере превенције осипања ученика  

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај 
појединих наставних предмета  

6) план припреме за завршни испит  

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте  

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика  

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника  

11) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе  

12) план сарадње и умрежавање са другим школама и установама  

13) друга питања од значаја за развој школе 
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9. ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ: МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање учења и квалитета наставе на основу праћења постигнућа ученика 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. 
Уједначавање 
критеријума 
оцењивања и 
упознавање 

ученика и 
родитеља са 

нивоима 
постигнућа  

1.1. Анализа 
резултата на 

завршном испиту  

предметни 
наставници, 
стручна већа  

Извршена анализа 
завршног испита по 
нивоима постигнућа 

и оценама 

Записник са 
стручног већа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагошки 
колегијум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

јун/август 
1.2. Анализа 

усклађености 
остварених 
образовних 

стандарда на 
завршном испиту 
и оцена на крају 

године 

стручна већа 
Записник са 

стручног већа 
август/септембар 

1.3. Планирање 
образовно-

васпитног рада за 
наредну годину на 
основу резултата 

на завршном 
испиту 

предметни 
наставници, 
стручна већа 

Број освојених 
бодова  ученика на 

пробном и завршном 
испиту, 

број одржаних часова 
припремне  

Годишњи планови 
рада наставника  

август 

1.4. Организовање 
припремне 
наставе из 

предмета који се 
полажу на 

завршном испиту 

предметни 
наставници 

Ранг листе 
ученика, 

ес дневник 

друго 
полугодиште 

 
 
 
 

2.1. Планирање и 
реализација 

иницијалног и 
завршног 

предметни 
наставници 

стручна већа  

 
 
 
 

Записници 
стручних већа  

септембар/ 
децембар/ јун 
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2. Реализовање 
школских 
интерних 

тестирања 
ученика ради 

провере 
остварености 
прописаних 

исхода 

тестирања у 
годишњим 
плановима 
наставних 
предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проценат остварених 
нивоа постигнућа по 

нивоима 
број освојених 

бодова  ученика на 
пробном и завршном 

испиту 
Број освојених 

бодова на интерним 
тестирањима, 

пробном и завршном 
испиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагошки 
колегијум 

2.2. 
Индентификовати 

ученике за 
додатну и 

допунску наставу 
на основу 
резултата 

иницијалног 
тестирања 

предметни 
наставници 

 

Увид у ес дневник 
и план додатне и 
допунске наставе 

септембар 

2.3. Организовање 
интерних 

тестирања у 
оквиру редовне 
или припремне 

наставе ради 
појачавања рада 
на областима на 

којима су ученици 
показали низак 

ниво постигнућа 

предметни 
наставници 

 

Дневне припреме 
наставника 

октобар/јун 

2.4. Анализа 
пробних 

тестирања које 
организује 

Министарство 
просвете за 

ученике осмог 
разреда 

предметни 
наставници 

 

Записници 
стручних већа, 
број освојених 

бодова и проценат 
нивоа постигнућа 

април 

2.5. Израда тестова 
за ученике који 

наставу похађају 

Тим за 
додатну 
подршку  

Израђени тестови, 
број бодова  

Тим за 
инклузивно 
образовање, 

 
 

током године 
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по ИОП.у 2 на 
основу евалуације 

индивидуалних 
планова  

Педагошки 
колегијум 

април/ 
јун 

3. 
Индивидуални 

и групни 
саветодавни 

рад са 
ученицима 

3.1. Примена 
метода и техника 

учења ради 
стицања 

функционалних 
знања 

предметни 
наставници 

 

Број ученика који су 
на завршном и 

пробном испиту 
достигли републички 

просек 

Записници 
стручних већа 

педагошки 
колегијум 

април/јун 

3.2. Оснаживање 
ученика и 

родитеља за  
активно 

учествовање у 
професионалној 

оријентацији 

одељењске 
старешине, 

психолог 

Број ученика који 
траже помоћ при 
избору занимања 

број родитеља 
заинтересованих за 

професионалну 
оријентацију 

Број попуњених 
тестова ПО, 

број 
заинтересованих 

родитеља и 
ученика 

 

Тим за 
професионалну 

оријентацију 
током године 

 

 

ОБЛАСТ:  МEРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА  
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђена додатна подршка ученицима  

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. 
Индентификовање 
ученика којима је 
потребна додатна 
подршка у учењу  

1.1.Тестирање 
ученика при 

поласку у први 
разред 

психолог 

 
Ученицима је 

пружена адекватна 
подршка на основу 

њихових могућности  

Психолошки 
тестови 

директор  април/мај 1.2. Прикупљање 
података о детету 

од родитеља, 
лекара и 

васпитача 

Анкете родитеља, 
лекарски налази  

2. Прилагођавање 
наставних метода, 

2.1. Израда 
прилагођених 

 
 

Ученици напредују у 
складу са својим 

Прилагођени 
програми 
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материјала у 
складу са 

индивидуалним 
потребама детета 

планова рада за 
ученике који 

спорије напредују 
или су даровити 

Тим за додатну 
подршку 

индивидуалним 
могућностима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тим за 
инклузивно 
образовање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

током године 

2.2. Постављање 
прилагођених 

циљева и задатака 
за предмете које 

ученик теже 
/брже савладава 

Прилагођени 
циљеви 

2.3. Организовање 
допунске/додатне 

наставе 

предметни 
наставници 

Ученици постижу 
постављене 

индивидуалне 
циљеве 

Дневник О-В рада 

2.4. Сарадања са 
родитељима уз 
консултовање 

психолога-
саветодавни рад 

Тим за додатну 
подршку, 
психолог 

Евиденција посете 
родитеља 

 

2.4. Контуирано 
праћење 

остварености 
постављених 

циљева и 
реевидирање 

Тим за додатну 
подршку, 
психолог 

Евалуација 
прилагођених 

програма 

3. Сарадња са 
стручњацима из 

других 
институција  

3.1. Успостављање 
сарадње са 

институцијама 
укљученим у 

процес праћења 
детета 

психолог 
Ученици добијају сву 
неопходну подршку  

Извештаји и 
мишљења других 

институција 



42 
 

3.2. Успостављање 
сарадње, по 
потреби са 

Интерресорном 
комисијом 

 

ОБЛАСТ:  МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Стварање сигурног и подстицајног окружења уз уважавање и конструктивну комуникацију  
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 
ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
1. Неговање 
атмосфере 
сарадње и 

толеранције, 
уважавања и 

констурктивне 
комуникације 

у којој се не 
толерише 

насиље, 
злостављање и 
занемаривање 

1.1.Реализација 
тема на часу 
одељењског 

старешине са 
циљем 

превенирања 
насиља, развоја 

толеранције, 
неговања 

пријатељства и 
прихватања 

различитости, 
развој свести о 

равноправности и 
заједништву 

 
 
 
 

одељењски 
старешина, , 

психолог 

 
 
 
 

Нема случајева 
насиља у школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Увид у ес дневник, 

материјал са 
радионица  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тим за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Организовање 
хуманитарне 
активности 

ОС, УП, 
ученици, Тим 
за социјалну 

заштиту 

Записници Тима 
за социјалну 

заштиту 

1.3. Спортска 
такмичења и фер-

плеj турнири 

наставници 
физичког 

васпитања и 
ученици 

Записници, 
дипломе за 

победнике у фер 
плеј игри 
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1.4. Обележавање 
пригодних датума 

– Дан школе, 
Дечија недеља, 

Свети Сава ... 

сви запослени 
у установи, 

ученици 

 
 
 

Нема случајева 
насиља у школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нема случајева 
насиља у школи 

 
 
 
 
 
 
 

 

записници са 
састанка већа, 

тимова, продукти 
рада  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тим за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тим за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Изложба 
ученичких 

ликовних радова у 
холу школе са 

темом ненасилне 
комуникације 

наставник 
ликовне 
културе, 

наставници 
техничког 

образовања, 
учитељи, 
ученици 

Изложени радови 

1.6. Постављање 
стране на сајту 

школе посвећене 
развоју 

толеранције и 
хуманих односа у 

школи 

особа 
задужена за 
промоцију 

школе 

Сајт школе и 
фејсбук група 

1.7. Укључивање 
ученика из 

посебно 
осетљивих и 

ризичних група 
(ученици са 

посебним 
потребама, 
ученици из 
социјално 

депримираних 
средина) у 

ваннаставне и 
слободне 

активности 

учитељи, 
наставници, 

стручна 
служба 

Списак учесника 
ваннаставних и 

слободних 
активности 
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1.8. Организовање 
трибина и 

предавања за 
родитеље које ће 
водити гостујући 

предавачи и 
стручњаци 

директор, 
одељењске 
старешине 

Фотографије, 
флајери 

током године 
 
 
 

 

 

ОБЛАСТ:  МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Препознавање и адекватно реаговање у ситуацијама ризика од раног напуштања школовања 
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 
ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Утврђивање и 
спровођење мера 

за 
индентификацију 

ученика код 
којих постоји 

ризик за 
напуштање 

школе 

1.1. Контрола 
изостајања 

ученика, разлог 
изостајања 

одељенске 
старешине 

Ученици изостају из 
школе само из 

оправданих разлога  

Лекарско 
оправдање, 

евидентирање 
индивидуалних 

разговора са 
родитељима 

ученика 

стручни 
сарадници  

континуирано 

1.2. Индивидуални 
разговори са 

ученицима који 
нередовно 

похађају наставу  

одељенске 
старешине, 

психолог 

 
 
 
 

Ученици редовно 
похађају наставу 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ес дневник 
стручни 

сарадници 
по потреби 

1.3. Промоција 
школе-

унапређивање 
информисаности 
родитеља преко 

сајта, 
електронског 

дневника и 
огласне табле 

особа 
задужена за 
промоцију, 
наставник 

информатике 

Број прегледа на 
сајту школе, 

огласна табла  

 
Тим за ШРП 

 
 
 
 
 
 
 

повремено 
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1.4. Сарадања са 
институцијама 

локалне заједнице 
(локална 

самоуправа, 
Центар за 

социјални рад, 
Дом здравља, 
Полицијска 

станица)   

директор, 
стручни 

сарадници 

 
 
 
 
 
 

Дописи ЦСР и 
полицијској 

станици  

 
 
 
 
 

Тим за ШРП 
 

по потреби  

2. Стварање 
безбедне и 

пријатне  
средине за 

боравак деце у 
школи 

2.1. Укључивање 
родитеља у 

школске културне 
и спортске 
активности 

одељењске 
старешине, 

тимови, 
стручна већа   

Задовољство 
родитеља и ученика 

радом школе 

Записници, 
фотографије, 

медији, анкетет 
 повремено 2.2. Укључивање 

ученика у рад 
секција, школских 

приредби, 
организовање 

екскурзија 

 

 

ОБЛАСТ: ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ 
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђивање разноврсних приступа ваннаставним активностима, организовање заједничких посета, излета, 
сусрета, акција на којима ће се развијати различита интересовања и неговати другарство. 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. 
Унапређивање 

културне и 
јавне 

делатности 
школе 

1.1. Организовање 
школских свечаности 
поводом пригодних 

датума(пријем 
првака,,Дан 

школе,Савиндан,Дан 

учитељи,наставници 
српског језика и 

књижевности,стручни 
сарадник,директор 

Организовање 
свечаности 

поводом 
пригодних 

датума 
 

број деце, 
родитеља 
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планете 
Земље,Завршетак 
школске године...) 

 
 

број деце, 
родитеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тим за ШРП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тим за ШРП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

током 
трогодишњег 

периода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Обележавање Дечје 
недеља 

наставници и учитељи 

1.3. Акција чишћења 
дворишта и околине 

вођа Тима за естетику 
и екологију школе 

Одржана акција 
чишћења 
дворишта 

 

Број учесника 
акције 

1.4. Израда божићних и 
новогодишњих 

честитки 

учитељи/наставници 
верске наставе и 

грађанског васпитања 

Честтке које су 
осмислила и 

израдила деца 
су послате 

сарадницима 
 

Број 
направљених 

честитки 

1.5. Приредбе-
организовање 

тематских дана и 
недеља 

наставник музичке 
културе,остали 

наставници и учитељи 

Успешно 
одржане 
приредбе 

 

Број приредби 
 

1.6. Учествовање на 
ликовним и 
литерарним 
конкурсима 

наставници српског 
језика и ликовне 

културе 

Радови ученика 
послати на 
ликовне и 
литерарне 
конкурсе 

 
 
 
 
 

1.7.Обележавање 
8.марта 

учитељи 

1.8.Изложба 
васкршњих јаја у 

сарадњи са музејом 
„Старо село“ 

учитељи, наставници 
верске наставе и 

грађанског васпитања 

Одржана 
изложба 

васкршљих јаја 
 

Број конкурса на 
којима се 
учествује 

1.9.Такмичење 
рецитатора 

учитељи ,наставници 
српског језика Одржане 

манифестације 

Број ученика који 
учествује у раду 

предложених 
манифестација 

1.10.Манифестација 
„Деца међу нарцисима“ 

учитељи ,наставници 
српског језика 

1.11. Понудити 
ученицима што више 

ванаставних 
учитељи,наставници 

Анкетирање 
ученика, 

наставника и 

Број ученика који 
учествује у раду 
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активности у виду 
секција 

родитеља у 
вези оснивања 
Ђачке задруге 

предложених 
секција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

током 
трогодишњег 

периода 

1.12. Иницијатива за 
оснивање ђачке 

задруге 

учитељи, наставници, 
родитељи, ученици, 

Број 
заинтересованих 

за оснивање 
Ђачке задруге 

2. 
Промовисање 

спортских 
активности и 
развој спорта 

2.1.Организовање 
кроса млађих и 

старијих разреда 

наставници физичког и 
здравственог 

васпитања 
Повећање 

интересовања 
ученика за 
бављење 
спортом 

-Увиђање 
значаја 

спортских 
активности за 

развој и 
разоноду 

 
 

Број учесника, 
број деце 
учесника, 

број пријављених 
екипа, 

број такмичења 
 
 
 

 
 
 
 

Тим за ШРП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октобар/ мај 

2.2. Излети и шетње у 
природи 

учитељи,вође 
рекреативне секције 

април/мај 

2.3.Организовање 
спортских такмичења 
ученика са ученицима 

из других школа 

наставници физичког и 
здравственог 

васпитања 
по договору 

2.4. Организовање 
спортских такмичења 
ученика,наставника и 

родитеља 

наставници физичког и 
здравственог 

васпитања 
крај наставне 

године 

 

 

ОБЛАСТ:  ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Организована припрема за полагање завршног испита ради остваривања бољих резултата  
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ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Анализа  
резултата  
завршног 

испита 

1.1. Утврђивање 
наставних области 

из предмета у 
којима је потребно 

унапредити рад 

наставници 
информатике, 
математике, 

историје, 
географије, 
биологије, 

физике, хемије 
и српског 

језика, 
стручна већа 

Израђен план 
припреме који је 

усклађен са 
распоредом часова 

ученика и који је 
детаљно разрађен 
по предметима и 

по областима 
Организована 

пробна тестирања, 
анализирани 

резултати и сходно 
добијеним 

резултатима 
усклађен план 

припремне наставе 

Извештаји 
стручних већа  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Педагошки 
колегијум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагошки 
колегијум 

 
 
 

 
 
 
 

јун/август 

2. Одредити за 
сваку школску 

годину тим 
наставника 

који ће водити 
припрему и 
активности 
ученика за 

завршни испит 
 

2.1.Иницијално 
тестирање ученика 

из свих предмета 
који су заступљени 

у ЗИ 

предметни 
наставници Иницијални тест, 

анализа теста, 
извештаји 

септембар 

2.2. Израда плана 
припреме за 

полагање 
завршног испита 

наставници 
наставних 

предмета из 
којих се полажу 
тестови на ЗИ 

 

Годишњи план 
рада, оперативни 

планови 
наставника 

јануар 

2.3. Припремна 
настава за ЗИ у 

оквиру допунске и 
додатне наставе 

наставници 
наставних 

предмета из 
којих се полажу 
тестови на ЗИ 

 

Индивидуални 
планови за 

припрему ученика 
у оквиру додатне и 
допунске наставе 

 

Годишњи план 
рада, припреме 

наставника, 
индивидуална 
евиденција о 
ученицима 

јануар/март 

2.4.  Одржавање  
часова одељењског 

старешине 
посвећених 

психолошкој 
припреми ученика 

одељењски 
сарешина, 
психолог 

 
Број одржаних 

часова 
Ес дневник, 

припреме за час 

март 
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за полагање 
завршног испита 

3. Подизање 
нивоа свести 

код родитеља о 
квалитету 

знања 
стеченим у 

школи-
информисање о 
постигнућу на 

завршном 
испиту 

 

3.1. Извештавање 
родитеља о 

резултатима 
пробног завршног 

испита 
директор 

школе , 
психолог, 

одељењски 
старешина Родитељи активно 

учествују у 
припреми ученика 
за заврщни испит 

Евиденција о 
индивидуалним 
разговорима са 

родитељима 
стручни 

сарадници 

април 

3.2. Индивидуални 
разговори 

психолога са 
ученицима и 
родитељима 

ученика  осмог 
разреда 

током године 
3.3. Увид у 

процедуру ЗИ 
одељењски 
старешина, 

психолог 

3.4. .Посета Сајму 
образовања, на 

коме се 
представљају све 

средње школе 

Записници са 
родитељских 

састанака, 
фотографије, 

медији 

4. Подизање 
нивоа општег 

успеха ученика 
и образовних 
постигнућа на 

завршном 
испиту 

 

4.1. Обезбедити 
збирке тестова 

директор, 
родитељи 

Бољи резултати 
ученика на 

завршном испиту 

 
 

Записници са 
пробног испита, 

стручних већа 
 

Педагошки 
колегијум 

јануар 

4.2. Пробни ЗИ 
(Симулација ЗИ 

ради увида у знање 
и бољег 

сналажења, али и 
смањивања страха 
од непознатог) и 

анализа резултата 

директор, 
одељењске 
старешине, 
психолог, 

предметни 
наставници 

март/април 

4.3. Предлог мера 
за побољшање 

наставници мај/јун 

4.4. Формирати 
базу података за 

ученике 

одељењски 
старешина, 

психолог 

према плану 
МПНТР 
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ОБЛАСТ:  ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђивање средстава за школу из националних и међунарoдних развојних пројеката.  

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Стална 
едукација 

чланова тима 

1.1. Избор чланова 
Тима за израду 

пројеката 

Наставничко 
веће 

Добро одабрани 
пројекти из којих 

се јасно 
препознају 

потребе школе 
(ученика, 

родитеља и 
запослених) 

Јасно дефинисане 
улоге појединаца 

у тиму 

Извештаји 
(полугодишњи и на крају 

школске године) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

координатор 
пројекта и 
директор 

школе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август 2022. 

1.2. Проналажење 
одговарајућих 

семинара за обуку 
чланова тима 

Чланови 
пројектног 

тима 

Извештаји 
(полугодишњи и на крају 

школске године) 

континуирано 
током школске 

године. 

1.3. Обезбеђивање 
средстава  за 

обуке 
директор 

Извештаји(полугодишњи 
и на крају школске 

године) 

континуирано 
током школске 

године 

 2. Активно 
учешће у 

пројектима 
 

 

. 

2.1. Повезивање са 
организацијама 

које се баве 
писањем 
пројеката 

(Општински Тим, 
Тимови из других 

ОШ на нивоу 
Општине). 

координатор 
пројектног 

тима 
Побољшана 
сарадња са 

усановама које се 
баве писањем 

пројеката 
 

Сертификати о 
похађаним обукама, 

семинарима, 
вебинарима, трибинама 

и скуповима 2.2. Редовно 
пратити конкурсе 

чланови 
пројектног 

тима,директор 
школе 

2.3. Писање 
пројеката, 

прикупљање 
података, редовно 

чланови 
пројектног 

тима 
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окупљање 
чланова Тима и 

извештавање 

 
Тим за 

обезбеђивање 
квалитета рада 

установе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Аплицирање 
координатор 

пројектног 
тима 

 

3.1. 
Укључивање 
родитеља у 
рад Тима за 

писање 
пројеката 

 

3.1. Избор 
родитеља на 

нивоу школе на 
родитељским 

састанцима 

одељењско 
веће 

 
 
 

Чланови Тима 
укључујући и 
родитеља су 

савладали 
потребне обуке 
кроз семинаре, 

вебинаре , 
трибине и 

скупове. 

 
 
 
 
 

Број аплицираних 
пројеката 

септембар  

3.2. 
Оспособљавање 

родитеља да 
активно учествује 

у раду Тима за 
израду пројеката 

(састанци) 

чланови 
пројектног 

тима 

континуирано 
током школске 

године 

3.3. Подстицање 
иницијативе 
родитеља за 

унапређење рада 
школе кроз 

пројекте 

чланови 
пројектног 

тима 

континуирано 
током школске 

године 

 

ОБЛАСТ:  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђивање стручног наставног кадра који је спреман за усавршавање и унапређење наставног процеса 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Развијати 
систем стручног 
усавршавања и 
континуираног 

Израда интерног 
правилника о СУ 
унутар установе 

Тим за СУ, 
директор, 
стручни 

сарадници  

Дефинисан начин о 
бодовању СУ 

Правилник 
евиденција СУ 

запослени 

 
 

директор, 
јун, 2022. 
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развоја 
наставника, 

стручних  
сарадника и 
директора; 

 

Упознавање 
чланова колектива 
са Правилником о 

СУ унутар установe 

Тим за СУ 
директор 

 

Усвајен Правилник 
о СУ и применама 

Педагошки 
колегијум. 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
Педагошки 
колегијум, 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета рада 
школе 

 

по доношењу 
Правилника 

2. Подстицати 
професионални 

развој 
наставника, 

стручних 
сарадника и 
директора и      

развијати свест 
о потреби 

целоживотног 
учења 

Наставници врше 
самопроцену 
сопствених 

компетенција 

наставници,  
директор, 
стручни 

сарадници 

заинтересованост 
за лични 

професионални 
развој  

ЛППР запослених 
на почетку сваке 
школске године 

Израда ЛППР-а на 
основу 

самопроцењених 
компетенција на 

одговарајућем 
обрасцу 

наставници,  
директор, 
стручни 

сарадници  

Наставници се 
усавршавају у 

најслабије 
процењеној 

компетенцији  

ЛППР, 
сертификати 

на почетку 
школске године 

3. 
Имплементација 
стечених знања 

кроз увођење 
иновација у 

процес наставе 

Имплементација   
знања са семинара 

у 
годишње и 
оперативне 

планове 
наставника, као и    у 
дневне припреме 

наставника 

наставници,  
директор, 
стручни 

сарадници 

Наставници 
примењују знања 

са семинара у 
наставној пракси 

Годишњи и 
оперативни 

планови рада, 
дневне припреме, 

израда неког 
дидактичког 

средства, 
презентације, 

чланка... 

након похађаног 
семинара 

Хоризонтално 
стручно 

усавршавање-
размена знања 

стечених на 
семинару на 

стручним 
органима школе 

наставници,  
директор, 
стручни 

сарадници 

Више 
наставника 
учествује у 

презентовању 
знања са 

семинара и 
могућности 

њихове 
примене у 

пракси 

Извештај са 
Наставничког већа, 

извештаји са 
стручних већа 

током године 
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ОБЛАСТ:  МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање наставе уз ефикасно коришћење иновативних метода  

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Унапређење 
наставе 

1.1. Одабир 
стручних семинара 

везаних за 
иновативне методе 

наставе и учења 

директор, 
Тим за СУ 

Бољи успех 
ученика, већа 

мотивисаност и 
израженија 

интелектуална 
радозналост 

Припрема за час 
записници 

фотографије 
медији 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

током године 
1.2. Примена 

стечених знања са 
семинара 

наставници, 
директор, 
стручни 

сарадници 
1.3. Извођење 

угледних часова 
наставници 

 
1.4. Извођење 
амбијенталне 

наставе 
1.5. Израда базе 

података – Збирка 
часова –примери 

добре праксе 
(електоронски), 

наставник 
информатике 

Наставници 
користе примере 

добре праксе у 
раду 

Израђена е-свеска 
 
 

фебруар 2023. 

2. Ефикасније и 
успешније 

учење 

2.1. Увођење 
ученика у разне 

методе и технике 
ефикасног учења, 

наставници, 
стручни 

сарадници 

Бољи успех 
ученика 

Припреме за час 

 
 
 
 

током године по 
плану 

 
 
 

2.2. Мини пројекти 
ученика и 
наставник 

наставници 
 

Већа 
заинтересованост 

и мотивисаност 
ученика за рад 

 

Годишњи и 
месечни планови 
припреме за час 2.3. Обрада 

наставних тема 
наставници, 
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кроз 
међупредметну 

повезаност, 

стручни 
сарадници 

 
 
 

већа 
заинтересованост 

и мотивисаност 
ученика за рад 

 
 
 
 

 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 

 
 
 
 

током године по 
плану 

 
 

3. Повећање 
мотивације 

ученика 

3.1. Постављање на 
школски сајт 

линкове 
едукативних 

сајтова 

особа задужена 
за сајт школе 

Едукативни 
сајтови 

3.2. Упућивање 
ученика на 

коришћење других 
извора 

информација осим 
уџбеника (књиге, 

часописи, 
енциклопедије, 

интернет) 

наставници Припреме за час 

 

 

ОБЛАСТ:  ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подстицање запослених на стално напредовање и укључивање у процес стицања звања 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
 
 

1. Мотивисање 
наставника и 

стручних 
сарадника у 

укључивање у 
процес стицања 

звања 

Упознавање 
наставника са 

условима за 
напредовање и 
стицање звања 

директор 

Заинтересовни 
наставници за 
напредовање у 

звању 

Записник са 
седнице НВ 

Тим за 
обезбеђивање 

квлаитета рада 
установе 

септембар 2022.  

База података о 
стручном 

усавршавању 
наставника, 

стручних 

Тим за 
професионални 

развој 
запослених, 

директор 

Потпуна слика о 
досадашњем 
усавршавању 

запослених 

Евиденционе листе 
СУ 

ЛППР 
Тим за СУ септембар 2022. 
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сарадника и 
директора школе 

Утврђивање 
имена наставника 
који имају услов 

за стицање звања 

Тим за 
професионални 

развој 
запослених, 

директор 
 
 
 

најмање 5% 
наставника је 

поднело пријаву за 
стицање у звању 

Број поднетих 
пријава за стицање 

звања 

 
директор 

 
током године 

Прикупљање 
неопходне 

документације за 
подношење 
пријаве за 

стицање звања 

наставник који 
жели да 

напредује у 
звању 

Покретање и 
спровођење 
процедуре 

директор 

 

 

ОБЛАСТ:  ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Мотивисање родитеља/старатеља за сарадњу са школом ради подржавања и подстицања развоја ученика 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање 
родитеља/ 

старатеља са 
члановима Закона о 

систему основног 
образовања који се 

односе на сарадњу са 
породицом 

разредне 
старешине и 

стручна служба 

 
 
 
 

Број родитеља 
који активно 

сарађују са 
школом 

 
 
 
 

Записници са 
родитељских 

састанака 

 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 

родитељски 
састанци и 
састанци 

Савета 
родитеља 

Подстицање 
родитеља/ 

старатеља да 
активно учествују у у 

разредне 
старешине 

стална 
активност 
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1. Неговање 
партнерског 

односа са 
родитељима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раду школе 
(прикупљање 
података на 

родитељским 
састанцима за коју 
врсту сарадње су 

родитељи 
заинтересовани) 

 
Број родитељи 
који активно 

сарађују са 
школом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одржавање огласне 
табле за родитеље 

задужени 
наставници 

Редовно 
ажурирана 

огласна табла 

стална 
активност 

 

Учешће родитеља 
/старатеља у 

реализацији наставе 
и ваннаставних 

активности 

разредне 
старешине, 
наставници 

Фотографије, 
снимци, фејсбук 

страница 

Одржавање 
странице за 
родитеље на 

школском веб сајту 

особа задужена за 
промоцију школе 

Родитељи 
редовно посећују 

школски сајт 
Број прегледа 

Омогућити 
доступност свих 

потребних 
информација на веб 

сајту школе 
(редовно ажурирање 

података) 

особа задужена за 
промоцију школе 

Пријем 
родитеља/старатеља 

, „отворена врата“ 

разредне 
старешине, 

стручна служба, 
наставници 

Родитељи долазе 
у посету часу, 

учествују у 
трибинама, 

радионицама и 
пројектима у 

школи 

 
 
 
 
 
 

Број родитеља 

једном месечно 
на нивоу 
школе; 

индивидуално 
по потреби 

Редовно ажурирање 
оцена у 

електронском 
дневнику 

разредне 
старешине, 
наставници 

једном 
недељно 
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 Позивање 
родитеља/ 

старатеља да 
присуствују 
трибинама, 

радионицама и 
приредбама које се 
организују у школи  

одељењске 
старешине 

 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 

према плану 
ваннаставних 

активности 

Укључивање 
родитеља у пројекте 

који се реализују у 
школи 

наставници, 
стручна служба 

у складу са 
реализацијом 

активности 

Организовање 
прославе мале 

матуре и дежурство 
на прослави 

председник Савета 
родитеља, чланови 

Савета 
родитеља,одељења 

осмог разред 

мај 

Сарадња са 
школским тимовима 

руководиоци 
тимова 

Родитељи 
укључени у 

побољшање рада 
школе 

Број родитеља 
записници 

Тимова 

стална 
активност 

 

 

ОБЛАСТ:  ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређен образовно васпитни процес путем сарадње са другим школама и институцијама 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР ДОКАЗА НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1. Сарадња и 
организовање 

заједничких 
акција са 

установама  
на 

1.1.Сарадња са 
Oпштином 

Чајетина и месним 
заједницама 

директор 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Извештаји, 
књига 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.Сарадња са 
Домом 

Здравља 

директор,стручни 
сарадник 
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територији 
општине 
Чајетина 

1.3.Сарадња са 
Центром за 

Социјални рад 
психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Повећање броја 
установа са 

којима школа 
сарађује 

 
Стварање 

позитивног 
имиџа установе 
који привлачи 

различите 
партнере за 

сарадњу 
 
 

 
Промовисање 

активности 
школе у 

медијима 
 

Ширење идеја 
примера добре 

праксе и 
узајамне сарадње 
са партнерским 

школама 

дежурства, 
фотографије,  

снимци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештаји, 
књига 

дежурства, 
фотографије,  

снимци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.Сарадња са 
МУП-ом 

директор,стручни 
сарадник 

1.5.Сарадња са 
Туристичком 

организацијом 
„Златибор“ 

директор 

1.6.Сарадња са 
установама 

културе 
директор 

1.7.Сарадња са 
Предщколском 

установом 
„Радост“ 

директор,стручни 
сарадник 

1.8.Сарадња са 
студентским 

Одмаралищтем 
„Ратко Митровић“ 

директор 

1.9. Спортско-
рекреативни 
центар„Вива 

спорт“ 

директор 

1.11. Сарадња са 
црквом 

директор, 
вероучитељ 

1.12. Сарадња са 
јавним 

предузећима и 
приватним 

предузетницима 

директор 

1.13. Сарадња са 
Канцеларијом за 

младе 
директор, 

стручни сарадник 
1.14.Сарадња са 

ОШ 
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„Димитрије 
Туцовић“  

Чајетина и ОШ 
„Миливоје 

Боровић“ Мачкат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештаји, 
књига 

дежурства, 
фотографије,  

снимци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
стручни 

сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

континуирано 

2.Сарадња и 
организовање 

заједничких   
активности   са 

побратимљени
м 

школама 

1.15. Сарадња са 
Средњим 
стручним 

школама и 
Гимназијом 

2.1.Сарадоња са 
ОШ„Блажа 

Арниша“ (Словенија 
2.2.Сарадња са 

ОШ„Вук 
Караџић“ 

(Република 
Српска) 

директор 

3.Обезбеђивање 
промоције 

активности 
школе у 

медијима и 
ширење 

примера добре 
праксе 

 
 

3.1.Сарадња са 
локалним 
медијима 

директор 

3.2.Сарадњаса 
Републичким 

медијима 
директор 

3.3. Сарадња са 
школама на округу 

у циљу размене 
идеја и примера 

добре праксе 

директор 

3.4.Сарадња са 
школама које носе 

име „Саво 
Јовановић 
Сирогојно 

директор 

 



 
 

На седници Школског одбора  ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна, одржаној 26.05.2022. 
године,  донета је 

 

 

 

ОДЛУКА 

На основу члана 43. Статута Школе, Школски одбор доноси Школски развојни план  

за период 2022–2025. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора                                       Директор школе 
            Бранка Турудић                                                            Зоран Митрашиновић                                

  ______________________                                               _____________________ 
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