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1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
  

 

МИСИЈА 

 

Идемо ка врху стручности, високој професионалности 

у односу према раду и ученицима, квалитетној, савременој 

и инклузивној настави и доброј сарадњи са родитељима и 

локалном заједницом кроз развој тимског рада, заједничке 

акције са партнерима школе, стручно усавршавање, 

опрему и оплемењивање унутрашњег и спољњег  школског 

простора и активно промовисање принципа одрживости и 

здравих стилова живота.  
 
 

ВИЗИЈА 

 

 

 

Желимо да будемо уређена, опремљена школа са 

модерним приступом настави у којој ће владати рад и ред 

и у коју ће ученици радо долазити. Желимо да будемо оаза 

зеленила и мира, центар из кога ће се ширити дух 

позитивног односа према природи са чврстом повезаношћу 

са окружењем и локалном заједницом 
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2. ИСТОРИЈАТ  
 
 Школа је основана одлуком Скупштине општине Горњи Милановац број: 1-06-12. од 

22. 11. 1991. године. Школа је настала деобом Основне школе „Момчило Настасијевић“ и 

обухвата школско подручје које чини северни део Горњег Милановца од улица Радича 

Поступовића, Јованке Радаковић  и Кнеза Александра број 153; затим насеља: Велереч, 

Неваде, Сврачковци, Мајдан, Мутањ, Горња Врбава, Доња Врбава, Доња Црнућа, Бело Поље, 

Липовац, Прњавор, Враћевшница и Горња Црнућа. 

            Од 27. фебруара 1993. године школа носи назив: Основна школа „Десанка 

Максимовић“. 

 

 У свом саставу школа има пет издвојених одељења и то:  

            - осморазредну школу у Враћевшници 

            - мале сеоске школе у Сврачковцима, Мајдану, Доњој Врбави и Горњој Црнући. 

На почетку свог рада школа је имала већи број одељења и још три теренске 

четвороразредне школе: у Мутњу (престала са радом шк. 2002/2003. године), Белом Пољу 

(престала са радом шк. 2003/2004. године) и Горњој Врбави (престала са радом шк. 

2014/2015. године). 
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2. 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе 

  

              Рад школе се одвија у 36 одељења распоређених у шест школских места. 

      Директним аутобуским линијама  су повезане све школе осим школа у Мајдану и 

Доњој Врбави до којих води асфалтирани пут.  

2.1.1. Матична школа 

 
 

                      Матична школа у Горњем Милановцу налази се у улици Милутина Тодоровића Жице 

10 - на узвишењу преко пута два позната горњомилановачка предузећа „ФАД“  и „Металац“. 

Телефон школе је: 032/ 727-010, факс: 032/ 720-399,  Е- mail: osdmaksimovic@mts.rs 

  Матична школа у Горњем Милановцу је још у изградњи. Недостаје трећа фаза са 

седам учионица. Током претходних година смо били принуђени да просторије пројектом 

предвиђене задруге намене  претворимо у учионице како би се настава неометано одвијала.  

Адаптацију простора смо извршили у августу 2013. године када смо преграђивањем 

од једне веће учионице добили две мање, што је било неопходно за неометано извођење 

наставе. Тада смо и простор ходника у коме су се налазили  рачунари оградили и претворили 

у мултимедијалну учионицу.  

У августу 2015. године смо овај простор преградили на два дела и добили још једну 

учионицу. 

У складу са Развојним планом, школске 2017/2018. године организацију рада смо 

уредили по систему пар-непар сменског рада, тако да су се стекли услови за формирање 

кабинета. Настава ће се одвијати у 36 одељења у шест школских места. У матичној школи се 

настава за 23 одељења одржава у 13 учионица, од којих су пет опште намене и у њима ће се 

одвијати  разредна настава, а осам је специјализованих (кабинети) и то: за српски језик, за 

стране језике, за математику, за физику и техничко и информатичко образовање, биологију и 

хемију, географију и историју, музичку и ликовну културу и информатику.  

У матичној школи немамо групе за припремни предшколски програм јер овај 

програм реализује Предшколска установа „Сунце“ у свом простору. 

Матична школа има кабинет за информатику опремљен са 31-им рачунаром, видео-

бимом, скенером, штампачем, озвучењем и осталом пратећом опремом у којој се најчешће 

изводи настава информатике, али и предмета за које смо набавили одговарајући образовни 

софтвер. Школске 2017/18. године школа је од Министарства просвете, а захваљујући 

Школској управи Чачак добила 10 рачунара. 

mailto:osdmaksimovic@mts.rs
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 Због недостатка простора ваннаставне активности одвијају се у отежавајућим 

условима. Ваннаставне активности одвијају се у учионицама које се користе у редовној 

настави по завршетку или пре почетка наставе. Простор предвиђен за споредни улаз у школу 

(између канцеларије стручних сарадника и зубарске ординације) преуредили смо у 

канцеларијски простор, јер у њему имамо радијаторе и осветљење као и радни сто са 

неколико столица. Овај простор, поред  стручних сарадника који сада имају одвојене 

канцеларије, користе и наставници за рад са ученицима и родитељима, као и асистенти, јер 

немамо други простор за ове намене. 

             Канцеларије психолога и педагога су врло мале и опремљене са по једним 

рачунаром и једним штампачем. 

             У матичној школи имамо и зубарску амбуланту у чијем опремању је учествовала 

школа својим средствима. У амбуланти  два пута недељно ради стоматолог из 

горњомилановачког Здравственог центра. Простор за амбуланту није одговарајући.  

Испод ходника у коме се налазе канцеларија стручних сарадника, стоматолог и 

простор за родитеље налази се подрумски простор у који постоји посебан улаз из дворишта. 

Подрум се користи као остава за опрему која служи за одржавање дворишта. Школа поседује 

једну косачицу коју по потреби користе и теренске школе. 

             Продужени боравак смо увели школске 2009/2010. године и за те потребе 

преуредили једну учионицу површине 78 м2 у приземљу која се налази уз библиотеку и 

кухињу. Трудили смо се да средина у којој деца раде и одмарају се буде што пријатнија и 

лепша и у томе смо успели. Простор је естетски јако лепо уређен чист, топао и светао, преко 

средине подељен на радни и део за игру и одмор са довољним бројем школских радних 

столова и столица, табуретима, сточићем и софом за игру и одмор, ормарићима за ствари и 

прибор и осталом опремом по Нормативу. У продуженом боравку имамо један велики 

плазма телевизор са Ај-пи-ти-ви системом и један компјутер. У опремању нам је помогла 

локална заједница и бројна предузећа са којима смо остварили успешну сарадњу, а у 

„Таковским новинама“ - локалном недељном листу смо се захвалили свим донаторима који 

су у отварању продуженог боравка помогли школи. Посебно је згодно што се директно из 

продуженог боравка може ући у библиотеку у којој такође имамо један рачунар, тако да деца 

могу да користе литературу и рачунар по потреби. Од школске 2016/2017. године школа 

подноси захтеве Министарству просвете за отварањем продуженог боравка и за ученике 

другог разреда, јер за овим обликом рада са ученицима одавно постоји потреба родитеља, 

али нисмо имали одговарајући учионички простор јер се просторија користила и за извођење 

редовне наставе у супротној смени. Организација смена по систему пар-непар је омогућила 

коришћење овог простора за потребе боравка у обе смене. 

           Школска библиотека је смештена у простор предвиђен за смештај наставних 

средстава уз кабинет (тзв. припрема), тако да немамо читаоницу. Библотека располаже са 

5700  књигa дечје, стручне и остале литературе. Ревизија библиотечког фонда није рађена. 

           Школа има веома добру салу за наставу физичког васпитања. Уз салу постоје и 

пратеће просторије: две свлачионице (мушка и женска) са туш кабинама и умиваоницима, 

справарница са одговарајућом опремом, мокри чвор (мушки и женски) и канцеларија за 

наставнике. 

            Школска кухиња је солидна, подељена је на део за припрему хране, део за исхрану 

ученика (трпезарија) и магацински простор у који постоји директан улаз. Уз магацински део 

постоји и тоалет у коме имамо једну веш машину. У кухињи имамо један класичан 

електрични шпорет, фрижидер и замрзивач – сандучар од 310 литара и део који служи за 

оставу и одржавање судова. Ученици за исхрану користе готова пецива, воће и напитке 

(сокове, чајеве, јогурт). 

           Школа има солидан разглас чије коришћење омета чињеница да је опрема смештена у 

простор предвиђен за припрему уз учионицу опште намене у којој се налази и архива јер 

немамо посебан простор за ту намену. У наредној школској години планирамо поправку два 
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спољна звучника разгласа, јер нам је у плану коришћење разгласа у функцији интерног 

радија који ће, поред вести и информација емитовати и образовно-забавне садржаје. 

           Учионички простор је опремљен одговарајућим намештајем према Нормативу. 

Намештај је у релативно добром стању. Све учионице (осим једне у приземљу у којој је 

требало да буде смештена библиотека са читаоницом) имају лавабо и течни сапун за прање 

руку. У матичној школи поред солидне опреме у медија-холу, поседујемо шест рачунара за 

остале потребе и један лап-топ, шест штампача, дигитални фото апарат и камеру, један 

апарат за фотокопирање (у квару), два телевизора, један видеорикордер (у лошем стању), три 

касетофона са диском, четири графоскопа итд. Тоалет који користе ученици налази се на 

спрату и подељен је на мушки и женски део са довољним бројем кабина. Због дугогодишњег 

проблема са одводним цевима које су правиле штету и у простору медија-хола који се налази 

испод, тоалет је реконструисан у августу 2015. године.   

            Наставничка канцеларија је пространа и опремљена са два рачунара и једним 

штампачем уз приступ интернету. У канцеларији уз остала техничка помагала (ДВД плејери) 

за рад у настави имамо један велики плазма телевизор и копир машину. Уз наставничку 

канцеларију налазе се канцеларије за секретара школе и директора опремљене са по једним 

рачунаром и штампачем. У директоревој канцеларији имамо и један мањи телевизор, факс, 

дигитални фото апарат и камеру. Уз канцеларије постоји и тоалет за наставнике. 

            У приземљу имамо и простор за помоћне раднике подељен на радионицу, тоалет и 

простор за прање судова и кување. У овом простору имамо плински шпорет, мали фрижидер, 

судоперу и ормариће за судове, а у другом делу складиште потрошног материјала и алат за 

ситне поправке. 

            У ходницима на спрату и приземљу постављени су касет-ормарићи за ученичке 

ствари који су део ђачких пројеката у оквиру наставе грађанског васпитања. Имамо и осам 

сталак-паноа које поред класичне намене (за ученичке радове) користимо и као кулисе за 

школске представе. У приземљу уз улаз у кухињу постоји простор за прање руку са неколико 

чесама  опремљен течним сапуном. 

            Школско двориште је такође недовршено јер је један део још увек градилиште, те га 

не можемо проширити због безбедности ученика. Испред школе имамо и уређен спортски 

терен  који је почетком школске 2012/2013. године ограђен. Школске 2014/2015. године на 

зид школе монтиран је сунчани часовник и постављене су две клупе, а амбијент дворишта 

оплемењен је фарбањем гелендера и клупица и новим садницама. Школа има видео надзор 

који је у изузетно  лошем стању.    
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2.1.2. Издвојена одељења школе 
 

2.1.2.1.  Враћевшница 

       
 

              Школа у Враћевшници налази се 15 километара од Горњег Милановца. Адреса 

је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Враћевшници) 32315 Враћевшница; 

телефон: 032/733-305, e-mail:   osvracevsnica@gmail.com. 

Осморазредна школа у Враћевшници има солидне просторне услове у целини и добро 

је опремљена наставним средствима. Школска зграда је стара, фасада је обновљена и 

столарија офарбана 2005. године, али су унутрашњи зидови и подови веома лоши. Таванице 

су високе што због грејања није рентабилно.  

Настава за шест одељења се одвија у осам учионица опште намене и кабинету за 

техничко и информатичко образовање који је опремљен са пет рачунара и интернет везом. Уз 

кабинет за техничко и информатичко образовање (на спрату) постоји једна велика учионица 

која се не користи јер су подови веома лоши. Постојећи преградни зид између ова два 

простора је 2012. године замењен гипсаним зидом. Школске 2013/2014. године извршили 

смо адаптацију простора у којима се налазе две учионице у приземљу. Том приликом су због 

уштеде енергије спуштени плафони и побољшано је осветљење које је претходно било јако 

лоше.  

Учионице су простране. У њима се налазе стари дрвени ормари у солидном стању. 

Планирамо реновирање клупа и ормара. Осветљење у учионицама је лоше. Неке учионице 

имају лавабо са текућом водом. Две учионице су реновиране школске 2014/2015. године, а у 

августу 2015. године је једна учионица на спрату преграђена гипсаним зидом и тај простор је 

реновиран. 

Просторија за предшколску групу, која се налази на спрату је мала и има неколико 

школских клупа, катедру, таблу и недовољно играчака. У августу 2015. године постављен је 

ламинат у овој просторији и у просторији испред ње. Са предшколцима ради васпитачица 

Предшколске установе „Сунце“. На иницијативу васпитачице, заједничком акцијом, школске 

2015/2016. године префарбана су и украшена врата и простор за предшколце. 

Од осталих просторија школа има на спрату још једну малу учионицу која се користи 

за пријем родитеља и рад са ученицима, у приземљу: наставничку канцеларију и малу 

просторију са два радна стола уз наставничку канцеларију у којој се налази компјутер (за 

наставничке потребе), телефон и копир-штампач. Котларница се налази у склопу школске 

зграде и има посебан улаз из дворишта. 
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У школи постоји и једна фискултурна сала, солидно опремљена, која се користи и за 

школске и гостујуће представе јер у њој постоји и позорница.  

 Од остале потребне опреме школа има још један рачунар за остале потребе, два 

телевизора, штампач-копир, DVD уређај, касетофон са диском итд. Школске 2010/2011. 

захваљујући донацији Министарства за телекомуникације у оквиру пројекта „Дигитална 

школа“ направљен је информатички кабинет са шест + пет компјутера и пројекторем. Од 

сердстава обезбеђених учешћем у ДИЛС пројекту почетком школске 2011/2012. године 

направили смо приступну рампу за инвалиде на улазу у школу. 

У школској згради су 2009. године направљена два пристојна мокра чвора (у 

приземљу и на спрату).  

 Градска библиотека има свој огранак у Враћевшници (користи просторију уз 

школску кухињу), тако да деца имају прилику да користе услуге ове установе.  

У школској кухињи која је подељена на део за припрему хране, улаз са два лавабоа и 

трпезарију, ученици поред пецива имају и кувану храну. Зграда у којој се кухиња и 

библиотека налазе је монтажна, дотрајала, али су крајем школске 2012/2013. године 

извршене неопходне поправке. 

Спортски терени за рукомет и кошарку у школском дворишту су асфалтирани и 

солидни. Уз спортске терене постоји и пољски тоалет у лошем стању са неколико кабина и 

лавабоа који није у употреби од када је у школској згради направљен мокри чвор. Поред 

школе протиче река Гружа преко које је постојао мост, те је било лакше доћи до травнатог 

фудбалског терена који се налази одмах преко реке. Фудбалски терен припада Месној 

заједници. Мост је дотрајао па је због безбедности ученика срушен. 

Школа је имала  воћњак који се раније користио за наставу пољопривреде. На новом 

простору иза школске кухиње започета је садња новог воћњака школске 2014/2015. године. 

На простору старог воћњака формирана је ботаничка башта за коју смо обезбедили део 

средстава  из општинског Фонда за заштиту животне средине намењена сарадњи са школама 

кроз пројекат „Еколошко предузетништво“  током школске 2014/2015. године.  

    Школско двориште је велико и са предње стране налази се леп парк са чесмом и 

водом за пиће и место је окупљања омладине. У њему се одвијају и сви важни догађаји јер се 

налази поред пута Г. Милановац-Крагујевац, тако да је школа центар насеља. Иза школске 

зграде налази се травната површина, школска кухиња и библиотека, шупа за огрев и алат. 

Двориште се граничи са базеном који припада месној заједници. Базен није у употреби, 

запуштен је,  јер постоји проблем довода воде. Уз школско двориште налази се и амбуланта у 

којој свакога дана ради лекар из горњомилановачког Здравственог центра. 

                Школа ради само у преподневној смени. Чињеница да део наставника и 

ученика за путовање до школе користи редовне аутобуске линије представља тешкоћу 

приликом израде распореда часова и реализације осталих облика рада са ученицима.  
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2.1.2.2.   Доња Врбава 

    
 

            Школа у Доњој Врбави налази се на 11 километара удаљености од матичне школе. 

Адреса је: ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Доњој Врбави), 32315 

Враћевшница; телефон: 032/733-207; e-mail:   osdonjavrbava@gmail.com. 

            Школа у Доњој Врбави ради од 1934. године. У њеном склопу налазе се две 

простране учионице, просторија намењена извођењу наставе физичког васпитања (сала) и 

кухиња. Школско двориште је пространо, а у оквиру њега налази се асфалтирано игралиште 

за кошарку, фудбал и рукомет. Санитарни чвор у оквиру школске зграде није изграђен, већ 

се користи пољски тоалет. За извођење наставе у учионици од наставних средстава користе 

се рачунар, ТВ, Це-де плејер, табла, рачунаљка, очигледна средства за наставу математике, 

српског језика и природе и друштва. У учионици има довољан број клупа, столова и ормара. 

Ужину ученици добијају у облику пецива или намаза. Школска кухиња опремљена је 

шпоретом на дрва, електричним шпоретом, столом и радним деловима. О хигијени школске 

зграде и школског  дворишта брине помоћна радница. Током зимског периода школа се греје 

помоћу пећи на дрва. У оквиру школског дворишта изграђена је шупа за складиште огрева. 

Не постоји посебно опремљен простор за предшколску наставу. 

 

2.1.2.3.  Горња Црнућа 

 

      
 Школа у Горњој Црнући се налази на 23 километра удаљености од матичне школе. 

mailto:?@gmail.com.-отворити
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Адреса је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Горњој Црнући), 32315 

Враћевшница; телефон: 032/ 751-710; e-mail: osgornjacrnuca@gmail.com. 

         Школа има три учионице од којих се за наставу користи једна мања учионица што је 

за мали број ученика и боље грејање у зимском периоду довољно. Грејање се обавља 

ложењем пећи дрвима. Учионица је опремљена покретном (двостраном) таблом, клупама за 

ученике, катедром, географском картом, разним апликацијама, рачунаљком и другим 

основним помагалима као што су: геометријски облици, шестар, лењир, троугао, рачунаљка 

и сл. У учионици се налази рачунар ,,Пентјум 2'',  интернет веза није успостављена. Школска 

кухиња је опремљена судопером и бојлером, радним столом и висећим деловима са 

потребним  посуђем и другим кухињским прибором. Користи се  шпорет на дрва. Од опреме 

недостаје фрижидер. Проблеми са канализационим одводом су санирани у августу 2015. 

године. Деца за ужину најчешће користе пецива  и намазе, а не кувану храну.  

          Школа нема санитарни чвор - тоалет, али у школском дворишту постоји пољски 

тоалет и шупа за одлагање дрва. 

          Немамо спортске терене, али имамо веома велико травнато двориште. У школи поред 

чињенице да се велики простор не користи, немамо опремљену посебну просторију за 

предшколску наставу јер је ученика изузетно мало, те би предшколци (ако би се указала 

потреба) били заједно са осталим ученицима у учионици.  За хигијену и послове у кухињи 

задужена је помоћна радница која брине и о уредности школског дворишта а у зимским 

условима ложи пећи и рашчишћава снег. 

         Школска зграда има солидну спољну фасаду и лепо се уклапа у амбијент школског 

дворишта које је пространо, ограђено дрвеном оградом и испуњено разним зимзеленим 

дрвећем, украсним шибљем и цвећем. Поред школе протиче Осјачка река која допуњује 

идиличан амбијент школе и простора око ње. 

 

2.1.2.4. Сврачковци 

              
 

 Школа у Сврачковцима је четвороразредна  и има два одељења. Налази се на пет 

километара удаљености од матичне школе. Адреса је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено 

одељење у Сврачковцима), 32300 Горњи Милановац; телефон: 032/ 726 – 761; e-mail:   

ossvrackovci@gmail.com. 

Школска зграда у свом саставу има: две учионице, кухињу, ходник, припремну 

mailto:ossvrackovci@gmail.com.
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просторију која се користи за предшколско образовање, котларницу и стамбени простор (за 

учитеља) који се већ дуже време не користи и у лошем је стању. Учионице су опремљене 

стандардно, са неопходним училима и једним рачунаром са приступом Интернету.  

Простор за предшколски програм је адекватно опремљен, а програм изводи 

учитељица јер број деце није довољан за формирање групе за припремни предшколски 

програм. У ђачкој кухињи се налазе: шпорет на дрва, судопера, фрижидер, бојлер са топлом 

водом и два стола која се користе приликом исхране ученика. Кухиња функционише тако 

што ученици добијају готова пецива. У ходнику се налази лавабо и чесма са хладном водом, 

где ученици перу руке. Мокри чвор је у школској згради направљен тек 2012. године. У 

дворишту школе се налази и шупа за огрев. Школско двориште је пространо, са великом 

травнатом површином и засађеним листопадним и зимзеленим биљкама (брезе, јеле, борови). 

На залену површину се наставља школско игралиште са асфалтираним и осветљеним и 

ограђеним спортским тереном, где се изводи настава физичког васпитања.  

У августу 2015. године извршена је сеча сувих стабала и грања у школском дворишту. 

 

2.1.2.5. Мајдан 

             

   
 

           Школа у Мајдану има једно одељење. Налази се на 10 километара удаљености од 

матичне школе. Адреса је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Мајдану), 32313 

Рудник; телефон: 032/ 737-216; e-mail:   majdanskola@gmail.com 

Школска зграда у свом саставу има две учионице од којих је једна намењена 

наставном раду, а друга се користи као сала за физичко васпитање у зимском периоду. 

Намештај је солидан и опрема је по Нормативу. У учионици се налази и један компјутер са 

приступом Интернету, као и приручна литература и потребна школска лектира. За 

предшколски програм не постоји посебан простор, а по потреби га изводи учитељица, при 

чему је предшколац у истом простору са осталим ученицима јер је ученика мало па нема 

потребе за ангажовањем васпитача предшколске установе. Учионица се греје помоћу пећи на 

дрва. За одлагање огрева у дворишту постоји шупа. У августу 2015. године извршена је 

замена олука и опшивка крова на школској згради, промењена је напукла цев и водокотлић у 

школском тоалету. 

У ђачкој кухињи се налазе: електрични шпорет, судопера, фрижидер (који не ради), 

бојлер и сто који се користи приликом исхране ученика. Кухиња функционише тако што 

ученици добијају готова пецива. У ходнику се налази лавабо и чесма са хладном водом и 

сапуном за прање руку. Тоалет се налази у оквиру посебне зграде (пољски тоалет), има воду 

и три кабине. Школско двориште је ограђено, велико је и лепо. У њему постоји обележено 

травнато игралиште, гаража и мала пекара која се одавно не користи и у лошем је стању. 

mailto:majdanskola@gmail.com
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Школа има велики стари воћњак (јабуке, крушке, шљиве). У близини школе је црква што је 

посебно згодно за верску наставу. У дворишту школе се налази мала кућа - стамбени простор 

(за учитеља) који се не користи. До 2008. године ту је становао и радио учитељ са 

породицом. Школске 2015/2016. године на иницијативу учитељице и уз подршку родитеља 

направљено је вртно језерце у дворишту школе, чиме је двориште прерасло у амбијенталну 

учионицу. Предузеће „Петровић д. о. о.“ из Мајдана поклонило је школи две клупе за 

школско двориште, а ученици су са учитељицом засадили цвеће поред језерцета.  

Школске 2016/17. школа је опремњена новим намештајем који је донирао РОЦ 

Рудник. 

Остали детаљи везани за поправке, адаптације и радове саставни су део Извештаја о 

раду директора школе. 

 

3. РЕСУРСИ ШКОЛЕ 
 

 3.1. Људи 
 
 Оно чиме се поносимо је наш изузетно млад колектив који је сачињен од 85 чланова, 

од којих је 58 у васпитно-образовном процесу. Од укупног броја запослених у настави 52 

наставникa је са високом стручном спремом, 6 са вишом стручном спремом. Већина 

наставника има довољан број сати стручног усавршавања о чему постоји и одговарајућа 

евиденција. Стручно усавршавање се континуирано и систематски одвија, тако да ће сви 

запослени имати прилике да и у наредном периоду обезбеде потребан број сати стручног 

усавршавања за одржавање лиценце за рад.  
             Раду са ученицима поклањамо посебну пажњу о чему сведоче реализовани ђачки  

пројекти и разне активности усмерене на развој кључних међупредметних компетенција за 

живот у савременом друштву. Бројне активности које се систематски и редовно одвијају у 

школи могу се пратити путем Летописа на школском сајту који је редовно ажуриран. 

               
 3.2. Простор  

 
 Настава у нашој школи одвија се у 36 одељења распоређених у шест школских места. 

 Матична школа заузима највећи простор, мада недовољан за извођење наставе која би 

задовољила највише критеријуме. Због недостатка простора (недостаје трећа фаза изградње 

са осам учионица) настава у нашој школи одвија се у две смене, а отежано је и извођење 

ваннаставних активности, мада се трудимо да недостатак простора компензујемо 

одговарајућим распоредом коришћења онога чиме располажемо. Због недостатка простора 

неколико учионица смо преградили, па је простор за рад скучен. Имамо пристојну 

фискултурну салу, ђачку кухињу, продужени боравак за ученике првог разреда, зубарску 

амбуланту. Школска библиотека користи неусловни простор без читаонице. Ваннаставне 

активности одвијају се у отежаним условима због недостатка простора. 

 

 Последњи попис је рађен у јуну 2016. године. 

                

3.3.  Опрема 
 

Опремљеност наше школе наставним средствима у целини је 70% у односу на 

Норматив, што не задовољава потребе за још успешнијим реализовањем наставе. 

У матичој школи поседујемо: разглас, рачунаре  штампаче  апарате за фотокопирање, 

два телевизора, дигиталну камеру, дигитални фото апарат, пројекторе, платно за пројекције и 

солидно озвучење. Канцеларије су опремљене са осам рачунара и једним лап-топом (два 
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рачунара налазе се у наставничкој канцеларији). Имамо и лап-топ рачунаре који се користе 

за потребе наставе. Сви рачунари су умрежени и имају могућност приступа Интернету. 

Школа у Враћевшници је опремљена ЦД плејерима, рачунарима, штампачем са 

копирком. 

Све четвороразредне школе имају по један це де плејер, рачунар, лап-топ и пројектор. 

Школа је додатно опремљена рачунарима школске 2010/2011. године у оквиру 

пројекта „Дигитална школа“ захваљујући Министарству телекомуникација (поменути 

рачунари су урачунати у наведени број). Донацијом родитеља школске 2014/2015. године 

школа у Враћевшници опремљена је додатном опремом.  Исте године постављен  је сунчани 

часовник на зид матичне школе и урађена фонтана у холу школе, као и засађена ботаничка 

башта у школи у Враћевшници од пројекта који је финансирала Општина Г. Милановац.  

Захваљујући донацијама локалних предузећа, НИС-а, РОЦ-а Рудник и родитеља 

опремљено је четири учионице у матичној школи новим намештајем, а две су добиле 

интерактивне табле и пратећу опрему. Нов намешта на овај начин добиле су и школе у Доњој 

Врбави, Мајдану и Горњој Црнући. 

Школске 2016/17. године извршена је набавка наставних средстава за историју и 

географију, физику, спортских реквизита, озвучења. 

 

3.4. Финансирање 
 

Школа се финансира из Буџета Републике Србије (зараде запослених) и из Буџета 

Општине (материјални трошкови).  

У оквиру претходног Развојног плана, средства смо добили од Министарства 

просвете, Министарства финансија и Општине Горњи Милановац за финансирање пројекта 

који смо успешно реализовали. 

У опремању су нам помогле донације родитеља, приватних фирми из локалне 

заједнице, РОЦ-а Рудник, НИС-а  помоћу којих смо школу опремили новим намештајем и 

наставним средствима (две интерактивне табле и лап топ рачунари). 

 

3.5. Ресурси средине 
 

У нашој малој средини функционише аматерско позориште и биоскоп. Наше 

културно богатство своди се на Завичајни музеј, Градску библиотеку и Културни центар 

(који је реновиран и осадржајен многим програмима и манифестацијама), установе са којима 

остварујемо веома добру сарадњу. 

Задовољење културних потреба наше деце тражимо и у најближим центрима као што 

су Чачак, Крагујевац, Београд, па планирамо и реализујемо разне едукативне посете и излете. 

Можемо се похвалити и одличном сарадњом са невладиним организацијама (ГМ 

оптимист, ГМ еко баланс, Млади таковског краја,  Црвени крст, Коло српских сестара, 

Друштво југословенско – норвешког пријатељства) као и сарадњом са локалним медијима: 

Таковским новинама и радио – станицама. Сарадњу остварујемо и са ТВ Телемарк, ГМ инфо 

каналом. Компанија „Металац“ има одлично уређен парк који планирамо да обиђемо са 

ученицима. У наредном периоду сарадњу са радним организацијама и фирмама у окружењу 

ћемо користити за реализовање Програма професионалне оријентације и употпуњавање 

знања практичним искуствима.  

Издвојена одељења школе се налазе у прелепим сеоским амбијентима кроз које 

пролази Међународни пешачки коридор. Пошто крај обилује културно-историјским 

споменицима и дивном природом, планирамо да ово искористимо за развој посебних 

програма усмерених на одрживи развој које реализујемо у школи што ће нам омогућити 

сарадњу са школама из земље, а надамо се, и из иностранства. 
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... желимо да будемо 
 

 

 

 

➢ Одржива школа 

 

➢ Инклузивна школа- Школа по мери ученика 

 

➢ Школа сарадње, искуства, активности 

 

➢ Школа са погледом у будућност 

 

➢ Модел школа у којој се развија предузетнички 

дух 

 

➢ Угледна школа заштите и очувања природе и 

околине 

 

➢ Центар образовних, културних, туристичких и  

еколошких збивања у локалној средини 

 

➢ Покретач иницијатива за одрживи развој и 

целоживотно учење 
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4. ЗАКОНСКИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

(НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ) 

 
Полазна основа за израду Развојног плана школа је Закон о основам система 

образовања и васпитања Републике Србије.  

 

Остали законски и стратешки документи на којима смо засновали наш Развојни план су: 

 

Закон о основном образовању и васпитању 

   

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године  

Национална стратегија одрживог развоја 

Стратегија развоја здравља младих 

Национална стратегија за младе  

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године 

Стратегија одрживог развоја општине Горњи Милановац 2012-2021. године  

Стратешки план социјалне заштите Горњи Милановац 

Локални акционо план за младе општине Горњи Милановац за период 2014-2018. 

Локални еколошки акциони план 

 

Оквир националног курикулума 

Оквир предметног курикулума – обавезни предмети у основном образовању 
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5. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА  

 
 

Ресурси којима располажемо, резултати нашег рада и кључни документи на којима се 

заснива наш Школски развојни план, помогли су нам да концепцију рада заснујемо на идеји 

да школу трансформишемо у центар за учење у оквиру кога ће се неговати холистичка 

концепција учења усмерена на развој компетенција код ученика за живот у савременом 

друштву. 

Пошто компетенције подразумевају функционално интегрисана знања, вештине, 

вредности и ставове који означавају способност особе да практично и активно делује у некој 

конкретној животној ситуацији, планирамо да их код ученика развијамо  разним наставним и 

ваннаставним активностима у школском и ваншколском окружењу.  

Наравно, наш рад ће на овај начин допринети и унапређивању живота и рада локалне 

заједнице, па смо на тај начин трајно усмерени ка одрживом развоју. 

Ови комплексни задаци подразумевају сталну тежњу ка унапређивању рада и сарадње са 

ужим и ширим окружењем о чему говоре бројне манифестације и активности које 

спроводимо у школи. Школски сајт је место на коме се редовно могу пратити активности 

школе јер се подаци и извештаји благовремено ажурирају. Окушали смо се и у 

интердисциплинарном приступу у наставном и ваннаставном раду. 

О активностима школе благовремено смо извештавали Савет родитеља, Школски одбор и 

Ученички парламент, а кроз активности које смо реализовали у оквиру Међународног 

програма Еко-школе предњачили смо у Општини, па смо, уз подршку општинске Еко-

канцеларије, реализовали и пројекат усмерен на развој ове области. Овим смо обезбедили 

неке потребне услове за даљи развој у наредном периоду. 

Интереси ученика, родитеља и локалне средине су нам у првом плану, па смо претходних 

година пажљиво ослушкивали и анализирали потребе ових интересних група.  О 

задовољству школом анкетирали смо ученике завршног разреда и Савет родитеља у јуну 

2017. године.  

Комплетно самовредновање рада школе извршили смо до јуна 2017. године и добијене 

резултате уградили у Школски развојни план. 

Руководили смо се и опипљивим резултатима рада и постигнућима ученика. Узели смо у 

обзир и резултате спољашњег вредновања из марта 2013. године.  

 

У наредном периоду усмерићемо се ка подизању квалитета наставе и ваннаставних 

активности, на обезбеђивање неопходног простора и опреме за рад (материјално-технички 

ресурси) и подршку ученицима. Надамо се да ће оваква оријентација директно утицати на 

боља постигнућа наших ученика, што и очекујемо. Сматрамо да ћемо својим радом и 

партнерствима утицати и на развој и унапређивање живота и рада и у локалној заједници. 

 

5.1. Општи циљ ШРП-а 
 

Подстицање развоја личности, индивидуалности, креативности, такмичарског духа и 

критичког мишљења ученика и деце из маргинализованих група, формирање компетенција за 

живот у савременом друштву, као и стварање отворене школе са активном улогом у 

друштвеном окружењу. 
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5.2. Приоритетне области  

 

5.2.1. Настава и учење 

Резултати анализа и самовредновања, наведени у поглављу Настава и учење, указују 
на сталну потребу усавршавања и побољшања наставног процеса. Ова област нам 
представља један од приоритета, као процес који захтева константно усавршавање 
наставника и унапређивање целокупног рада школе јер је учење целоживотни процес. 

 
Општи циљ приоритетне области 1 Настава и учење 

 

У периоду од 2017. до 2022. године ојачане педагошке компетенције целокупног наставног 

кадра, кроз континуирану едукацију за примену савремених метода и иновативних облика 

рада  

Специфични циљ 1.1. 
Спроведени семинари и неопходна обука за примену савремених метода и иновативних 
облика рада  
Специфични циљ 1.2. 
Техничка опремљеност школе, проширен и адекватан простор за примену савремених метода 
и иновативних облика рада и извођење целодневне наставе 
Специфични циљ 1.3.  
Унапређен садржај Школских програма  
 

5.2.2. Ресурси 

Област Ресурси представља неопходан услов за континуиран развој школских 

активности усмерених на реализацију циљева и постизање исхода предвиђених законским 

оквирима.   Обухвата све аспекте битне за рад и напредак школе. Определили смо се да нам 

ова област буде приоритетна, јер желимо да створимо подстицајну околину за формирање 

кључних компетенција за живот у савременом друштву и да оснажимо свој углед у средини. 

Кроз активности  предвиђене развојним планом желимо да унапредимо и  интензвирамо 

партнерство са родитељима и локалном заједницом као и разним донаторима и 

инвеститорима у циљу обезбеђивања потребних ресурса. 

 
Приоритетна област 2 Ресурси 
 
Општи циљ приоритетне области 2  
Побољшање услова за претварање школе у својеврсан центар за учење 
Специфични циљ 2.1. 
Интензивније стручно усавршавање наставника у и ван установе  
Специфични циљ 2.2. 
Унапређивање Школских програма креирањем и извођењем амбијенталне наставе, 
тематским и интердисциплинарним наставним и ваннаставним садржајима  
Специфични циљ 2.3. 

Израђена и спроводи се детаљна стратегија комуникације са инвеститорима ради доградње и 

реновирања постојећег простора. 
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5.2.3. Подршка ученицима 
 

Подршка ученицима је кључ успеха наставног и васпитног рада школе и породице и 

неопходан услов остваривања ученичких потенцијала. 

 
Приоритетна област 3 Подршка ученицима 
 
Општи циљ приоритетне области 3 
Устаљена пракса у планирању и креирању различитих наставних и ваннаставних активности 
чиме је омогућено да ученици испоље своја интересовања и потребе и остваре висок степен 
мотивисаности и социјалне одговорности за сопствено напредовање  
Специфични циљ 3.1. 

Унапређен рад школских секција и укључивање већег броја ученика у рад према потребама, 

интересовањима и њиховим индивидуалним способностима 
Специфични циљ 3.2. 

Унапређена сарадња са установама из области образовања, науке, културе, еколошким и 

планинарским друштвима, хуманитарним и спортским организацијама. 
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6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАНИХ 

ОБЛАСТИ 
 

6.1. Настава и учење  
 
Ниво остварености: 3, 18 (80%) 
 

 
Активности које могу послужити као пример добре праксе 

 

Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, који је 
сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз потпуну сарадњу чланова истог 
актива. 

Већина наставника се прецизно и јасно изражава и обраћа ученицима са уважавањем 
водећи рачуна да ученици своја мишљења и запажања. Наставници воде рачуна о реду и 
дисциплини на часу и тако омогучавају ученицима да пажљиво слушају једни друге. 

Градиво објашњавају на занимљив и разумљив начин, при чему користе различита 
наставна средства и могућности које школа пружа. Наставници најчешће подстичу ученике 
користећи занимљиве примере повзане са животним искуством ученика. 

Приликом обраде градива наставници тематски и интердисциплинарно планирају 
свој рад, а реализовали смо и амбијенталне наставне и ваннаставне садржаје. Трудимо се да 
негујемо холистичку концепцију учења усмерену на развој компетенција за живот у 

савременом друштву. У раду користимо савремену наставну технологију. 
Већина ученика прихвата свој део одговорности за постигнуте резултате и зна да 

планира учење зависно од циљева који себи поставља. Оцењивање ученика се врши саглано 
Правилнику о оцењивању ученика. Већина наставника води личну евиденцију којом 
континуирано прати понашање и напредовање ученика. Равномерно се примењују 
различите врсте оцењивања. Информације о напредовању ученика, степену постигнућа и 
понашању у школи, рдитељи добијају благовремено на заједничким родитељским 
састанцима или у индивидуалним разговорима са наставницима. 
 

Активности које су на задовољавајућем нивоу оставрености 

 

Већина ученика слободно износи своје мишљење и запажање, али постоји и знатан 
број оних којима је потребан већи подтицај.Успешно се повезује научно градиво са новим. 
Наставници се у организацији часа руководе планираним циљеима  задацима. Наставници 
процењују рационалност и организацију наставног процеса и врше корекцију, али не 

континуирано. Код појединих наставника похвала и истицање позитивних примера је део 
савкодневне праксе. Најуспешнји ученици се похваљују поводом Дана школе и на крају 
школске године. На часу се примењују различити облици методе и технике рада које 
задовољавају интересовања и стилове  учења већине ученика. Већина ученика најчешће учи 

из уџбеника и белешки са часа и репродукује научено. Ученици се упућују да користе 
различите изворе знања. Део наставника редовно планира и реализује тематску и 
интердисциплинарну наставу. 
 

Активности које треба унапредити 

 

Сачињавање оперативних планова не подразумава и поштовање специфичности 
предмета и одељења разреда са којим се ради. Обрада заједничких тема за више предмета 

није временски усклађена, што указује и на недовољну сарадњу при планирању, а тиме и на 
одсуство тематске и временске корелације међу предметима. 
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Оперативни планови наставника садрже минимум података. Периодичне писмене 
провере знања нису биле у потпуности временски усклађене са проверама из других 

предмета. Планирање ретко обухвата корекције настале анализом резутата рада. Повратна 
информација није увек за све ученике довољно подстицајна за даљи рад. Ученици не 
добијају довољно времена да искористе претходно искуство и знање у проналажењу 
одговора и нових решења. Наставне методе и облици рада нису увек усклађени са циљевима 

и задацима часа. При организацији рада не води се довољно рачуна о индивидуалним 
способностима и сконостима ученика, брзини и начину рада.  Ученици се недовољно 
подстичу да научено примењују кроз осмишљавање и реализовање ваннаставних 
активности, секције, итд. Ученици се недовољно подстичу да процењују и своје знање и 

знање својих другова кроз сучељавање мишљења и дискусије на часу.  
Потребно је појачати размену искустава у раду у оквиру интерног стручног 

усавршавања и укључити већи број наставника у редовно тематско и интердисциплинарно 
планирање и реализовање наставе и ваннаставних активности. 
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6.1.1. Акциони план за унапређење рада школе у области Настава и учење 

СТАНДАРД 

 

Активности 

 

Носиоци активности Време Очекивани резултати 

Стандард 2.1. 

Наставник 

примењује 

одговарајућа 

дидактичко-

методичка 

решења на 

часу остварен 

је са 84%. 

Средња оцена 

је 3,37.  
 

Плановима и припремама за рад 

предвидети различите и 

иновативне методе и облике 

рада као и места извођења 

наставе.  

 

Систематичније организовати 

промоцију примера добре 

праксе у установи и размену 

материјала и сценарија за рад 

на часу.  

 

Набавити опрему за кабинете. 

Уредити са ученицима 

кабинете.  

 

Организовати стручна 

усавршавања. 

Наставници, 

 

 

 
Педагошки колегијум 

 

Тим за стручно 
усавршавање,  

 

 
Руководиоци стручних 

већа, директор  

Ђачки парламент 

 
Педагошки колегијум, 

директор 

Шк. 2017/2018. 

 

 
Од 2017/2018. и даље 

 

 
 

 

Од 2017/2018. До 

2022. 
 

Побољшан успех ученика  

 
Веће задовољство родитеља и 

ученика школом 

 
Уређени и опремљени кабинети 

 

Побољшано стручно усавршавање у 

и ван установе  

Стандард 2.2. 

Наставник учи 

ученике 

различитим 

техникама 

учења на часу 

остварен је са 

74% и оцењен 

оценом 2,95. 

Контролисати планове, 

припреме у делу иновације, 

евалуација и корекција, 

корелација.  

Контрола препорука за 

унапређивање рада у 

евиденцији наставника и као 

повратна информација уз оцену 

на писаним проверама и 

усменом одговарању током 

Педагог 
 

 

 
Директор, стручна 

служба 

 

 
 

 

Педагошки колегијум 

 Употпуњена педагошка 
документација 

 

Побољшан успех и већа мотивација 
ученика за учење  

 

Повећан број угледних активности 

 
Већа заинтересованост наставника за 

размену материјала и реализацију 

интердисциплинарне и амбијенталне 



Школски развојни план 2017-2022. 
 

 25 

посета часовима. 

 Подстицати сарадњу стручних 

већа у циљу бољег тематског 

усклађивања садржаја и 

планирања 

интердисциплинарних 

активности које би допринеле 

функционалној употреби знања.  

Промовисати примере добре 

праксе у установи.  

Наградити најуспешније.  

 

 

 
 

Наставничко веће,  

Педагошки колегијум 

 
Педагошки колегијум, 

Школски одбор, 

Директор школе 

наставе 

Стандард 2.3. 

Наставник 

прилагођава 

рад на часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

оцењен је са 

3,22 и остварен  

81%. 

Презентовати примере добре 

праксе о начинима употребе 

личних интересовања и 

индивидуализације рада на 

креативнији начин (Оквир 

националног курикулума).  

Наставак континуираног 

примењивања  специфичних 

активности и материјала  на  

основу ИОП-а за ученике  

којима је потребна  додатна 

подршка  у образовању 

Контролисати часове допунске 

и додатне наставе. 

Наставничко веће,  

Педагошки колегијум 
 

Тим за инклузију 

 
Директор школе  

Стручна служба 

Од 2017/2018. До 

2022. 
 

Планови и припреме свих 

наставника садрже предвиђену 

индивидуализацију рада; 
 
Већа заинтересованост родитеља и 

ученика за упис у нашу школу 

Стандард 2.4. 

Ученици стичу 

знања на часу 

остварен је са 

72% и оцењен 

оценом 2,88. 

Опремити кабинете литературом и 

средствима за разноврсну 
употребу у настави 

 

На сваком часу користити више 
различитих подстицаја, средстава 

и материјала за рад 

 
Креирати и реализовати сценарија 

Предметни наставници 

 
Стручна служба 

 

Одељењске старешине 
у сарадњи са 

предметним 

наставницима 

Од 2017/2018. 

Побољшан успех ученика, смањен 
број ученика на допунској настави 

 

Веће интересовање за нашу школу 
 

Успостављена сарадња са школама 

из земље и иностранства. 
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за интердисциплинарну и 

амбијенталну наставу у 

различитим срединама за учење 
 

Интензивније и детаљније  

обавештавање родитеља о успеху 

ученика на додатној и допунској 
настави и критеријумима 

оцењивања 

Стандард 2.5. 

Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом учења 

на часу. 

Остварен је са 

3,13 и 78%. 

Интензивнија размена искустава и 
материјала за рад међу колегама 

 

Већа употреба наставних 

средстава 
ИКТ у настави 

 

Педагошки колегијум  Од 2017/2018. 

Побољшана постигнућа ученика 

Стандард 2.6. 

Наставник 

користи поступке 

вредновања који 

су у функцији 

даљег учења 

остварен је са 

83% и 3. 30.  

 

Систематски подучавати 

ученике техникама процене и 

самопроцене показаног знања 

уз смернице за наставак учења 

до жељеног исхода. 

 

Подстаћи пасивније ученике 

похвалом уз образложење и 

конкретније препоруке за даљи 

рад (појачана сарадња са 

родитељима и организовање 

вршњачке подршке). 

 

Израда иницијалних тестова  и 

контролних задатака са 

спецификацијом на стручним 

већима за предмете за које нису 

урађени и индивидуализован и 

Одељењске старешине 

у сарадњи са 
предметним 

наставницима 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Педагошки колегијум, 
директор школе 

стручна служба 

Од 2017/2018. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Анализе успеха показују 

континуиран напредак ученичких 

постигнућа 
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За део предвиђених активности које се односе на планирање и извођење наставног и ваннаставног рада у школи и околини неће бити потребна додатна 

средства (интердисциплинарни часови, размена искустава у оквиру интерног стручног усавршавања, израда контролних задатака и тестова са 

спецификацијом у оквиру стручних већа... ). 

 

За део планираних активности који се односи на амбијенталну наставу потребно је обезбедити средства за превоз ученика.  

 

За део који се односи на набавку литературе, средстава и опреме за наставни рад постојећа буџетска средства неће бити довољна, па је потребно 

обезбедити донације и конкурисати за средства путем израде пројеката. 

 

Праћење очекиваних резултата рада вршиће се путем анализе планова и извештаја о: стручном усавршавању, реализацији огледних и угледних часова и 

планираних ваннаставних активности, постигнућима ученика. Континуирано ћемо пратити задовољство и мотивацију ученика за наставни и 

ваннаставни рад путем анкета за ученике, родитеље и наставнике. 

 

 

 

 

 

 

диференциран рад у складу са 

резултатима 

Стандард 2.7. 

Наставник 

ствара 

подстицајну 

атмосферу за 

рад на часу 

остварен је са 

3,43 и 86%. 

-Наставак досадашњег рада уз 

интензивирање тематског и 

интердисциплинарног планирања  

 
- креирање сценарија за рад у 

различитим школским и 

ваншколским амбијентима  
 

-набавка литературе  

 
- набавка средстава и опреме 

Стручна већа 

 

Директор школе 

континуирано Већа мотивисаност ученика за рад и 

напредовање (боља постигнућа) 

 

Урађени сценарији за 
интердисциплинарни и амбијентални 

наставни и ваннаставни рад  

 
Обогаћен фонд библиотеке новим 

насловима  

 
Набављена средства и опрема за рад 



Школски развојни план 2017-2022. 
 

 28 

 

 

6.2.   Постигнућа ученика 

 
Област квалитета 3   ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Стандарди квалитета 3. 1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 
 

Индикатори Активности Носиоци 

активности 

Време реализације Докази 

3. 1. 1. Резултати на завршном испиту/ 

матури показују да је остварен основни ниво  
образовних стандарда 

Српски језик: 82% 

Математика: 75% 

-Развијање ученичких компетенција за 

различите облике учења  
- Упућивање ученика на шире 

коришћење литературе и самостални 

истраживачки рад 

- Наставак рада на подучавању 

вештина тражења и бележења 

информација, самосталности у 

раду, процењивања одговора и 

решења, упорности у трагању, 

итд. 

- Информисање родитеља и 

организовање активне сарадње 

породице и школе: 

- интензивирање сарадње 

одељењског старешине и породице 

уз чврст став према важности учења; 

Предметни 

наставници 

стручна 

служба, 

одељенске 

старешине 

Континуирано током 

школске године, 

На крају школске 

године 

Завршни испит 

Припрема, 

протоколи са 
посећених часова 

3. 1. 2. Резултати на завршном испиту/ 

матури показују да је остварен средњи  ниво  

образовних стандарда 
Српски језик: 44% 

Математика:35% 

-Развијање ученичких компетенција за 

различите облике учења  

- Упућивање ученика на шире 
коришћење литературе и самостални 

истраживачки рад 

- Наставак рада на подучавању 

вештинама тражења и бележења 

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба, 

одељенске 

старешине 

Континуирано током 

школске године 

На крају школске 

године 

Завршни испит 

Припрема, 

протоколи са 
посећених часова 
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информација, самосталности у 

раду, процењивања одговора и 

решења, упорности у трагању, 

итд. 

- Информисање родитеља и 

организовање активне сарадње 

породице и школе -

интензивирање сарадње 

одељењског старешине и 

породице уз чврст став према 

важности учења 

итердисциплинарно планирање 

наставе 

3. 1. 3. Резултати на завршном испиту/ 

матури показују да је остварен напредни 

ниво  образовних стандарда 

Српски језик: 15% 

Математика: 18% 

-Развијање ученичких компетенција за 

различите облике учења -  активно 

укључивање  у наставни процес и 

навикавање на сарадњу путем 

различитих наставних облика 

- Упућивање ученика на шире 

коришћење литературе и самостални 
истраживачки рад 

--подучавање вештинама тражења и 

бележења информација, 

самосталности у раду, процењивања 

одговора и решења, упорности у 

трагању, итд. 

- Упућивање ученика на шире 

коришћење литературе и самостални 

истраживачки рад 

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба, 

одељенске 

старешине 

Континуирано током 

школске године 

На крају школске 

године 

Завршни испит 

Припрема, 

протоколи са 

посећених 

часова 

(редовних , 

угледних, 

интегративних, 

итд.), записници 

стручних већа и 

анализа 

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна 

подршка  остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним 

стандардима 

Предметни наставници 

индивидуализују по потреби и 

обавештавају одељењског 

старешину и стручну службу о 

предузетим активностима;  
- континуирана евалуације ИОП-а и 

Предметни 

наставници, 

чланови ИОП 
тима 

На 3 и 6 месеци Индивидуални 

планови 
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прилагођавње плана активности 
потребама ученика 

3.1.5. Школске оцене су у складу са 

резултатима на завршном/ матурском 

националном испиту 

- анализа корелације оцена ученика и  

резултата завршног испита 

- усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Предметни 

наставници, 

педагог, психолог 

После пробног и 

завршног испита, на 

састанцима стручних 

већа 

Резултати испита 

3.1.6. Резултати на завршном/ матурском 

националном испиту показују да је школа 

остварила резултате на нивоу просека 

Републике 

Школске 2014/15. изнад просека 

Школске 2015/16. испод просека 

Школске 2016/17. испод просека 

-У циљу побољшања резултата 

завршног испита школа ће 

реализовати активности предвиђене 

акционим планом области  

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Предметни 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Континуирано током 

школске године 

 

Резултати испита 

Стандарди квалитета: 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 
Индикатори Активности Носиоци 

активности 

Време реализације Докази 

3.2.1.Школа примењује поступке којима 

прати успешност ученика 

- редовне анализе успеха ученика 

после сваког класификационог 

периода и на састанцима стручних 

већа 

Педагог, 

директор, 

разредне 

старешине, 

чланови стручних 

већа 

На крају сваког 

класификационог 

периода и после 

пробног и завршног 

испита 

Записници 

3. 2. 2. Број ученика који су напустили 

школовање је исти или мањи него прошле 

године 

- У школи су активни  тимови за 

подршку ученицима: Тим за 

инклузивно образовање; Тим за 
безбедност; 

-У школи се остварује сарадња са 

родитељима кроз организовање 

индивидуакних и групних састанака 

и редовно информисање преко сајта 

школе 

- За ученике који показују додатна 

интересовања и способности 

реализује се додатна настава из 

већине предмета, а сви 

заинтересовани ученици се укључују 
у рад секција 

Педагог, 

директор, 

разредне 
старешине, 

чланови стручних 

већа, 

Чланови тимова 

Континуирано у току 

школске године 

Евиденција о 

кретању ученика 

у току школске 
године 

3.2.3. Ученици који похађају допунску 

наставу показују напредак у учењу 

- Сачињавање плана допунске 

наставе и његово кориговање у 

зависности од успешности ученика 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

Континуирано, током 

године 

Оцене ученика и 

резултати 

завршног испита 
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-информисање о терминима допунске 
и терминима  

- информисање родитеља о 

редовности долазака ученика на 

допунску наставу 

-саветодавног рада ученика са 

стручном службом и подучавање 

техникама учења  

-Одељењски старешина прати 

реализацију и постигнуће ученика, 

информише родитеље, а по потреби и 

стручну службу; 
 

старешина 

3.2. 4. Ученици за које је сачињен ИОП 

остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану 

- континуирана евалуације ИОП-а и 

прилагођавње плана активности 

потребама ученика 

Предметни 

наставници, 

чланови ИОП 

тима 

На 3 и 6 месеци Индивидуални 

планови 

3.2.5.Ученици који су укључени у додатни 

рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима 

- Додатна настава се планира у 

складу са интесовањима ученика и 

редовно одржава 

- Праћење постигнућа ученика  на 

такмичењима и промоција њихових 

резултата објављивањем на огласној 

табли, сајту школе, на родитељским 

састанцима и у локалним новинама 

- награђивање ученика са најбољим 
резултатима на такмичењима 

 Предметни 

наставници, 

разредне 

старешине, 

администратор 

сајта 

После сваког 

такмичења 

Извештаји са 

такмичења, сајт 

школе, огласна 

табла 

3.2.6.Просечни резултати ученика на 

завршном испиту бољи су у односу на 

претходну школску годину 

- просечни резултати су исти као и 

претходне школске године 
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Област самовредновања: Подршка ученицима  

 
Самовредновањем области Подршка ученицима идентификоване су следеће кључне снаге: 

- Квалитет сарадње и комуникације са породицом 
- Укљученост ученика у ваннаставне активности 
- Обавештеност ученика о врстама подршке које школа пружа 
- Понуда ваннаставних активности 
- Сарадња школе са релевантним институцијама и појединцима 
- Сарадња школе са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама 
 
Самовредновањем области Подршка ученицима идентификоване су следеће кључне слабости: 

- Већа потреба за индивидуализацијом наставе 
- Већа присутност активности усмерених на заштиту човекове околине и одрживог 

развоја  
- Већа промоција здравих животних стилова 
- Већа искоришћеност могућности родитеља за укључивање у рад школе 
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6.2.1. Акциони план за унапређење квалитета рада школе у области Подршка ученицима  
 

О
б
л

а
ст

 

са
м

о
в

р
ед

н
о
в

а
њ

а
 

Стандарди индикатори Уочене слабости Мере унапређења-активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности Циљеви унапређења 

Особа која 

прати 

реализацију 

унапређења 

П
О

Д
Р

Ш
К

А
 У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

М
А

 

4.1.2. На основу 

анализе успеха 

предузимају се мере 
подршке ученицима.          

(2,59) 

Недовољно праћење 

реализације планираних 

индивидуализација или ИОП и 
њихово мењање по потреби. 

Реализација допунске наставе 

Примена стандарда за оцену 

довољан два само у четвртом 

тромесечју 

Примена договорених стандарда 

за позитивну оцену после првог 

тромесечја. 
Сваком ученику дати прецизне 

планове за поправљање 

недовољне оцене. 

Мотивисати ученике за 

напредовање 

током  

године 

предметни 

наставници, 

стручни 
сарадници, 

ученици  

побољшање успеха 

ученика; 

мотивисаност 
ученика за 

функционално 

знање;  

представник 

парламента, 

члан 
инклузивног 

тима. 

4.2.4. У школи се 

промовишу здрави 

стилови живота.  (2,66) 

Нередовна примена 

планираних превентивних 

програма. Недовољна 

мотивисаност ученика и 

родитеља за превентивне 

програме 

Уградити превентивне програме 

у програме редовне наставе у 

оквиру предметима који то 

омогућавају.  

Осмислити атрактивније 

програме; 

Ученици и родитељи су актери 

програма. 

током  

године 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

родитељи,  

спољни 

сарадници 

Информисаност и 

усвајање здравих 

животних стилова; 

Здравствени 

програми у оквиру 

редовне наставе. 

представник 

парламента, 

председник 

актива 

биологије 

4.2.5. У школи се 

промовишу заштита 

човекове околине и 

одрживи развој.          
(2,53) 

Недовољна свест о потрошњи 

папира. 

Мали број еколошких акција.

Одвајање отпада само током 
еколошких акција.

 

Већа сарадња са еколошким 

друштвима; Еколошким 

вредностима континуирано се 

бавити у оквиру свих предмета. 
Мања потрошња папира, а већа 

размена информација 

електронским путем.Стално 

раздвајање отпада. 

током 

године 

Ђачки 

парламент, 

одељенске 

старешине, 
еколошка 

друштва,  

Раздвајање отпада; 

подизање еколошке 

свести ученика и 

запослених. Екол. 
Теме су део 

програма предмета. 

представник 

парламента, 

педагог, 

психолог 
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4.3.3. У школи се 
примењују 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални 

образовни планови за 

све ученике из 

осетљивих група.                     

(2,46) 

Недовољна индивидуализације 
у оквиру редовне наставе за 

даровоте ученике. 

 

Недовољно се користе 

могућности садашњих и 

бивших ученика  у пружању 

образовне подршке 

ученицима. 

Осмислити унапређени ИОП за 
изузетно надарене ученике 

Пружити пуну подршку 

ученицима који показују 

изузетну даровитост за одређене 

предмете. 

Осмишљено планирати 

оцењивање осталих предмета за 

ове ученике.  

Садашњи и бивши ученици 

реализују додатну наставу. 

током  
године 

одељенске 
стрешине, 

наставници, 

психол, 

педагог. 

Подршка даровитим 
ученицима 

представник 
парламента, 

представник 

стручних већа 

за области 

предмета; 

психолог, 

педагог. 

 

 

 

 

 

6.3. Етос 
 

 

ДОБРЕ И ЛОШЕ СТРАНЕ У РАДУ НАШЕ ШКОЛЕ- ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ОБЛАСТИ ЕТОС 

 

Након упоређивања ставова наставника, ученика и родитеља и њихових процена о нивоу остварености сва три подручја области Етос, 

пред нама је последњи задатак који смо поставили у нашем истраживању. 

Анализирајући податке, утврдили смо добре и лоше стране у функционисању васпитно-образовног процеса у нашој школи. Резултати 

које смо добили вредновањем области Етос послужиће нам као смернице за унапређивање живота и рада школе, а израда Акционог плана је 

први корак у превазилажењу уочених слабости. 

Добре стране у нашим постигнућима које смо проценили као примере жељене праксе и даље ћемо одржавати, а активности које су на 

задовољавајућем нивоу остварености трудићемо се да оснажимо и побољшамо, док сегменте нашег рада који нису на задовољавајућем 

нивоу унапређиваћемо интензивнијим радом.  
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Активности које могу послужити као примери добре праксе  

 

• Већина ученика и запослених осећа се добро у нашој школи. 

• У школи постоји Кућни ред школе и Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља, а највећи број ученика поштује 

прописане норме. 

• Готово сви ученици и њихови родитељи веома су задовољни одељенским старешинама. 

• У школи се подстиче критички дух и слобода изражавања, па се већина ученика не плаши да искаже свој став пред 

наставницима, нити да призна учешће у неком школском конфликту.  

• Одељенске старешине, поред редовног и благовременог обавештавања родитеља о напредовању и владању њихове деце, 

информишу родитеље о Плану и програму васпитно-образовног процеса, дешавањима у школи и њиховом учествовању у 

финансирању школских активности. 

• Родитељи су изузетно задовољни школом коју похађају њихова деца, као и односом запослених који је пун уважавања. 

• Наставници, ученици и родитељи имају увид у садржај Кућног реда и Правилника о понашању  у школи, а сматрају да се у 

већини случајева доследно примењује. 

• Наставници и ученици су задовољни радом психолошко-педагошке службе. 

• Готово сви родитељи редовно долазе на родитељске састанке, а добар део њих се информише о напредовању своје деце и 

између тих интервала.  

• Родитељи су у највећем броју случајева задовољни наставним кадром и односом који имају према ученицима.  

• Школа све више подстиче родитеље на сарадњу. 

 

Активности које су на задовољавајућем нивоу остварености   

 

• У школи се редовно организују школске манифестације у којој учествују и представници локалне заједнице, али организацију 

и реализацију „носе“ увек исти људи.  

• Школа има сва основна обележја, а од посебних има школски лист, интернет-презентацију, док је монографија рађена одавно. 

• У већини случајева, наставници слободно смеју да искажу свој став о стању у школи, иако постоје ситуације када се не осећају 

довољно комотно да јавно саопште своје мишљење. 

• Атмосфера у школи наставницима и ученицима је подстицајна за рад. 

• Постоји Кућни ред и Правилник о понашањују ученика, колектива и родитеља који се у већини случајева доследно примењује. 

• Услови рада школе и изглед школског простора су задовољавајући, али нису за све наставнике и ученике довољно 

подстицајни. 

• Школа организује различите спортско-културна манифестације, али није центар дешавања у локалној заједници. 

• Информације о раду и дешавањима у школи наставницима,  ученицима и родитељима углавном су доступне на време. 
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• Већина ученика и наставника у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског простора. 

• У највећем броју случајева,  наставници и ученици задовољни су радом школе у целини. 

• Ученици се не плаше да преузму одговорност за своје поступке и признају кривицу за учешће у неком конфликту, јер се 

наставници труде да развијају код њих одговорност према себи и свету који их окружује. 

• У школи постоји велики број ваннаставних активности, али због недовољно интересантног садржаја и неадекватног простора, 

већина ученика није довољно мотивисана да учествује у раду секција.  

• Већина предавача јавном похвалом награђује добар успех и владање ученика, али не користе сви наставници редовно и 

доследно овакву врсту мотивације.  

• Већи део ученика задовољан је својим наставницима и односом који имају.  

• Креативност и радозналост се подстичу, али не у оптималној мери, јер поједини наставници не задовољавају потребе ученика 

да на постављена питања дају детаљан одговор.  

• У школи се у већини случајева негује слобода говора и изражавања властитог става, па велики број родитеља исказује свој 

став без страха од могућих последица по њихово дете. Ипак, поједини родитељи сусретали су се са другачијим ситуацијама. 

• Ретки су случајеви повлашћених појединаца. 

• Иако су мишљења подељена, уопштено гледано наставници су релативно задовољни радом школског менаџмента.  

• У већини случајева, наставници су задовољни односом са колегама и начином на који обављају свој посао.   

• Школа уважава идеје и критике родитеља, али пожељна је интензивнија сарадња. 

 

 Активности које треба унапредити 

 

 

• У школи постоји Правилник о наградама и похвалама који се не примењује редовно и доследно, па се квалитетан рад и успех 

наставника не промовише довољно. 

• Само неки наставници имају праксу да ученике деле у групе и дају задатке који подстичу сарадњу и тимски рад. 

• У већини случајева, наставници не разговарају са ученицима о темама ван школског градива, па ученици немају навику да 

питају све што их занима. 
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 6.3.1.  Акциони план за област Етос 
 

Узимајући у обзир да смо вредновање области Етос спровели и завршили пред крај школске 2016/2017. године, имали смо могућност 

да тек завршен Акциони план одмах укључимо у Школски развојни план који смо дефинисали на самом почетку нове школске 

2017/2018. године.  

 

 

        

Стандард 

 

       АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА  

ДИНАМИКА 

   НАЧИН  ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

Регулисани 

су 

међуљудски 

односи у 

школи 

  -Равномерна подела 

задужења у складу са 

планом за текућу школску 

годину. 

   -Обележавање 

Међународног дана 

толеранције. 

   -Изложба у холу школе – 

Холокауст – култура 

сећања 

   - Вршњачка едукација – 

помоћ ученицима који 

постижу слабије 

резултате. 

    - У оквиру часова 

одељенске заједнице 

обрадити теме које се тичу 

толеранције, уважавања, 

поштовања. 

   - Организовање трибина 

на тему толеранције. 

  - У оквиру Ученичког 

 

- Стручна већа. 

- Ученици и 

Наставничко 

веће. 

- Ученици, 

наставник 

историје и 

наставник 

ликовне културе. 

- Ученици. 

- Ученици и 

одељенске 

старешине. 

- Ученици и 

наставници. 

- Парламент, 

школски педагог. 

- Одељенске 

старешине , 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од почетка 

школске 

2017/2018. године 

Разговор, посматрање, евалуација. Процена 

ће се вршити непосредним увидом и 

специјално конструисаним интервјуима. 
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парламента организовати 

радионице на теме које се 

тичу толеранције, 

уважавања и пооштовања. 

   - Подстицање ученика на 

сарадњу са психолошко 

педагошком службом. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Резултати 

ученика и 

наставника 

се 

подржавају и 

промовишу 

-Потстицати активност 

ученика на часу  

разноврсним облицима и 

методама рада ( редовно 

задавати домаће задатке, 

укључити ученике у 

пројекте, задатке, 

активности ). 

 

- Предметни 

наставници и 

учитељи. 

 

- Током 

школске 

године 

-Разговор, евалуација 

 

 

5.3. Школа је 

безбедна 

средина за 

све 

 

 

 

 

-Упознати ученике са 

правилником о 

безбедности, са 

протоколом о заштити 

ученика од насиља, 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика, 

кућним редом и обрадити 

теме из тих области. –

Упознати ученике са 

радом Тима за заштиту 

ученика од насиља. 

 

 

 

Ученици, ученички 

Парламент, 

одељенске старешине. 

 

 

 

Од почетка 

школске 

2017/2088. године 

Евалуација ће се вршити испитивањем 

социјалне компетентности, тј. присуства 

антисоцијалног понашања, процене 

задовољства школом,  провером 

постигнигнутих  резултата у успеху и 

владању, кроз смањени број конфликата и 

изостанака. Стручна служба вршиће процену 

специјално конструисаним скалам процене, 

самопроцене и упитницима, а наставници 

проценом на скали социјалне 

компетентности. 

 

5.4. 

Школски 

амбијент је 

пријатан за 

све.  

- Оплемењивање 

школског простора  

(изложбе, декорација, 

уређење кабинета, 

обележавање 

значајних датума ). 

 

 

 

-Ученици, одељенске 

старешине предметни 

наставници и 

учитељи. 

 

 

 

Од почетка 

школске 

2017/2018. године 

Разговор, посматрање,евалуација 
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5.5. У школи 

је развијена 

сарадња на 

свим 

нивоима 

-Утврдити потребе свих 

интересних група, а у 

складу са њима направити 

програме и планове 

активности. 

-Континуирано 

спроводити истраживања 

ставова и задовољства 

запослених, ученика и 

родитеља радом школе и 

њених служби. 

-Редовно организовати 

предавања и трибине из 

области међуљудских 

односа, социјалне и 

педагошке психологије. 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолошко-

педагошка служба, 

ученици, наставници 

и  родитељи 

 

 

 

 

Од почетка 

школске 

2017/2018. године 

Поновљена испитивања ставова наставника, 

ученика и родитеља о атмосфери у  школи и 

раду стручне службе. 

Евалуацију могу вршити надзорни органи, 

као и наставници, родитељи и ученици чији 

став о раду службе може да се процени 

интервјуима, упитницима и скалама процене.  

 

 

 

 

6.4. Ресурси  
 
 
Активности које могу послужити као примери добре праксе 

 
• млад колектив, стручна заступљеност, спремност на усавршавање 

• кабинети интерактивне табле доступни су млађим и старијим разредима у извођењу наставе 

• ботаничка башта у школи у Враћевшници, компостана и школски воћњак 

• вртно језерце у школи у Мајдану као средина за учење 

• омогућено је изражавање креативности наставника и ученика кроз разне видове: приредбе, радионице, секције, организовање излета и 

посета културним институцијама 

• учешће у разним хуманитарним акцијама, сарадња са Црвеним крстом, Колом српских сестара помоћ материјално угроженим 

ученицима 
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• сарадња са Општином Г. Милановац, НВО, Културним центром, Библиотеком 

• сарадња са локалним предузећима и обезбеђивање донација 

• Имамо УНЕСКО клуб 

• добра сарадња између наставника, наставника и ученика, наставника и родитеља као и наставника и педагошко-психолошке службе 

• подржавамо и помажемо ученицима да реализују своје пројекте (из грађанског васпитања)  

• подстичемо  и мотивишемо ученике да оплемењују  свој простор 
 

Активности које су на задовољавајућем нивоу остварености 

• оплеменити учионице зеленилом 

• поставити више паноа од стиропора 

• оградити школско двориште као простор за игру, рад и одмор 

• подстицати наставнике на увођење модерних метода на часу-радионица, вршњачке едукације, коришћење интернета и увести систем 

награђивања по разним питањима (иновације у настави, посебна залагања у оквиру посла – дежурства, прековремени рад и сл.) 

• набавити више ДВД-а  за извођење наставе и оформити медијатеку (у библиотеци) како би се расположиви материјал боље чувао и 

користио 

• увести Ђачку задругу, курсеве 

• побољшање сарадње школе са средствима јавног информисања у граду (локална ТВ, локални листови) у смислу бољег промовисања 

наше школе у локалној средини 

• проширити сарадњу са Установом за физичку културу 
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6.4.1. Акциони план за област Ресурси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 За реализацију планираних активности постојећа средства којима школа располаже су недовољна. Планирамо конкурисање код 
потенцијалних донатора путем израде пројеката и обезбеђивањем донација од локалних предузећа и осталих донатора. 

 
 
 
 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН  

ПРАЋЕЊА 

Организовање семинара како би наставници стекли услов 

за одржавање лиценце и унапређивање рада 

Унапређивање Школских програма креирањем и 

извођењем амбијенталне наставе, тематским и 

интердисциплинарним наставним и ваннаставним 

садржајима 

Директор школе, 

Педагошки колегијум 

Стручна већа 

Од почетка 

школске 2017/2018. 

године 

Извештаји 

Обогаћен садржај 

нових Школских 

програма 

Конкурисати за средства за изградњу Б фазе школе и 

реконструкцију постојећег простора код потенцијалних 

инвеститора: Министарство просвете и спорта, 

Инвестициони национални план, донатори и др. 

Прибавити најповољније понуде за опремање учионица 

наставним средствима; 

Прављење наставних средстава уз помоћ ученика 

Директор, 

помоћник директора, 

секретар, 

предметни наставници, 

руководиоци издвојених 

одељења, 

учитељи  и  

ученици 

Континуирано 

Процена ће се 

вршити 

непосредним 

увидом и увидом у 

извештаје о раду. 

Редовно извештавати локалну заједницу о активностима 

школе путем штампаних и електронских медија 

Организовање гостовања и предавање успешних 

група,организација и појединаца 

Директор 

школе,психолошко-

педагошка служба, 

ученици,наставници 

Од почетка 

школске2017/2018. 

године 

Процена 

присутности у 

штампаним 

медијима кроз 

анализу садржаја. 
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6.5. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 
 

 
ДОБРЕ И ЛОШЕ СТРАНЕ У РАДУ НАШЕ ШКОЛЕ- ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ОБЛАСТИ РУКОВОЂЕЊЕ 

 
  

Активности које могу послужити као примери добре праксе  

 

• У нашој школи готово сви наставници се редовно стручно усавршавају и имају солидан број сати обука, јер се у школи подржава и омогућава стално 

стручно усавршавање; 

  

  Активности које су на задовољавајућем нивоу остварености   

 

• Стручна тела и школски тимови формирани су у складу са компетенцијама запослених; 

• У школи постоји добра координација рада стручне службе и одељенских старешина; 

• Готово сви запослсени процењују да школа у којој раде има добар углед у локалној заједници; 

• У великом броју случајева, директор учествује у раду стручних тимова; 

• У школи је добро организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела; 

• Директор у већини случајева предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника;  
• Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе 

•  Директор ефикасно и ефективно руководи  радом настaвничког већа. 

• Директор показује отвореност за промене ииницира  иновације. 

• Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева 

• У великом броју случајева, наставници оцењују да благовремено од директора добијам задужења уз прецизне рокове за извршење; 

• Већина заспослених сматра да се обавезе и задужења деле запосленима на основу стручности и способности;  

• Велики део наставника сматра да директор познаје у довољној мери функционисање васпитно-образовног процеса; 

• Углавном су адекватном поделом посла обухваћени сви аспекти рада школе;  

• Мислим да директор служи својим радом и понашањем као пример свима 

• У великом броју, утисак наставника је да директор има јасну визију развоја школе; 

• Већина сматра да директор успешно руководи школом, иако је и знатан број оних са супротним мишљењем; 

• Велики број запослених сматра да директор развија добру сарадњу са појединцима и организацијама; 

• Процењено је да у највећем броју случајева, директор уважава предлоге Савета родитеља; 

• Већина запослених сматра да је директор  у стању исправно да просуђује; 

• Велики број наставника оцењује да директор уме да преговара и придобије подршку других; 

• Велики број наставника оцењује себе као активне  у тимском раду; 

• Готово сви наставници су добро оценили своју професионалност, јер сматрају да доследно испуњавју све своје обавезе 
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• Велики број запослених је углавном задовољан својим односом са директором; 
• У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. 

•  Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. 

 

 

  Активности које треба унапредити 

 

• Обезбедити ученицима- представницима Школског парламента присуство на седницама и активније учешће ученика у школском животу; 

• Организовати континуиране и редовне процене индивидуалне и тимске ефикасности; 

• Интензивније поставити процес учења и постигнућа ученика у средиште активности школе; 

• Неопходно је равномерније  распоредити обавезе и задужења на све запослене; 

• Значајно је да се запослени на време информишу о планираним дешавањима и реализованим активностима у школи; 

• Важно је да се запослени у већој мери укључе у процес доношења одлука; 

• Деој наставника сматра да директор треба да створи подстицајнију атмосферу за рад; 

• У добром броју случајева директор успева да адекватно реши конфликтне ситуације, али је потребан интензивирање рада у овој области; 

• Оснажити наставнике о области самовредновања и важности процеса за унапређење квалитета, као и редовнијег и квалитетнијег рада у овој области; 

• Укључити све запослене у процес самовредновања, унапредити тимски рад и подстицати равномерну ангажованост; 

• Подстицати наставнике да уредно воде своју евиденцију о свом самовредновању; 
• Директор би требало да користи различите механизме за мотивисање запослених 

 

 

6.5.1. Акциони план за област Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 
 

 
 

        ЗАДАЦИ 

 

       АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА  

ДИНАМИКА 

   НАЧИН  ПРАЋЕЊА 

 

1. Оснажити 

руковођење кроз 

адекватно 

планирање и 

благовремено 

информисање 

свих актера 

васпитно-

образовног 

процеса 

1.1.Годишње и месечно тимско планирање  у 
свим областима и аспектима рада школе: 
- Израдити годишње и месечне планове свих 

тимова и планираних активности;  
-Благовремено информисати  све учеснике 
васпитно-образовног процеса о задужењима, 
планираним и реализованим активностима; 
1.2. Организовати праксу давања прецизних 
рокова за извршавање задужења и 
извештавање о реализацији; 

Директор школе, 
заменик директора, 
координатори 

школских тимови,  
стручни сарадници, 
наставници  

Од почетка 
школске 
2017/2018. године 

Анализа школске документације: Записника, извештаја, 

годишњих и оперативних планова тимова; 

 

Континуирана процена степена информисаности свих 

учесника у васпитно-образовном процесу. Процена ће се 

вршити непосредним увидом и специјално конструисаним 

упитницима. 

2. Унапредити 

организацију 

рада кроз 

-2.1.Формирати нове тимове или 
реорганизовати старе: 

- Укључити већину колектива у тимски рад; 

Директор школе, 
заменик директора, 

координатори 

Од почетка 
школске 

2017/2018. године 

Анализа школске документције: Записника, извештаја, 

планова, структуре радног времена, итд. 

 

Процена ће се вршити  и скалама процене, самопроцене  у 
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равномерну 

расподелу обавеза 

и задужења 

− Прецизно поделити обавезе и  
задужења; 

− Укључити све актере васпитно-
образовног процеса у рад тимова 
(представнике родитеља, ученика, 

локалне заједнице); 
2.2. Интензивирати учешће школе у локалним, 
националним и међунаредним пројектима; 

школских тимови,  
стручни сарадници, 
наставници  
 
 
 
 

оквиру упитника који процењују задовољство послом, , 

руковођењем, организацијом посла и обезбеђивањем 

квалитета рада школе; 

3. Унапредити 

документ 

Школски 

развојни план 

3.1.Проширити тим за ШРП на све циљне 
групе (представници родитеља, локалне 
азједнице, Школског одбора, итд.); 

 
3.2. Укључити најмање 60% колектива са 
прецизним задужењима у оквиру тима; 

 
3.3. Редовно организовати састанак тима 

(најмање једном у сваком полугодишту); 

 
3.4. Засновати документ на резултатима 
самовредновања, извештаја о остварености 
стандарада постигнућа  и актуелним 
потребама; 
                      
 3.5. Благовремено          информисати све 
циљне групе о планираним и реализованим 
активностима из ШРП; 

 

Директор школе, 
заменик директора, 
тим за ШРП, тим за 
самовредновање 

психолошко-
педагошка служба, 
одељенске 
старешине, 
наставници, 
ученици, родитељи, 
Школски одбор  

Од почетка 
школске 
2017/2018. године 

Евалуација ће се вршити анализом документа 
ШРП,  акционих планова самовреднованих 
области, увидом у записнике са састанака и 
извештаја о реализацији: 

4. Побољшати 

квалитет рада 

кроз ефикаснији 

процес 

самовредновања 

4.1.Реорганизовати рад тимова: 
- Формирати тимове на период од годину дана 
или проширивати тим сваке године; 
- У  сваки тим укључити директора, 
представнике парламента, Савета родитеља, 
Школског одбора и стручних актива; 

- У тимски рад укључити процену 
ангажованости сваког члана и самопроцену; 

4.2. Тимски израдити годишњи план 
самовредновања 

4.3.У Статут школе унети податке о 
начину рада, саставу и 
надлежностима тима за 
самовредновање 

4.4.Редовно и доследно примењивати 
праксу јавне похвале и признања за 
анажованост запослених; 

Директор школе, 
заменик школе, 
координатори 
тимова за 
самовредновање, 
психолошко-

педагошка служба, 
ученици, 
наставници 

Од почетка 
школске 
2017/2018. године 

Анализа школске документције: Записника, извештаја, 

планова, структуре радног времена, итд. 

 

Процена ће се вршити  и скалама процене, самопроцене  у 

оквиру упитника који процењују задовољство послом, 

руковођењем, организацијом посла и обезбеђивањем 

квалитета рада школе; 
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6.6. Школски програм и годишњи план рада 
 

Опис нивоа остварености 

 

Школски програм 

 

• Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. 

• Свим елементима је дат одговарајући значај. 

• Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице 

локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе. 

 

 Годишњи план рада 

 

• Годишњи план је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. 

• На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. 

• Годишњи план рада је усклађен са Законом о основама система образовања и васпитања. 

• Структура Годишњег плана рада је у потпуности испоштована. 

• Годишњи план рада је прегледан, сажет и функционалан. 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

Анализом резултата вредновања ове области Школски програм и годишњи план рада, дошли смо до закључака који могу имати 

карактер сугестија и смерница за квалитетнији васпитно-образовни рад у нашој школи, јер садрже активности које могу послужити као 

показатељи добре праксе. Примере који нису на задовољавајућем нивоу остварености и оне које треба унапредити такође можемо извући из 

овог нашег рада. 

 Не постоје факултативни предмети и двојезична настава за ученике, па стога у Програму рада немамо ни планираних садржаја и 

активности. 

 

Активности које могу послужити као примери добре праксе: 

 

- Годишњи план рада школе је сачињен на полазним основама важећих подзаконских  аката-правилника о наставним плановима и 

програмима. 
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- Планови и програми стручних органа школе се реализују у потпуности. 

- Детаљно су утврђени носиоци програма образовања и васпитања, годишњи програма рада је у складу са школским развојним планом. 

- Ритам рада у току школске године је детаљно временски приказан. 

- Детаљно је поднет Извештај рада школе за протеклу школску годину. 

- На основу података и годишњих извештаја утврђујемо да је школа остварила добре резултате у претходној школској години. 

 

Активности које треба унапредити: 

 

- Радити на даљем побољшавању материјално-техничких услова рада (опремљеност наставним средствима). 

- Код израде Школских програма потребно је побољшати и оснажити тимски рад како би се квалитет Школских програма подигао на 

виши ниво, то се односи  најпре на активе старијих разреда. 

- Потребно је да сви наставници користе предвиђене обрасце за годишње и оперативне планове рада. 

- Потребно је да сви наставници користе предвиђене обрасце за годишње и оперативне планове рада. 

- У евиденцији о успеху ученика који похађају допунску и додатну наставу потребно је назначити  циљеве учења за сваког од ученика  
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6.6.1. Акциони план за област Школски програм и годишњи план рада 

 
 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

-Оснажити тимски рад. 

 
 

 

 

 
-Почетак спровођења програма 

превенције електронског 

насиља 
 

 

 

• Радити на даљем 
побољшавању материјално-

техничких услова рада 

(опремљеност наставним 

средствима). 
 

• Потребно је да сви 

наставници користе 

предвиђене обрасце за 
годишње и оперативне 

планове рада. 

 

• У евиденцији о успеху 

ученика који похађају 
допунску и додатну наставу 

потребно је назначити  

циљеве учења за сваког од 
ученика  

Директор школе, 

психолог и педагог 
 

 

 

 
Наставници 

информатике и 

одељењске старешине 
 

 

Директор школе, 
рачуноводство, стручна 

већа 

 

 
 

 

 
Наставници и 

педагошко-психолошка 

служба 

 
 

 

 
 

Наставници и 

педагошко-психолошка 
служба 

Од почетка школске 

2017/18.године и у 
наредном развојном 

периоду. 

 

Од почетка школске 
2017/18.године и у 

наредном развојном 

периоду 
Од почетка школске 

2017/18.године и у 

наредном развојном 
периоду. 

 

 

Од почетка школске 
2017/18.године и у 

наредном развојном 

периоду. 
 

 

 

Од почетка школске 
2017/18.године и у 

наредном развојном 

периоду. 
 

Разговором са наставницима и скалом процене 

залагања 
 

 

 

Извештаји о раду школе 
 

 

 
 

Извештаји о раду школе 

 
 

 

 

 
 

Разговор са наставницима и кроз стручна већа 

 
 

 

 

 
Разговор са наставницима и кроз стручна већа 
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7. СВОТ АНАЛИЗА 
 
Снаге Слабости Могућности Претње 

Радно искуство 

Међупредметни програми који 

подстичу интердисциплинарност: 

Еко-школа, предузетништво и 

образовни туризам 

Редовне анализе стања и 

планирање мера за унапређивање 

рада у области настава и учење и 

постигнућа 

Радна атмосфера и добри 

сараднички односи 

Добра сарадња међу свим 

интересним групама 

Ангажовање пратиоца у раду са 

ученицима са потребом за 

додатном подршком; 

Учешће у културним 

манифестацијама града и 

креирање програма; 

Посета културним установама: 

Музеју, Градској библиотеци, 

Спортско-рекреативном центру; 

Сарадња са локалним медијима и 

средствимаинформисања 

(Телемарк, ГМ Инфо, Таковске 

новине); 

Значајно побољшање 

материјално-техничких ресурса и 

опреме и уштеда енергената 

захваљујући донаторима из 

Недостатак радног простора 

Недостатак финансијских 

средстава за опрему и стручно 

усавршавање 

Део кадра ради у више школа 

Немотивисаност ученика  

Немотивисаност наставника са 

малим процентом часова за 

додатни ангажман 

Недовољан број наставних 

средстава и недовољан број 

просторија за кабинетску 

наставу  

Недовољно подстицање развоја 

школе преговарањем и 

придобијањем других за 

остваривање заједничких циљева  

Недостатак мотивације због 

преоптерећености појединаца и 

неадекватне стимулације 

Недоследна примена Правилника 

о оцењивању 

Употреба тестова без 

спецификација по стандардима 

Неблаговремена најава усмених 

и писаних провера 

Немогућност формирања 

распореда часова у складу са 

педагошко-психолошким 

нормама 

Ентузијазам већине запослених 

Уређење кабинета 
Амбијентална настава 

Креирање сценарија за наставни и 

ваннаставни рад  

Промовисање примера добре праксе 

Подршка колегама 

Едуковање колектива школе у 

пословном менаџменту ради  

проналажења извора додатног 
финансирања у циљу унапређивања 

услова и квалитета наставе; 

Поспешити коришћење локалних 

ресурса за васпитно-образовне 

сврхе; 

Променити целокупан намештај у 

учионицама; 

Набавка потребне беле технике 

Набавити додатну опрему за 

наставу; 

Реконструкција постојећег простора 

у свим ИО и матичној школи 

Видео надзор; 

Замена школског возила 
Усавршавање руководства у 
пословном менаџменту 
Интензивније стручно усавршавање 

у установи (презентација примера 

добре праксе, угледни часови...)  

Уредити евиденцију ученичких 
постигнућа обрасцем који ће бити за 

интерну употребу (по захтевима 

Правилника и назнакама у 

Честа промена наставника 

Рад у више школа 

Немотивисаност наставника са 

малим процентом часова за 

додатни ангажман 

Недостатак финансијских 

средстава за награђивање 

заслужних 

Недостатак средстава и 

недовољна подршка школи за 

изградњу Б фазе школе 

Тешкоће у налажењу 

финансијских средстава за 

адаптацију постојећих објеката 

Лоше аутобуске линије 

Недостатак финансијских 

средстава за лакши превоз и 

повезивање ученика матичне 

школе и издвојених одељења 

Промена локалних власти 
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локалне заједнице  

Кабинетска настава 

Промовисање резултата и 

примера добре праксе 

Адекватна сарадња са другим 

институцијама и НВО 

Богат програм ваннаставних 

активности и едукативних и 

културних садржаја које школа 

нуди 

Инклузивна култура и пракса 

Опредељеност ка сталном 

иновирању наставног рада 

Интердисциплинарна настава 

Усмереност на одрживи развој и 

холистичку концепцију учења 

Организован продужени боравак 

Рад Ђачког парламента 

Рад УНЕСКО клуба 

Интензивна брига о безбедности 

деце 

Редовна и успешна сарадња са 

локалном заједницом 

Рад у две смене 

Разуђеност издвојених одељења 

Неравномерна расподела 

задужења 

Неуређено школско двориште 

  

Школским програмима) 

Израда иницијалних тестова и 

контролних задатака са 
спецификацијом на стручним 

већима и индивидуализован и 

диференциран рад у складу са 

резултатима 

Интензивније контролисање 

квалитета повратних информација 

које се дају ученицима приликом 
писаних и усмених провера знања 

Благовремено информисање 

родитеља о раду и напредовању 
ученика у сарадњи предметног 

наставника и одељењских 

старешина 

Подучавање техникама процене и 
самопроцене 

Обука наставника за 

индивидуализацију и 
диференцијацију рада уз употребу 

савремених наставних средстава и 

опреме и примену различитих 

облика рада 
Сарадња са школама из земље и 
иностранства 
Активна сарадња са локалном 
влашћу која омогућава подизање 
нивоа образовног процеса 
Повољни глобални трендови 
усмерени на одрживи развој 
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8. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА 
 

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

 
Општи циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту Евалуација 

Специфични 

циљеви 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

1. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

Анализа 

постигнућа на 

завршом 

испиту 
 

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба, 

наставник 

информатике, 

Тим за 

постигнућа 

Није потребно 

Август 

текуће 

школске 

године 

 

Резултат на 

завршном 

испиту 

(анализа ЗУОВ 

и интерне 

анализе 

стручних већа) 

Директор 

школе и 

школски 

педагог; 

извештаји 

стручних већа 

Септембар 

текуће 

школске 

године 

Анализа 

усклађености 

оцена на крају 

године са 

оствареностима 

образовних 

стандарда на 

завршном 

испиту 

Стручна већа, 

стручна служба 
Није потребно Август 

текуће 

школске 

године 

Резултат на 

завршном 

испиту 

(анализа ЗУОВ 

и интерне 

анализе 

стручних већа) 

 

Директор 

школе и 

школски 

педагог; 

извештаји 

стручних већа 

Септембар 

текуће 

школске 

године 

Израда 

Aкционог 

плана за 

подизање 

Педагошки 

колегијум, 

предметни 

наставници 

Није потребно Август 

текуће 

школске 

године 

Просек на 

завршном 

испиту је на 

нивоу просека 

Директор 

школе, 

Педагошки 

колегијум; 

Септембар 

текуће 

школске 

године 
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нивоа 

успешности 

ученика 

‒ израда плана 

програма 

провере 

остварености 

образовних 

стандарда из 

датих предмета 

  

Републике 

Србије 

 

извештаји 

 

Мотивисање 

ученика за 

похађање 

часова 

припремне 

наставе 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Није потребно 2017 ‒ 2022. Повећан број 

ученика који 

похађају часове 

припремне 

наставе из свих 

предмета 

Евиденција 

присутних 

ученика 

(дневници); 
 

Крај текуће 

школске 

године 

2. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

иницијалним 

тестовима 

Спровођење 

иницијалног 

тестирања 

Предметни 

наставници 

 

Није потребно Прва недеља 

септембра 

 

Корекција 

оперативних 

планова у 

складу са 

добијеним 

резултатима 

Одељењске 

старешине, 

Педагошки 

колегијум 

Крај 

септембра 

текуће 

школске 

године 

Квалитативна и 

квантитативна 

анализа 

постигнућа 

ученика са 

доношењем 

предлога 

активности и 

мера за даљи 

рад 

Разредни и 

предметни 

активи, Тим за 

постигнућа и 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно Крај 

септембра 

 

Корекција 

оперативних 

планова у 

складу са 

добијеним 

резултатима и 

мере за 

унапређење 
 
 
 

Педагошки 

колегијум, 

Директор; 

Извештај Тима 

за постигнућа 

Крај првог 

Тромесечја 

текуће  

школске 

године 
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Упознавање 

наставника, 

ученика и 

родитеља са 

постигнућима 

ученика и 

анализом 

резултата 

иницијалног 

тестирања и 

планом 

активности 

Педагошки 

колегијум  

Наставничко 

веће  

одељењске 

старешине 

 

Није потребно Почетак 

октобра 
Повећан број 

ученика на 

допунској и 

додатној 

настави 

 

Педагошки 

колегијум, 

Директор; 

Записник са 

наставничког 

већа 

 

Прво 

Наставничко 

веће након 

спроведених 

активност 

текуће 

школске 

године 

3. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

контролним 

задацима из 

предмета који 

се 

полажу на 

завршном 

испиту 

Израда и 

спровођење 

контролних 

задатака и 

провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

Предметни 

наставници 

 

Није потребно На основу 

месечних 

оперативних 

планова рада 

Урађен план и 

програм 

активности и 

мера за 

унапређење (по 

одељењима) 

Извештаји 

Предметних 

актива 

 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Квалитативна и 

квантитативна 

анализа 

постигнућа 

ученика са 

доношењем 

предлога 

активности и 

мера за даљи 

рад 
 

Разредни и 

предметни 

активи, Тим за 

постигнућа, 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно Квартално 

током текуће 

школске 

године 

 

Побољшана 

допунска и 

припремна 

настава; 

побољшан 

успех ученика 

(на крају 

школске 

године и на 

завршном 

испиту) 

Директор 

школе; 

Анализа 

постигнућа 

ученика; 

извештај о 

предузетим 

мерама за 

даљи рад 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Упознавање 

наставника, 

ученика и 

Педагошки 

колегијум на 

Наставничком 

Није потребно На 

родитељским 

састанцима 

Повећан број 

ученика похађа 

допунску и 

Директор 

школе; 

записник са 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 
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родитеља са 

постигнућима 

ученика и 

анализом 

резултата и 

донесеним 

планом 

активности 

већу и 

одељењске 

старешине 

 

 

припремну 

наставу; 

побољшан 

успех ученика 

 

родитељског 

састанка 

 

4. Унапређење 

садржаја 

припремне, 

допунске и 

додатне 

наставе 

на основу 

анализе 

резултата на 

завршном 

испиту 

Прилагођавање 

планова и 

садржаја 

припремне, 

допунске и 

додатне 

наставе; 

усклађивање 

распореда 

редовне и 

припремне 

наст. 

Предметни 

Наставници 

 

Није потребно Септембар 

(прилагођавање 

планова и 

садржаја) 

Почетак 

другог 

полугодишта 

(усклађивање 

распореда) 

 

Повећан број 

ученика похађа 

допунску и 

припремну 

наставу; 

Побољшан 

успех ученика 

 

Директор 

школе; 

Педагошки 

колегијум 

Октобар и 

март текуће 

школске 

године 
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8.2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

 
Општи циљ: Унапређивање мера пружања подршке ученицима из осетљивих група  Евалуација 
Специфични 

циљеви 
 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

2.1. 

Континуирано 

примењивати и 

усавршавати 

процедуре 

идентификације 

и облика 

подршке деци и 

ученицима 

 

Анализа 

постигнућа 

деце и ученика 

на одељењским 

већима и 

утврђивање 

потреба за 

различитим 

облицима 

подршке  

Одељењске 

старешине  

Тим за 

инклузију 

Стручна 

служба 

 

Није потребно континуирано 

током школске 

године 

Записници са 

одељењских 

већа, 

колегијума, 

ИОП-и 

Одељењске 

старешине  

Тим за 

Инклузију 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 

2.2. Сарадња са 

појединцима  

установама на  

реализацији  

подршке: 

Сарадња са:  

-родитељима 

ученика којима 

је потребна 

додатна 

подршка 

Интерресорном 

комисијом  

-Основном 

школом за 

образовање 

ученика са 

тешкоћама у   

Тим за 

инклузију 

Стручна 

служба 

Директор 

школе 

Није потребно континуирано 

током школске 

године 

Извештаји, 

уговори о 

сарадњи 

Тим за 

Инклузију 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 
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развоју 

(ангажовање  

логопеда и 

дефектолога и 

други облици 

подршке) 

-Домом 

здравља  

(стручњаци  

различитих 

профила,  

изабрани лекар 

и сл.) 

- Осталим 

школама 

-Мрежом 

подршке ИО 

-Центром за 

социјални рад и  

Општином 

(материјална 

подршка)  

2.3. 

Континуирани 

допринос 

унапређењу 

инклузивног 

образовања и 

инклузивне 

образовне 

праксе 

Континуирано 

унапређивање 

компетенција 

наставника за 

инклузивно 

образовање 

(стручно 

савршавање у и 

ван установе) 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

инклузију 

Стручна 

служба, 

Наставници 

који реализују 

ИОП-е 

Није потребно континуирано 

током 

школске 

године 

Извештаји о 

стручном 

усавршавању 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 

Припрема  

часова уз 

уважавање 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

Није потребно континуирано 

током 

школске 

Извештаји о 

стручном 

усавршавању, 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 
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различитости 

код ученика 

 

инклузију 

Стручна 

служба, 

Наставници 

који реализују 

ИОП-е 

године Припреме за 

часове 

2.3. Укључивање 

ученика са 

сметњама и 

тешкоћама у 

развоју у 

слободне 

активности  

 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

инклузију 

Стручна 

служба, 

Наставници 

који реализују 

ИОП-е 

Није потребно континуирано 

током 

школске 

године 

Извештаји 

одељењских 

старешина 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 

Спроводити  

отворене 

едукације о 

инклузији у 

школи  ради 

сензибилисања 

свих 

интересних 

група (трибине 

и предавања)   

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

инклузију 

Није потребно континуирано 

током школске 

године 

Извештаји о 

раду школе 

Педагошки 

колегијум 

 

Полугодиште, 

крај шк. године 

Набавка 

материјала и 

опреме, стручне 

литературе и 

уџбеника за рад 

са ученицима 

из 

осетљивих 

група 

Тим за 

инклузију, 

стручна 

служба, 

учитељи, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Део из буџета 

Општине, део 

од донација и 

пројеката  

2017 – 2022. 

 

Побољшани 

услови за 

извођење 

наставе, 

обогаћен фонд  

стручне 

литературе за 

рад са 

ученицима из 

Тим за 

инклузију, 

стручни 

сарадници, 

одељењски 

старешина и 

директор 

 

Полугодиш 

те и крај 

школске 

године 
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  осетљивих 

група 

2.3. Вредновање 

квалитета 

имплементације 

ИОП-а у школи 
 

Тим за 

инклузију 

 

Није потребно Полугодиште 

и крај школске 

године 

 

Квалитет ИОП-а 

индивидуализа 

ција наставе је 

на завидном 
нивоу; ученици 

остварују 

образовне 
циљеве 

Педагошки 

колегијум 

Тим за ИОП 

 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

2.4. 

Укључивање 

ученика школе  

у  програме 

који су 

усмерени на 

здраве  стилове 

живота и 

репродуктивно 

здравља   

 

Презентација 

истраживачких 

радова ‒ јавни 

час надарених 

ученика, као и 

презентација 

талената 

ученика са 

потешкоћама у 

учењу 

Тим за 

инклузију 

Није потребно На основу 

Годишњег 

плана рада 

 

Мотивисаност 

ученика за 

учествовање у 

истраживачким 

и другим 

радовима, 

писању плаката 

 

Тима 

за ИОП 

Стручни 

сарадници 

 

Крај текуће 

школске 

године 
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8.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 
 

Општи циљ: Унапредити мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 
Евалуација 

Специфични циљеви 

 
Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

3.1. Повећање сарадње 

међу ученицима, 

наставницима, управом 

школе и родитељима 

Организовање 

едукативних 

предавања и 

радионица за 

ученике, 

родитеље и 

запослене 

Стручна 

служба, 

Колегијум, 

Ђачки 

парламент 

 

Донације, 

сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

 

2017 ‒2022 Број присутних 

полазника 

радионица 

Директор 

школе; 

Извештаји 

Крај текуће 

школске 

године 

Дефинисање 

процедуре за 

упознавање 

ученика, 

наставника и 

родитеља са 

правилима 

понашања и 

обавезама 

ученика и 

наставника 

Педагошки 

колегијум, 

одељењске 

старешине 

Није 

потребно 

На првом 

родитељском 

састанку 

текуће 

школске 

године; 

јавни час за 

ученике 

првог дана 

школске 

године 

Смањен број 

дисциплинских 

поступака у 

односу на 

претходни 

период 

 

Директор 

школе; 

извештај 

Педагошког 

колегијума 

Крај првог 

квартала 

текуће 

школске 

године 

 Организовање 

програма 

превенције од 

насиља у виду 

припреме 

радионица 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Није 

потребно 

До краја 

2018. године 

 

Смањен број 

насилног 
понашања међу 

ученицима; 

смањен број 

дисциплинских 
поступака 

извештаји и 

записници 

Крај текуће 

школске 

године 
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Осмишљавање 

и 

примена 

процедуре за 

похваљивање и 

промовисање 

просоцијалних 

облика 

понашања 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

Ученички 

парламент 

 

Није 

потребно 

Децембар 

2018. године 

 

Број 

промовисаних 

и 

похваљених 

ученика 

 

Педагошки 

колегијум 

Извештај 

Тима 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

записници 

 

Крај првог 

полугодишта 

школске 

2018/2019. 

године 

 Обележавање 

Дана 

толеранције и 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама ради 

развијања 

солидарности и 

емпатије код 

ученика 

Тим за 

социјално 

старање, Тим 

за заштиту 

ученика од 

насиља 

 

Донације, 

сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

 

16. новембар 

‒ Дан 

толеранције 

Учешће 

ученика у 

обележавању 

дана 

толеранције; 

разумевање 

потребе 

ученика за 

солидарношћу 

и толеранцијом 

Директор 

школе; 

Унеско клуб, 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

презентација 

на сајту 

школе 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Стручно 

усавршавање 

запослених из 

области 

ненасилне 

комуникације и 

конструктивног 

решавања 

конфликата 

организовањем 

семинара 
 

Директор 

школе и Тим 

за 

стручно 

усавршавање 

 

Донације, 

сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

 

На основу 

Годишњег 

плана рада 

школе 

 

Обученост 

наставника за 

ненасилну 

комуникацију 

и 

решавање 

проблема, 

Смањен број 

дисциплинских 

поступака у 

односу на 

претходни 

период 

Директор 

школе; 

извештај са 

семинара, 

фотографије, 

извештај 

Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

Крај текуће 

школске 

године 

3.2. Побољшање 

активности дежурних 

Упознавање 

наставника о 

Тим за 

заштиту 

Није 

потребно 

Август 

текуће 

Познавање 

обавеза и 

Директор 

школе; 

Септембар 

текуће 
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наставника обавезама и 

одговорностима 

(у писменој 

форми) 

ученика од 

насиља 

 

школске 

године 

 

одговорности 

наставника 

записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

школске 

године 

Побољшање 

плана 

дежурства 

(појачано 

дежурство)  

наставника 
 

Директор, 

заменик 

директора 

 

Није 

потребно 

2017-2022. Смањен број 

нежељених 

ситуација на 

одморима 

Директор 

школе; 

непосредни 

увид; књига 

дежурства, 

извештај 

Тима за 

безбедност 

Полугодиште 

и крај 

школске 

године 

3.3. Праћење и 

анализирање случајева 

непримереног понашања 

Снимање и 

анализирање 

стања 

безбедности у 

установи 

анализа 

безбедности 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

 

Није 

потребно 

Децембар 

2018. године 

 

Постојање 

анализе 

безбедности 

 

Директор 

школе и 

Актив 

за развојно 

планирање; 

 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

 Анализа 

ресурса 

установе који 

могу допринети 

ефикасној 

превенцији 

насиља 

(садржај 

библиотеке, 

стручни 

материјали, 

приручници са 

семинара, 

Библиотекар, 

стручна 

служба, 

секретар 

школе, 

директор 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Није 

потребно 

Децембар 

текуће 

школске 

године 

 

Постојање 

анализе 

ресурса 

установе 

 

Директор 

школе; 

извештај 

Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

Крај текуће 

школске 

године 

 Допуна и 

ревизија 

Тим за 

заштиту 

Није 

потребно 

Децембар  

2018. године 

Сачињен 

програм 

Директор 

школе; 

Крај првог 

полугодишта 
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Програма 

превентивних и 

интервентних 

активности у 

складу са 

нивоима 

ризика. 

ученика од 

насиља 

 интервентних 

активности 

 

Тим за 

безбедност, 

Колегијум 

 

школске 

2018/2019. 

године 

3.1.5. Повећање 

броја сигурносних 

камера у оквиру 

школе 

Конкурисање 

на 

развојне 

пројекте и 

набавка 

средстава код 

локалне 

самоуправе 

 
 

Директор Развојни 

пројекти, 

донације, 

локална  

самоуправа 

Школска 

2018/2019. 

година. 

Повећање 

безбедност 

ученика у 

школи и 

школском 

дворишту; 

смањен број 

васпитно- 

дисциплинских 

поступака 

Директор 

школе; 

непосредан 

увид, 

Извештај о 

раду школе 

 

Крајтекуће 

школске 

године 

 

8.4. Мере превенције осипања ученика 
 

Општи циљ: Појачати рад на превенцији осипања ученика  Евалуација 
Специфични 

циљеви 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

4.1. Јачање 

капацитета 

запослених у 

циљу 

превенције 

осипања 

ученика 

Стручно 

усавршавање 

наставника и 

стручних 

сарадника 

организовањем 

семинара 

Директор, Тим 

за стручно 

усавршавање, 

стручна служба  

 
 

Донације, 

сопствена 

средства, 

локална 

самоуправа 

 

У складу са 

Годишњим 

планом рада 

школе 

 

Наставници 

упознати са 

стратегијама 

прилагођавања 

наставе 

 

Директор 

школе; 

извештаји са 

семинара, 

фотографије, 

извештај Тима 

за стручно 

Крај 

школске 

2018/2019. 

године 
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везаних за 

инклузивно 

образовање и 

програм за рад 

са децом и 

младима у 

циљу 

образовања за 

превазилажење 

предрасуда, 

развој 

толеранције  

усавршавање 

 

4.2. 

Побољшање 

мера осипања 

ученика на 

нивоу 

целе школе – 

укључивање 

родитеља, 

обезбеђивање 

подршке 

вршњака 

и развијање и 

спровођење 

допунске 

наставе 

Израда плана 

посете деце из 

обданишта 

школи и плана 

активности 

деце из 

обданишта 

приликом тих 

посета 

Актив 

учитеља 

Колегијум 

 

Није потребно Јануар 2018. 

године 

 

Повећани број 

организованих 

посета деце из 

обданишта у 

односу на 

претходне 

године 

 

извештаји, 

фотографије 

 

Фебруар 

2018. године 

Израда 

промотивног 

материјала (у 

виду флајера) 

за 

упис деце у 

први 

разред 

Тим за ЕТОС 

 

Сопствена 

средства, 

донације 

 

Јануар 2018. 

године 

Постојање 

промотивног 

материјала 

(флајера итд.) 

 

Директор 

школе; 

извештај, 

флајери 

 

Март текуће 

школске 

године 

Побољшање 

услова за учење 

набавком и 

применом 

савремених 

Директор 

Школе 

 

Аплицирање 

на републичке  

и 

локалне 

конкурсе за 

Школска 

2018/2019. 

година 

Ученици 

користе 

наставна 

средства на 

часовима 

Директор 

школе, 

Школски 

одбор; 

инвентар 

Крај текуће 

школске 

године 
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наставних 

средстава и 

савремене 

информационо- 

комуникационе 

технологије 

добијање 

финансијских 

средстава 

 

 школе; 

извештај о 

набавци 

наставних 

средстава 

 

 

8.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих 

наставних предмета 

 
Општи циљ: Предузимање различитих мера усмерених на достизање циљева образовања и васпитања и 

формирања компетенција за живот  у савременом друштву. 

Евалуација 

Специфични 

циљеви 
 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

5.1. 

Унапређење 

подршке 

талентованим 

ученицима 
 

Идентификација 

ученика који 

показују посебна 

интересовања за 

поједине 

области и 

предмете и 

израда ИОП-а 3 
 

Учитељице и 

предметни 

наставници, Тим 

за инклузију 

 

Није потребно Новембар 

2018. године 

 

Постојање 

евиденције 

 

Одељењске 

старешине и 

стручна 

служба; 

извештај Тима 

за инклузију, 

број ученика 

који раде по 

ИОП-у 3 

Крај првог 

полугодишта 

Израда плана 

школе за 

континуиран рад 

са талентованим 

ученицима ради 

аплицирања на 

Стручно веће 

природних 

наука и 

друштвених 

наука 
 

Није потребно Децембар 

2018. године 

 

Постојање 

плана 

 

Директор 

школе; 

Извештаји 

стручних већа 

 

Децембар 

2017. године 
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зимски и летњи 

семинар у 

истраживачкој 

станици 

„Петница“ 

5.2. 

Унапређење 

личног и 

социјалног 

развоја 

ученика ‒ 

понуда 

ваннаставних 

активности 

Унапређење 

сарадње са 

културним и 

научним 

институцијама у 

локалној  

заједници и 

Републици 

Тим за 

Подршку 

ученицима, 

Ђачки 

парламент, 

Тим за развој 

Школског 

програма 

Сопствена 

средства, 

Родитељи  

 

2017 – 2021. Повећање 

броја посета 

културним и 

научним 

институцијама 

и 

манифестација 

ма 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештај Тима 

подршку, Тима 

за маркетинг 

 

Крај текуће 

школске 

године 

Организовање 

Фестивала науке 

у школи и посета 

манифестацијама 

едукативног 

карактера ван 

школе (по плану 

у  ГПРШ) 

Педагошки 

колегијум 

Буџет 

Општине, 

донације, 

родитељи 

2017 – 2021. Повећање 

броја посета 

манифестација 

ма едукативног 

карактера 

 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештај Тима 

подршку, Тима 

за маркетинг 

 

Крај текуће 

школске 

године 

Организовање 

реалних сусрета 

у оквиру 

програма 

професионалне 

оријентације 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно 2017 – 2021. Број сусрета, 

извештај 

 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештај Тима 

подршку, Тима 

за маркетинг 

Крај текуће 

школске 

године 

 

Организовање  

радионица које 

изводе активисти 

Црвеног крста, 

удружења 

грађана, 

здравствених 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно 2017 – 2021. Број сусрета, 

извештај 

 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештај Тима 

подршку, Тима 

за маркетинг 

Крај текуће 

школске 

године 
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служби, 

Полиције и 

осталих 

сарадника 
Обезбеђивање 

услова за 

систематичан 
развој општих 

међупредметних 

компетенција код 

ученика кроз 
развој школских 

стратегија које 

подразумевају 
сарадњу школе са 

родитељима и 

локалном и широм 

друштвеном 
заједницом 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Буџет 

Општине, 

донације, 

родитељи, 

пројекти 

2017 – 2021. Летопис, 

извештаји 

 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештај Тима 

подршку, Тима 

за маркетинг 

Крај текуће 

школске 

године 

 

Заједничко 

развојно 

планирање на 

нивоу целе 

школе, посебно у 

домену израде 

школског 

програма:  

појачана 

међупредметна 

сарадња, 

интегративне 

међупредметне 

теме, стално 

повезивање 

предметних 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Није потребно 2017 – 2021. Летопис, 

извештаји, 

Школски 

програми 

 

Директор 

школе; 

фотографије, 

извештаји о 

раду школе  

 

Крај текуће 

школске 

године 
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садржаја 

различитих 

предмета 

(корелација), 

флексибилно 

планирање 

распореда часова 

Методичко и 

дидактичко 

прилагођавање 

које ће и наставу 

и оцењивање 

ставити у 

функцију учења  

 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Није потребно 2017 – 2021. Планови, 

програми, 

Извештаји 

тима за 

наставу и 

учење 

(амбијентална 

настава, 

пројектно 

учење, 

огледи...) 

Директор, тим 

за наставу и 

учење 

Крај текуће 

школске 

године 

 

Промовисање 

иницијативе 

ученика у 

процесима учења 
у учионици, 

свакодневном 

животу и локалној 
заједници 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво, 
Наставник г. в.  

Остали 

наставници и 
учитељи 

Није потребно 2017 – 2021. Ђачке акције 

на сајту школе 

Директор, тим 

за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Крај текуће 

школске 

године 

Подстицање 

предузетничког 

духа директно код 
ученика, а 

индиректно код 

њихових 
родитеља и у 

локалној средини 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 
предузетништво, 

Наставник г. в.  

Остали 
наставници и 

учитељи 

Није потребно 2017 – 2021. Ђачке 

предузетничке 

акције на сајту 

школе 

Директор, тим 

за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Крај текуће 

школске 

године 
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8.6. План припреме за завршни испит 
 

Циљ: Боља постигнућа ученика на завршном испиту. 

 

Активност Време/месец реализација циљ Задужени 

Иницијално тестирање Септембар  Предметни 

наставници 

Утврдити исходе постигнућа 

ученика и на основу тога 

планирати наставни рад који ће 

допринети да 80% ученика 

постигне основни , 50% ученика 

средњи, а 20 % ученика напредни 

ниво стандарда 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Анализа резултата Септембар Предметни 

наставници 

Уочавање слабости  Предметни наставници, 

одељењске старешине, родитељи 

Рад на  отклањању  уочених 

слабости у  знањима 

Септембар/ 

октобар 

Предметни 

наставници 

Подизање  нивоа постигнућа Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Примене  стандарда и исхода у 

наставном процесу  

Септембар Предметни 

наставници 

Подизање нивоа свести  

наставника и ученика 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Пробни завршни испит Октобар/ 

новембар 

Предметни 

наставници 

Припрема за завршни испит , 

сагледавање нивоа оствар. 

стандарда и исхода  

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Анализа пробних тестова  Предметни 

наставници 

Уочавање слабих и јаких страна Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Упознавање родитеља ученика 

осмог разреда са планом 

припрема ученика за завршни 

испит 

Јануар Раз. 

старешине 

Информисање родитеља Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Реализација часова припреме за 

завршни испит /на нивоу седмице 

Јануар-мај Предметни 

наставници 

Обезбедити континуитет  у 

припремању 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Интезивна примена писаних 

провера постигнућа ученика из   

Током год. 

1 месечно  

Предметни 

наставници 

Подићи спремност  за завршни 

испит 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 
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српског језика и математике 

(тестови, контролни задаци, по 

стандардима уз 

индивидуализацију редовног 

рада) 

Провера постигнућа ученика 

композитним  тестовима 

Децембар, 

мај 

Предметни 

наставници 

Подићи спремност  за завршни 

испит 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Припремна настава Јун (по 

Календару) 

Предметни 

наставници  

Припрема за завршни испит Предметни наставници, 

одељењске старешине 

 
       

8.7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 
 
 

     Циљ: Унапређивање рада школе кроз размену искустава у раду.  

 
 

Активност Време/месец реализација циљ Задужени 

Наставак реализације 

програма „Еко-школе“ 

током 

године 

тим Раазвијање програмских активности и 

унапређивање садржаја Школских 

програма 

Еко одбор, Колегијум 

Умрежавање са другим 

националним и другим 

школама преко портала 

„Е-твининг“ 

По 

програмима 

Еко-школе и 

Унеско 

клуба од 

2017-2022. 

Тим за 

развојно 

планирање, 

наставничко 

веће 

Успостављање сарадње и размена 

искустава у раду на домаћем и 

међународном нивоу 

Директор, по одлукама Колегијума, 

Наставничког већа 

Праћење конкурса на 

националном и 

међународном нивоу и 

писање пројеката 

2017-2022. пројектни 

тимови 

 Обезбеђивање материјалних 

средстава и подршке за унапређење 

рада школе 

Директор, Стручни актив за развојно 

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

 
     Циљ: Подизање квалитета рада школе 

 
Активност Време реализације Носиоци реализације Циљ 

Обука наставника за креирање амбијенталних 

наставних и ваннаставних садржаја (кључна 

област Настава и учење) 

Шк. 2017/2018. Каталог за 2016/2017. 

и 2017/2018., бр. 382 

(К2, П1) 

Унапређивање компетенција 

наставника  

Анализа посећених часова (кључна област 

Настава и учење) 

Друго 

полугодиште 

2017/2018. 

Тим за Наставу и 

учење 

Унапређивање компетенција 

наставника у примени образовних 

стандарда у настави 

Угледни и интердисциплинарни часови  

(интерно стручно усавршавање) 

континуирано По распореду у 

ГПРШ, презентација и 

анализа 

Унапређивање компетенција 

наставника 

Унапређивати компетенције наставника за 

инклузивно образовање (интерна размена 

искустава) 

Током школске 

године 

Тим за инклузију Унапређивање компетенција 

наставника из области ИО 

Обука наставника за рад  и руковање 

рачунарском опремом (интерни семинари-

кључна област Ресурси) 

Током развојног 

периода 

Наставници 

информатике 

Унапређивање компетенција 

наставника за примену рачунара у 

настави 

Курс енглеског језика за запослене Током развојног 

периода 

Директор школе Унапређивање компетенција 

наставника 

Упознавање на Наставничком већу са 

интерним процедурама интервенције  у 

ситуацијама када се дешава насиље 

Прво полугодиште 

2017. 

Тим за „Етос“ 

Тим за превенцију 

насиља 

Упознавање са процедурама 

интервенције са циљем 

ефикаснијег реаговања у 

ситуацијама када се дешава насиље 

Друге обуке које су саставни део Личних 

планова професионалног развоја наставника, 

директора и стручних сарадника 

Током школске 

године 

Наставници, директор, 

стручни сарадници 

Унапређивање компетенција 
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8. 9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 
     Циљ: Обезбеђивање услова за напредовање и стицање звања наставника и стручних сарадника.  

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

Упознавање 

Наставничког 

већа са 

условима 

стицања звања 

Директор 

школе 

Август текуће 

школске 

године 

 

Наставници су упознати са 

условима стицања звања 

 

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

Крај првог 

тромесечја  

текуће школске 

год. 

 

Израда и 

комплетирање 

портфолија 

наставника 
 

Предметни 

наставници 

 

Август текуће 

школске 

године и 

континуирано 

током школске 

године 

Портфолио  

Потпуна слика о стручном 

усавршавању и напредовању 

наставника 

Тим за стручно 

усавршавање, 

директор 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Формирање и 

ажурирање базе 

података о 

стручном 

усавршавању 

наставника и 

стручних 

сарадника 

Информатичар 

Тим за 
стручно 

усавршавање 
 

Формирање: 

август текуће 

школске 

године; 

Ажурирање: 

током школске 

године 

 

База података стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

 

Директор школе 

База података 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Пријављивање 

наставника и 

стручних 

Наставници и 

стручни 

сарадници, 

Током 

школске 

године 

Подршка професионалном 

развоју и напредовању у 

звање стручног сарадника  

Директор школе Крај првог 

полугодишта 

текуће 
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сарадника 

који имају услов 

за стицање 

одређеног звања 

(по звањима) 

директор 

школе 

 

 Списак кандидата 

 

школске 

године 

Разговор са 

потенцијалним 

кандидатима за 

стицање звања 
 

Директор 

школе и 

стручна 

служба 

 

Непосредно 

након 

вредновања 

нивоа 

компетенција 

 

Мотивисаност кандидата за 

Подношење захтева за 

стицање звања 

Извештаји 

Директор школе 

 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Подношење 

захтева 

кандидата за 

стицање звања 

директору 

школе 

Кандидати У току 

школске 

године 

 

Повећан број наставника са 

стручним звањем у складу са 

Законом  

Поднети захтеви  

Директор школе 

 

По упутству из 

Правилника 

 

Вредновање 

компетенција 

кандидата са 

поднешеним 

захтевима за 

стицање 

звања, низом 

посета часовима 

и анкетирањем 

ученика 

Директор, 

педагог и 

психолог 

школе 

 

Након подношења 

захтева (новембар и 

децембар текуће 

школске године) 

 

Увид у оствареност 

компетенција неопходних за 

стицање звања 

Извештаји и анализе 

 

Директор школе 

 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Упознавање 

Наставничког 

већа са 

кандидатима 
 

Директор 

школе  

 

Након подношења 

захтева кандидата 

 

Информисање и мотивисање 

Чланова колектива за 

подношење захтева за стицање 

звања 

Записник са Наставничког 

већа 

Директор школе 

 

Крај првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 
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Прикупљање 

неопходне 

документације 

за 

покретање 

поступка 

напредовања и 

стицања звања 

Директор 

школе и 

стручна 

служба 

Након 

позитивног 

мишљења 

Наставничког 

већа о 

предложеним 

кандидатима 

 

Обезбеђивање доказа за 

подношење предлога и за 

напредовање и стицање звања 

стручних сарадника  

Комплетирана документација 

Директор школе 

 

Крај текуће 

школске 

године 

Покретање и 

спровођење 

процедуре 

стицања звања 

Директор 

школе и 

правна 

служба 

 

Непосредно 

након 

прикупљене 

документације 

 

Позитивно мишљење 

Завода о предлогу за избор 

кандидата 

Документација о покретању 

процедуре 

Директор школе 

 

Крај текуће 

школске 

године 

Обавештавање 

кандидата и 

јавности о 

стицању звања 

Директор 

школе 

Након стицања 

звања 

 

Промоција школе и 

наставника  

Извештај 

Директор школе 

 

Крај текуће 

школске 

године 
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8. 10. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 
 

Циљ: Унапређивање мера подршке ученицима. 

 

Активност Време реализације Носиоци 

реализације 

Циљ Време 

Редовни састанци Савета 

родитеља 

Према плану рада 

Савета родитеља 

директор, 

секретар, 

стручни 

сарадници 

Реализација активности из 

надлежности Савета 

родитеља 

Током шк. године 

Родитељски састанци На почетку школске 

године и 

класификационим 

периодима 

Одељењске 

страешине 

Праћење напредовања 

ученика, дисциплине, 

реализација екскурзија и 

наставе у природи 

Током шк. године 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

стручни 

сарадници 

Праћење напредовања и 

развоја ученика и 

дисциплине, примена мера 

на основу анализе успеха 

Током шк. године 

Анкетирање родитеља о 

сарадњи са школом 

(самовредновање); анкетирање 

родитеља о задовољству школом  

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

тимови за 

самовредновање 

Унапређивање сарадње са 

родитељима и рада школе 

на основу анализе 

резултата анкета 

На крају шк. године 

Родитељи као чланови Тимова за 

додатну подршку 

Током школске 

године 

Учитељи, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Упознавање родитеља са 

ИОП-ом, давање 

сагласности, ревизије 

ИОП-а, праћење 

напредовања ученика и 

припреме за завршни 

испит 

Квартално  
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Родитељи као сарадници у 

реализацији програма 

професионалне оријентације 

Током школске 

године 

Тим за ПО Професионална 

оријентација ученика 

По ГПРШ 

Трибине за родитеље Током школске 

године 

директор, 

стручни 

сарадници, 

сарадници из 

других 

институција 

Упознавање са развојним 

карактеристикама ученика 

и другим темама 

По ГПРШ 

Учешће родитеља у 

хуманитарним акцијама, 

културним и спортским 

активностима 

Током школске 

године 

Директор, 

наставници 

Унапређивање сарадње са 

родитељима 

По ГПРШ 

 

 

 

8. 11. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

 
   Циљ: Унапређивање квалитета рада школе. 

 

Институција са којом се 

сарађује 
Садржај сарадње Време реализије Реализатори 

Интеркултура Међународна просветна сарадња 
Континуирано почев 

од 2017/18. 

Директор, тим за међународну 

просветну сарадњу 

Еко-школе Учешће у заједничким пројектима Током године Школа, Еко-школе 

Општина Г. Милановац 
Заштита животне средине, по ГПРШ Током године Школа, општинска Еко 

канцеларија  

Црвени крст  
Вршњачке едукације у области здравствене 

заштите и превенције трговине људима 
Током године 

Волонтери 

ЦК и Школа 
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8. 12. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

     

    циљ: Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

 
Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Време 

реализације 

Потребна средства Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

Упознавање 

наставника са 
иновативним 

методама наставе 

 

Стручна служба, 

Педагошки 
колегијум 

 

1.тромесечје 

школске 
2017/2018 

Није потребно записници  

Списак литературе и 
непосредни увид 

Директор 

школе 

Крај првог 

полугодишта 
школске 

2017/2018. 

године 

Анкетирање 
наставника о 

Стручна служба, 
Педагошки 

Није потребно Наставничко веће на 
крају школске 2017/2018. 

Број наставника 
заинтересован их за 

Директор 
школе 

Крај првог 
полугодишта 

Јесењи крос: Трка за срећније детињство октобар 

Дечја недеља октобар 

Центар за социјални рад Помоћ/подршка породицама ученика Током године 
Школа, 

Центар 

Завод за јавно  здравље 

Здравствене едукација Током године Сарадници Завода 

Контрола исправности намирница Током године Сарадници Завода 

 
Санитарни прегледи Током године 

Дом здравља  Здравствена заштита Током године Дечји диспанзер 

ОШ „Свети Сава“, Београд 
Учешће у заједничким пројектима (сарадња 

Ученичких парламената) 

Током године 
Сарадници на пројекту 
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иновативним 

методама наставе 

које би допринеле 
побољшању 

наставног процеса 

из датог предмета 

колегијум 

 

године 

 

примену иновативних 

метода наставе 

Извештај о спроведеној 
анкети 

 

 школске 

2017/2018. 

године 

Утврђивање списка 
стручних семинара 

везаних за 

иновативне 
методе наставе и 

учења 

Тим за стручно 
усавршавање, 

Педагошки 

колегијум 
 

Није потребно Наставничко веће на 
школске 2018/2019. 

године 

 

Постојање списка 
иновативних метода 

Извештај Тима за 

стручно усавршавање; 
списак стручних 

семинара 

Директор 
школе 

 

Крај првог 
полугодишта 

школске 

2018/2019. 
године 

Имплементација 

одабраних семинара 
у 

годишњи план 

стручног 
усавршавања 

наставника 

Тим за стручно 

усавршавање, 
директор школе 

 

Није потребно Јун текуће 

школске 
године 

 

Број полазника 

семинара иновативних 
метода наставе на 

годишњем нивоу 

План стручног 
усавршавања  

Директор 

школе 
Тим за стручно 

усавршавање 

Август 

текуће 
школске 

године - 

крај другог 
полугодишта 

Презентација 

наставника о 
одслушаном 

семинару на 

Наставничком већу 
и Стручним већима 

 

Наставници и 

стручни 
сарадници 

 

Није потребно Наставничко веће након 

одслушаног 
семинара 

 

Упознавање и 

мотивисаност чланова 
колектива за иновације у 

настави 

Увид у сертификате 
Записник са 

Наставничког већа; 

извештај стручних 

тимова; 
извештај о стручном 

усавршавању 

Директор 

школе, 
стручна 

служба; 

 

Крај другог 

полугодишта 
текуће 

школске 

године 

Примена научених 

метода на огледним 

и 

угледним часовима 
 

Наставници и 
стручни 

сарадници 

 

Није потребно На основу месечних 
оперативних планова 

рада наставника и 

плана стручног 

усавршавања унутар 
установе 

Мотивисани и 
задовољни ученици,  

Оцена часа од стране 

стручних сарадника, 

Припрема за час; 
Извештаји о стручном 

усавршавању наставника 

Директор 
школе, 

стручна 

служба 

 

Крај другог 
полугодишта 

текуће 

школске 

године 
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8. 13. Друга питања од значаја за развој школе 

 
Општи циљ: 13.1. Унапређење квалитета наставе 

 

Евалуација 

Специфични 

циљеви 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

13.1.1. 

Унапређење 

квалитета  

тематске наставе 

(унутарпредметна 

и међупредметна 

корелација, 

корелација са 

свакодневним 

животом) у циљу 

стицања 

међупредметних 

компетенција 

Организација и 

спровођење 

угледних и 

огледних часова 

семинара из ове 

области и 

организација 

тематског дана 

Директор, 

стручна служба, 

Наставничко 

веће 

Локална 

самоуправа, 

 

сопствена 

средства, 

развојни 

пројекти 

 

У складу са 

планом 

стручног 

усавршав. 

Број угледних и 

огледних 

часова 

Извештај 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Директор 

школе 

 

На крају 

школске 

године 

13.1.2. 

Унапређење 

и модернизација 

образовно - 

васпитног рада 

применом 

савремених 

наставних 

средстава 

 

Обука за рад на 

интерактивној 

табли и примени 

ИКТ у настави 
 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

Локална 

самоуправа, 

сопствена 

средства, 

развојни 

пројекти 

На основу 

Годишњег 

плана рада 

школе 

 

Извештај 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Наставници су 

обучени за рад 

на 

интерактивној 

табли; 

обученост 

Директор 

школе 

 

На крају 

текуће 

школске 

године 
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наставника за 

примену ИКТ у 

настави 

Организација и 

спровођење 

угледних и 

огледних часова 
 

Професори 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

Није потребно Током 

школске 

године 

 

Повећан број 

огледних и 

угледних 

часова; 

побољшан 

квалитет 

наставног 

процеса 

извештај о 

стручном 

усавршавању 

Директор 

школе; 

 

Крај текуће 

школске 

године 

13.1.3.Анализа 

примене 

стандарда 

квалитета наставе 

перманентним 

праћењем и 

евалуацијом 

наставног  

процеса 

Посете 

часовима; 

анализа 

резултата 

вредновања 

квалитета часа и 

презентовање на 

НВ 

 

Стручна 

служба, 

директор 

 

Није потребно Током 

године и 

полугодиш 

ње 

 

Унапређење 

појединих 

стандарда; 

извештаји 

 

Стручна 

служба, 

директор, 

Тим за 

самовреднова 

ње 

 

Крај текуће 

школске 

године (у 

распону од 

2017. до 

2021. 

године) 
 

13.1.4. Едукација 

родитеља о 

важности и врсти 

њихове улоге у 

ученичком 

постигнућу 

уважавајући 

узраст деце 

Проширивање 

Програма 

сарадње са 

родитељима 

увођењем 

едукације о 

њиховој улози у 

ученичким 

постигнућима, 

по 

разредима: 

Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум, 

Савет 

родитеља, 

ПП служба, 

одељењски 

старешина 

 

Није потребно У току 

текуће 

школске 

године 

 

Број 

едукованих 

и анкетираних 

родитеља 

 (записник са 

родитељског 

састанка) 

 

Одељењске 

старешине 

 

Крај текуће 

школске 

године 
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1. разред: 

развијање 

позитивног 

односа 

према школи 

2. разред: 

приступ 

оцењивању, 

осамостаљивање 

ученика / 

контролисана 

помоћ 

родитеља/ 

3. и 4. разред: 

осамостаљивање 

ученика и учење 

учења, 

припрема за 

пети разред 

5. разред: улога 

родитеља у 

адаптацији 

ученика 

на предметну 

наставу 

6. разред: 

упознавање са 

стандардима 

постигнућа по 

предметима, 

концепцији и 

припремама 

завршног испита 

7. и 8. разред: 



Школски развојни план 2017-2022. 
 

 80 

перманентно 

праћење 

постигнућа и 

реаговање на 

уочене 

проблеме 

13.1.5. 

Квалитетније и 

перманентно 

информисање 

родитеља о 

постигнућима 

ученика 

Увођење 

електронског 

дневника 

 

Директор 

школе 

Министарство 

просвете, 

локална 

самоуправа 

 

У складу са 

обезбеђеним 

материјалмим 

средствима 

 

Побољшан 

увид у оцене 

и успех 

ученика 

Директор 

школе; 

 

Електронски 

дневник 

 

Крај текуће 

школске 

године 

 

8. 14. Пружање подршке ученицима у процесу учења 

 
Општи циљ: 14. Унапређивање мера за пружање подршке ученицима у процесу учења Евалуација 

Специфични 

циљеви 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

14.1. Припрема 

ученика за бољу 

адаптацију 

приликом 

преласка из првог 

циклуса 

образовања у 

други 

 
  

У Програм 

подршке унети: 

1. Упознавање 

ученика са 

новинама у вези 

са предметном 

наставом (крај 

четвртог 

разреда) 

Учитељи, 

предметни 

наставници 
 

Није потребно 

 

Септембар 

текуће 

године 

 

Побољшан 

успех ученика 

у току петог 

разреда у 

односу на 

раније 

генерације 

 

Стручна 

служба, 

директор 

школе 

Извештај 

 

Крај првог 

квартала 

текуће 

школске 

године 

2. Родитељски 

састанак – 

Стручна 

служба, 

Није потребно Почетком 

октобра 

Боља 

адаптација 

Записник са 

родитељског 

Крај првог 

квартала 
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дефинисање 

улоге родитеља у 

адаптацији деце 
на предметну 

наставу 

учитељи 
 

текуће 

године 

 

ученика на 

предметну 

наставу 

 

састанка; 

извештај 

текуће 

школске 

године 

 3. Упознавање 

ученика с 
методологијом 

учења сваког 

предмета: 
- предметни 

наставници у 

току првих 

месец дана (по 
потреби и дуже) 

уче ученике 

како усвајати 
градиво његовог 

предмета 

- користећи 
похвале и 

вредновањем 

труда 

анимирати их за 
учење наставног 

предмета,водити 

евиденцију о 
постигнућу 

сваког ученика 

информисати 

одељењског 
старешину 

-информисање 

родитеља о 
току адаптације 

деце 

Предметни 

Наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

 

Није потребно 

 

 

 

 

 

Септембар и 

октобар 

 

У току 

школске 

године 

 

Континуира 

но током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Квартално на 

родитељским 

састанцима 

 

Побољшан 

успех ученика 

из датих 

предмета; 

повећана 

мотивисаност 

ученика за 

учење и 

савладавање 

градива 

 

Стручна 

служба, 

директор 

школе 

 

Извештаји 

 

 

 

Крај првог 

квартала 

текуће 

школске 

године 

 

 

Крај текуће 

школске 

године 

 

 

 

Крај текуће 

школске 

године Крај 

текуће 

школске 

године 
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8. 15. Унапређивање материјално-техничких услова за реализацију наставе и учења 
 

Општи циљ: 15. Побољшање материјално-техничких услова за реализацију наставе и учења  Евалуација 
Специфични 

циљеви 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

 
 
 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

2. 1. 

Побољшање 

опремљености 
учионица, 

фискултурне сале, 

библиотеке и 
продуженог 

боравка 

савременим 
наставним 

средствима 

Набавка 

интерактивних  

табли и 
пројектора 

за све учионице; 

набавка 
лаптопова 

за све кабинете; 

набавка 
наставних 

средстава 

Директор,  

Тим за набавку 

наставних 
средстава 

 

Министарство 

просвете, 

локална 
самоуправа, 

сопствена 

средства, 
пројекти 

 

Септембар 

текуће 

школске 
године 

 

Побољшани 

материјално- 

технички 
капацитети; 

пријатнија 

атмосфера, 
задовољство 

ученика; 

побољшан 
успех ученика 

Извештај Тима 

за набавку 

Директор 

школе; 

 

Крај текуће 

школске 

године 

15.2. Израда 
пројектно-техничке 

документације за 

изградњу Б фазе 
школе 

 

Аплицирање на 
конкурсе за 

финансирање 

пројектно-
техничке 

документације 

 

Директор у 
сарадњи са 

пројектантским 

фирмама 
 

Министарство 
просвете, 

локална 

самоуправа, 
сопствена 

средства, 

пројекти 

У складу са 
одобреним 

пројектима за 

финансирање 
 

Повећани 
материјално- 

технички 

капацитети; пет 
нових, 

савремених 

учионица 

Директор 
школе; 

извештај 

директора 
школе 

 

Крај школске 
године 
 
 
  

15.3. Реновирање 
постојећег 

простора 

Аплицирање на 
конкурсе и 

пројекте за 

финансирање 

Директор школе Министарство 
просвете, 

локална 

самоуправа, 
сопствена 

средства, 

пројекти 

У складу са 
одобреним 

пројектима 

за 
финансирање 

Побољшани 
материјално- 

технички 

капацитети; 
пријатнија 

атмосфера; 

задовољство 

ученика 

Директор 
школе; 

извештај 

Тима за 
развојне 

пројекте 

Крај школске 
године 
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8. 16.  Мерила за праћење остваривања Развојног плана 

 
Циљ: Унапређивање начина праћења реализације планираних активности. 

 
Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 
 
 
 
 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

Самовредновање 

реализације 

Акционог плана 

за текућу 

школску годину 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

директор 

Крај другог 

Полугодишта- јун 

текуће школске 

године 

 

Повећан сензибилитет 

наставника за реализацију 

активности планираних 

Развојним планом 

Директор школе 

Извештаји и 

записници 

 

Крај текуће 

школске године 

Израда Плана 

евалуације 

спроведених 

активност 

предвиђених 

Развојним 

планом школе 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

директор 

 

Август текуће 

школске године 

 

Правовремена евалуација 

спроведених активности у 

сврху праћења и 

благовременог реаговања 

Директор школе 

Увид у План 

евалуације 

 

Август текуће 

школске године 

Израда плана 

активности 

Актива за 

школско развојно 

планирање за 

наредну школску 

годину 
 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

директор 

 

Август текуће 

школске године 

 

На основу Акционог плана 

израђује се Годишњи план 

рада школе 

 

Директор школе 

Извештај о 

самовредновању; 

Годишњи план 

рада школе; 

извештај о 

реализацији 

Годишњег плана 

Септембар 

текуће школске 

године 
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Самовредновање 

реализације 

активности за 

школску годину у 

односу на 

Стандарде 

квалитета рада 

установе 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

директор 

 

Током школске 

године 

Активности из Развојног 

плана уврштене су у 

Годишњи план рада школе, у 

активности Стручних већа и 

у планове рада наставника 

 

Директор школе 

Извештај о 

самовредновању; 

предлог Акционог 

плана 

 

Крај текуће 

школске године  

август 

Допуна Развојног 

плана на основу 

резултата 

самовредновања 

и вредновања 

Развојног плана 

школе 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање и 

директор 

 

Август текуће 

школске године 

 

Анекс Развојног плана школе 

 

Директор школе 

Извештај и Анекс 

развојног плана 

школе 

 

Септембар 

текуће школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број:              од 27. 6. 2017. године 

 

 

Директор школе                                              Председник Школског одбора 

 

_______________________                        ___________________________________ 

Емина Ђурић                                               Весна Ацовић 


