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Лична карта школе 

 

Назив: ОШ „Љубомир - Љуба Ненадовић” 

Место: Раниловић 

Адреса: 34 302 Раниловић  

Тел./Факс: 034 / 748 - 002 

Имејл-адреса: ranilovic@verat.net 

Општина: Аранђеловац 

Округ: Шумадијски 

Матични број: 07113439 

ПИБ: 100995860 

Директор: Бранка Павловић, проф. биологије 

Дан школе: 27. септембар 
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Специфичности школе 

 

 

Према предању, када су Милош Обреновић и прота Матеја Ненадовић обилазили околна села 
Шумадије, запазе лепу удовицу од Милићевића. Стаде Милош наговарати проту да се ожени јер су Србији 
потребна паметна деца као што је прота. Сутрадан, поране и крену у лов. Тако и село доби име Раниловић, а 
удовица постаде протина жена. У том браку роди се Љубомир-Љуба Ненадовић, по коме наша школа носи 
име. 
           Прва школа у Раниловићу је основана 27. септембра 1898. године у кући Живка П. Павловића и тада је 
уписано у први разред четворо деце. Прва наменска школа изграђена је 1901. године на месту званом Бубања 
и имала је две учионице и два стана за учитеље. Због повећаног броја ученика месна заједница адаптира 
задружни дом за потребе школе – садашње место школе. Савремено адаптирана и дограђена школа отворена 
је 1971. године. У овој школи створени су добри услови за успешан рад. Школа је до 1994. године носила име 
„Моша Пијаде” да би од тада променила име у „Љубомир-Љуба Ненадовић”.  
            Школа је носилац Септембарске награде, највеће признање СО Аранђеловац, две Републичке награде 
за уређење школске средине и признање Министарства за екологију и унапређење животне средине. Поред 
школских празника, Дана школе, Светог Саве, новогодишњих и ускршњих празника, наставници и ученици 
сваког 5. јуна, поводом Светског дана екологије, изведу пригодан програм. Многобројни  гости и мештани се 
окупе око петстогодишњег храста „Лукића записа”. 
            Школа се труди да пробуди креативност код ученика и изађе у сусрет посебним потребама наших 
ученика кроз ваннаставне активности. Наши ученици успешно представљају школу на разним такмичењима и 
културним манифестацијама. 
             Наша школа има разлога да буде задовољна. Можемо да будемо поносни на децу која су похађала ову 
школу и децу која је сад похађају. Иза тога стоји велики рад и међусобна сарадња наставника и ученика.    
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Ресурси  школе 

 

Када пажњу усмеримо ка ресурсима школе, можемо да кажемо да су потпуно разуђени, али не у 
физичком смислу или у смислу њихове разноврсности, већ понајпре у њиховом несинхронизованом, па и 
несинергијском утицају на рад и живот школског организма.  

 
Људски ресурси: 

У школи „Љубомир-Љуба Ненадовић” ради 4 наставника разредне наставе и 16 наставника предметне 
наставе, директор школе, стручни сарадник са 50% радног времена, правник и шеф рачуноводства са по 50% 
радног времена. Помоћно-техничко особље чини 6 радника. 

 

Р.Б. Име и презиме 
Стручна 
спрема 

Предмет који предаје 
Радни 
стаж 

1. Мила Петровић CC Француски језик 4 
2. Вера Стојановић  ВСС Енглески језик 10 
3. Ана Недић  ВСС Енглески језик 9 
4. Данијела Ђурић ВСС Географија 4 
5. Милица Вукашин  ВСС Историја  4 
6. Чедомир Чакмак ВПШ Математематика и физика 21 
7. Снежана Петровић ВПШ Српски језик 40 
8. Слађана Ранковић ВСС Професор разредне  наставе 23 
9. Лидија Павловић ПА Наставник разредне  наставе 22 
10. Гордана Арнаутовић ВПШ Хемија 17 
11. Татјана Цветковић ВСС Биологија 18 
12. Јасмина Милошевић ВСС Професор разредне  наставе  26 
13. Ђорђе Живановић ВСС Професор разредне  наставе 2 
14. Ненад Мијатовић ВСС Верска настава  9 
15. Катарина Радовић ВСС Биологија 4 
16. Снежана Јанковић ВСС Музичко васпитање 9 
17. Дејана Живановић ВС Ликовна култура 13 
18. Дамир Скалоњић ВСС Физичко васпитање 16 
19.  Александра Јаковљевић ВСС Физичко васпитање 14 
20. 

Александар Ракочевић ВСС 
Физика, Техничко и информатичко 
образовање, Информатика и 
рачунарство, Техника и технологија 
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21. Бранка Павловић ВСС Директор  школе 10 
22. Јелена Киковић ВСС Психолог  6 
23. Дејан Васојевић ВСС Секретар школе – правник 10 
24. Драгана Вујановић ВС Шеф рачуноводстава 1 
25.  Верица Милановић ОШ Сервирка   25 
26. Владан Марковић ССС Домар  21 
27. Влада Јовичић ССС Домар  17 
28. Гордана  Ћирић ОШ Помоћни  радник 10 
29. Биљана Марковић ССС Помоћни  радник 16 
30. Јелена Милинковић Ђурђевић ССС Помоћни  радник 1 
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У школској 2017/18. год. ОШ „Љубомир-Љуба Ненадовић” похађа 131 ученик.  
 

Разред I II III IV V VI VII VIII 

Број ученика 7 15 15 17 14 21 24 18 

Укупно  131  ученик 
 
Материјално-технички ресурси: 
Анализом постојећег нивоа обезбеђености материјално-техничких услова за рад школе и сагледавањем 
приоритетних потреба које треба задовољити у будућем периоду, у свим ранијим, а и садашњим 
финансијским плановима исказивали смо своје потребе и на основу тога тражили начин за прибављање 
финансијских средстава којима би се исказане потребе реализовале. 
У наредном периоду треба предузимати све одговарајуће кораке како би се обезбедила средства за набавку 
неопходне опреме за што квалитетније  извођење наставе.  
Усмерићемо  све своје ресурсе ка томе да се за кабинете набави неопходна опрема и да се поред постојећих, 
набаве нове справе за извођење наставе физичког васпитања. 
Школа располаже са 4 специјализоване учионице, радионицом за извођење техничког образовања и 4 
класичне учионице, кухињом са трепезаријом, 2 хола, канцеларијама за наставнике, секретара, директора, 
психолога. Школа има два адекватна санитарна  чвора. Укупна површина затвореног школског простора 
износи 1630 квадратних метара, од тога 9 учионица са површином од 450 квадратних метара, библиотека и 
читаоница 48 квадратних метара, радионица 56 квадратних метара, школска кухиња 72 и фискултурна сала 
265 квадратних метара. Сав школски простор  греје се централним грејањем, које је уведено поводом 
стогодишњице школе 1998. године. Школа поседује двориште , од чега  9800 квадратних метара ограђено 
металном оградом. Преостали део дворишта је терен за мале спортове и фудбалско игралиште (5630 м). 
Настава се изводи у специјализованим учионицама и то: историја-географија, математика, физика, биологија-
хемија и радионица за техничко и информатичко  образовање. При овим учионицама постоји кабинет у којима 
су смештена наставна средства која нису на завидном нивоу. Према нормативима опремљеност школе је лоша. 
Школа сваке године према могућностима, врши допуну наставних средстава. У школи је формирана 
дигитална учионица са 20 рачунара.  
Средства мале технике: кинопројектор 8мм, фотокопир апарат, графоскоп, cd касетофон, видеопројектор. 
 
Финасијски ресурси 

Школа се финасира из општинског  буџета и буџета Републике Србије. Школа нема сопствене 
приходе. Расподела финансијских средстава се врши у складу са реалним потребама школе, поштују се 
приоритети. Школски тимови израђују пројекте којима се конкурише за доделу финансијских и техничких 
средстава. 

 
Ресурси локалне средине 

Школа препознаје ресурсе у локалној средини који могу да помогну квалитетнијем раду школе. То су: 
родитељи, локална заједница, месна заједница, Црвени крст, Градска библиотека, Музеј,  Центар за културу и 
образовање, предузећа у окружењу, локалне ТВ станице. 

 
Унутрашњи ресурси су следећи: ученички потенцијал (појединачно посматрано), наставно особље, 
фискултурна сала, школска библиотека, разглас, фотокопир апарат, школско двориште, спортски терени, 
летња позорница. 
Спољашњи ресурси: родитељи, бивши ученици, Црвени крст, локалне радио и ТВ станице,  Књаз Милош, 
буџетски (републичко и локално буџетирање), музеј, Школска управа у Крагујевцу, градска библиотека, 
Месна заједница. 
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Смернице за израду развојног плана установе 
 

Подизање нивоа квалитета наставе и учења, систематична подршка ученицима и укључивање свих 
актера (родитеља, ученика и локалне заједнице) у рад школе препознати су као основни принципи развоја 
школе као образовно-васпитне институције, која треба да изађе у сусрет свим потребама ученика, родитеља и 
наставника. Квалитетнија настава са активним, интерактивним и другим иновативним методама, отворена ка 
новим трендовима у образовању, која захтева коришћење савремене технологије и усмеравање ка потреби 
перманентног учења, допринеће мотивисаности ученика и бољим постигнућима, већој успешности на 
завршним испитима и уједно, вишем рејтингу школе у локалној средини. Укључивање ученика у рад школе, 
уважавање њихових ставова, поверавање задатака и задужења примерених њиховим могућностима, већи 
акценат ставља на саме ученике као креаторе школских активности и живота школе, премештајући самог 
ученика из пасивне у активну улогу. Стварање савремене школе је могуће само уз активну подршку локалне 
заједнице и унапређења сарадње са родитељима, као сарадницима у остваривању најбољег интереса ученика. 

Након анализе Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године и разумевања потреба деце и 
одраслих у савременом друштву као и консултација с наставницима, родитељима и представницима локалне 
заједнице, утврђени су приоритети, дефинисани циљеви и активности у сврху побољшања квалитета 
образовно-васпитног рада. 

На састанку Наставничког већа одржаном у јуну 2017. године формиран је Стручни актив за развојно 
планирање који чине представници учитеља, наставника, стручних сарадника, Савета родитеља, Школског 
одбора и директор школе. 

Податке о томе које промене у животу и раду школе је неопходно извести добили смо на основу 
резултата Самовредновања рада школе, као и евалуације ранијег  Развојног плана установе. ТакоЂе смо се 
водили евиденцијама и записницима са Одељењских и  Наставничких већа у последњих годину дана и 
евиденцијом коју о свом раду води психолог школе. Имали смо увид у Извештаје о раду школе за протекли 
петогодишњи период, где су детаљније описиване активности Стручних већа, руководства, стручних 
сарадника, где се јасно могу видети напредовања, као и проблеми у испуњавању развојних циљева школе. 

За потребе писања Развојног плана установе, школски тим је спровео и SWОТ анализу  у којој је 
учествовало 17 наставника. Анализа је спроведена, између осталог, да би се  упоредила са ранијом SWОТ 
анализом, како би стекли увид у то на који начин наставници заиста  перципирају промене које су настале у 
протеклих пет година. Иако су се овог пута појавиле исте ставке као и у прошлој анализи, ипак постоје 
материјални докази о томе да је до значајног  напретка дошло, те смо се у развојном планирању више водили 
исходима и евидентираним  доказима, него самопроценом наставничког колектива. 

У наредном периоду Стручни актив за развојно планирање је одржао низ састанака на којима су 
разматрани предлози снага, слабости, могућности и препрека. На наредним састанцима дефинисане су 
потребе школе, одређени су приоритети и донесени предлози мера за Акциони план којим би се побољшали 
сви аспекти рада школе и допринело остварењу мисије и визије. Осим наведене анализе стања по областима у 
поступку израде Развојног плана установе, узети су у обзир и резултати спољашњег вредновања рада школе из 
новембра  2014 године. 

Развојни план установе урађен је у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања (члан 41 и члан 49) и Закона о основном образовању и васпитању (члан 26). 

Чланови  Стручниог актива за развојно планирање су: Јасмина Милошевић, професор 
разредне наставе (руководилац актива), Јелена Киковић, психолог, Снежана Петровић, Александар 
Ракочевић, Ђорђе Живановић, Бата Вуковић (представник СР), Биљана Марковић (представник ЛС), 
Анђела Вуковић - ученик 7. разреда Раниловић. 

Развојни план установе је дат на усвајање Школском одбору на састанку одржаном 30. 8. 2017. године. 
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Анализа постојећег стања 

 

Снаге Слабости Могућности Претње 
Стручност наставничког 
кадра; 
Знање и вештине стечене 
на семинарима;  
Фискултурна сала; 
Дигитални кабинет; 
Број деце у односу на 
друге школе; 
Отвореност за идеје; 
Отвореност за сарадњу са 
локалном заједницом, 
другим школама и осталим 
културним установама; 
Постојећи разглас; 
Летња позорница у 
школском дворишту; 
Уважавање потреба 
ученика; 
Топао и подражавајући 
дијалог између наставника 
и ученика; 
Поштовање приватности и 
поверљивости добијених 
информација који се 
односе на потребе ученика; 
Поштовање различитости; 

 

Недовољно учионичког 
простора; 
Недовољно искоришћене 
могућности које пружа 
школско двориште; 
Лоша опрема у 
дигиталном кабинету 
(лош интернет); 
Материјалне и 
финансијске потешкоће 
(услови општег 
сиромаштва у просвети и 
конкретно школе); 
Велики број ученика 
путника; 
Недовољна сарадња са 
родитељима; 
Мотивисаност људи за 
рад;  
Схватање важности 
континуираног 
усавршавања наставника 
(да се семинари не 
похађају само због 
сакупљања сати, већ и 
због имплементације у 
настави) – истинска 
промена; 
Слаба комуникација са 
локалном заједницом; 
Скроман дидактички 
материјал; 
Недовољна корелација 
тема и садржаја између 
предмета; 
Лоша расподела 
задужења наставника у 
оквиру Тимова 
Недовољно развијена 
одговорност ученика 
према учењу. 

 

Квалитетнија реализација 
наставног процеса 
применом информационих 
технологија; 
Рад на маркетингу школе; 
Професионални развој 
запослених; 
Унапредити рад Тимова 
бољом расподелом 
задужења; 
Искористити школско 
двориште у функцији 
спортских активности 
ученика; 
Искористити могућности 
летње позорнице у циљу 
подстицања разноврсних 
активности ученика; 
Партиципација родитеља у 
школском животу; 
Квалитетнији тимски рад 
на нивоу школе; 
Искористити могућности 
постојећег разгласа. 
  

Финансије; 
Превише извештаја, 
писања, куцања; 
Зависност од 
аутобуског превоза; 
Лош превоз ученика 
и наставника у 
зимском периоду; 
Ниске температуре у 
школи у зимском 
периоду; 
Поремећен систем 
вредности у  
друштву, нарушен 
ауторитет 
школе,наставника, 
ученика и родитеља; 
Недовољна 
еластичност 
образовног процеса; 
Недовољна 
мотивисаност 
локалне заједнице у 
појединим областима 
везаним за рад 
школе. 
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Резултати самовредновања, екстерног надзора и евалуација Развојног 
плана установе (2012 –2017) као полазиште новог циклуса развојног 

планирања 

 

Самовредновање 

 

Школски програм и Годишњи план рада  
Школски програм за млађе разреде садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је на основну 
Наставног плана и програма. Школски програм за старије разреде не садржи листу изборних предмета за 
наставу физичког васпитања и не садржи међупредметну усклађеност. Годишњи план рада школе сачињен је 
на основу Школског програма. 
У Годишњи план рада школе уграђен je Акциони план школског Развојног плана за текућу годину и 
оперативно су разрађени структурни елементи Школског програма. Програми наставних предмета су 
међусобно садржајно и временски усклађени у плановима млађих разреда. Глобални планови старијих разреда 
не узимају у обзир специфичности одељења и требало би их допунити листом и плановима свих изборних 
предмета. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. У годишњим плановима 
наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења 
наставног предмета наведених у Наставном програму. Прилагођеност Годишњих планова рада школе 
специфичностима одељења је на задовољавајућем нивоу.  
 
Настава и учење  
Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу, користи наставне методе које су 
ефикасне у односу на циљ часа, поступно поставља све сложенија питања и задатке. Наставник ефикасно 
управља процесом учења на часу. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа и проверава да ли 
су постигнути циљеви часа. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученика. 
У наредном периоду потребно је фокус наставног процеса усмерити на групни рад, омогућити ученицима  да 
процењују свој напредак, као и тачност одговора, односно решења. Такође, треба радити на оним мерама из 
Предлога за унапређивање квалитета наставе које нису у великој мери остварене, као што су: Развијање 
такмичарског духа, стално истицање примера добре праксе и похваљивање успешних /одељењска већа, књига 
обавештења, огласна табла, родитељски састанци, сајт школе, медији…; Упознавање ученика и родитеља са 
Правилником о бодовању ученика за ђака генерације. Спроводити иницијалне и кварталне тестове знања, 
структуриране према образовним стандардима и на основу њихове анализе усмеравати даљи рад у циљу 
подизања ранга успешности ученика и школе.  Осмислити начине и садржаје рада са родитељима о важности 
и значају постизања 
што виших школских постигнућа њихове деце ради побољшања успешности на завршном испиту. Укључити 
Ученички парламент у подизање мотивације ученика за виша школска постигнућа. Осмислити атрактивније 
програме и садржаје секција са већим степеном употребљивости стечених знања и активностима 
истраживачког типа. 
 
Образовна постигнућа ученика 
Школа се труди да континуирано доприноси већој успешности ученика. Школа примењује поступке којима 
прати успешност ученика. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. Ученици који 
су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима и узимају учешће у 
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такмичењима. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима. 
У претходном периоду 2016/17. школа је направила велики помак када су у питању образовна постигнућа 
ученика на завршном испиту. Од школе чији ученици су на завршним испитима били далеко испод 
општинског и републичког просека, постали смо школа чији ученици на завршним испитима постижу 
резултате који су све ближе општинском и републичком просеку.  Школске оцене су у складу са резултатима 
на завршном испиту. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 
школску годину. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво образовних 
стандарда. У наредном четворогодишњем периоду треба обратити пажњу да ученици којима је потребна 
додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења; да 
ученици који похађају допунску наставу покажу напредак у учењу, те да се побољшају поступци за праћење 
успешности ученика. Такође, у истом периоду, треба пажњу усмерити и на подизање успешности остварених 
стандарда средњег и напредног нивоа. 
 
Подршка ученицима 
У школи недовољно функционише систем пружања подршке ученицима. Ученици нису довољно обавештени 
о врстама подршке у учењу које пружа школа. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију 
са породицом. Школа има истакну распоред пријема родитеља (Дан отворених врата и Отворена школа). На 
основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. Школа сарађује са релевантним 
институцијама у пружању подршке ученицима. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 
развој ученика. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и 
интересовања ученика и организују се активности за развијање социјалних вештина. У школи се промовишу 
здрави стилови живота и заштита човекове околине. У сарадњи са предшколском установом школа добија сву 
потребну документацију за упис деце у први разред. У школи функционише систем подршке деци из 
осетљивих група. Спроводе се одређене мере за упис у школу ученика из осетљивих група, те се предузимају 
мере за редовно похађање наставе истих.  Школа, такође, сарађује са релевантним институцијама и 
појединцима у циљу повећања подршке деци из осетљивих група. У школи постоји Вршњачки тим и 
Ученички парламент. 
 
Етос 
Школа је безбедна средина за све. Програмом заштите ученика од насиља јасно су дефинисане улоге и 
одговорности ученика и запослених у ситуацији насиља, што је потенцирано и на Наставничким већима и на 
часовима одељењских старешина и учешћем и извештајима са семинара. На огласним таблама школе 
истакнуте су, у сарадњи са Ђачким парламентом, обавезе и активности у случају насиља и врсте насиља. 
Конфликтне ситуације се решавају у складу са Протоколом о заштити ученика. Школски амбијент је пријатан 
за све и у великој мери уређен радовима ученика.  У школи је развијена сарадња на свим нивоима, Ученички 
парламент добија подршку за рад што потврђује број састанака, организоване акције, сарадња са директором. 
Наставно 
особље, углавном, благовремено разматра иницијативе ученика. Ученици и наставници организују заједничке 
активности чији је циљ јачање осећања припадности школи (извештаји са екскурзија, посета, излета, школа у 
природи, такмичења, пројеката). Школа има добру сарадњу са друштвеном заједницом и институцијама које 
се баве децом и породицом. 
У наредном четворогодишњем периоду треба обратити више пажње на регулисање међуљудских односа, 
међусобног уважавања запослених и поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих 
актера наставног процеса, те доследно примењивање мера и санкција предвиђених за дискиминаторско 
понашање. 
Потербно је развити мере за промовисање резултати ученика и наставника што директно повлачи за собом 
потребу за благовременим ажурирањем школског сајта, који би пружио широк спектар информација о раду 
школе на свим нивоима. 
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Организација рада школе и руковођење 
Сви обавезни документи су донети у процедури прописаној Законом. Развојни план школе сачињен је на 
основу извештаја самовредновања и извештаја остварености стандарда образовних постигнућа. У школи 
постоји Финансијски план. Директор планира активности у вези с организацијом рада школе и извештава 
Наставничко веће као и Школски одбор о реализацијама тих активности. У школи се планирају и спроводе 
дежурства наставника и ученика. У школи је дефинисана организациона структура, дефинисане су процедуре 
избора и рада органа управљања, руковођења, саветодавних органа. Постоји Правилник о организацији рада и 
систематизацији послова, али не постоји Статут школе. У школи су дефинисани стручни тимови из великог 
броја области, али није равномерно извршена расподела задужења. На основу обрађених резултата анкете 
запослених може се рећи да је ниво остварености за ово подручје вредноване области Руковођење 3, а као 
једна од мере унапређења је планирано да се на седници НВ у августу изврши прерасподела задужења у 
оквиру стручних тела и тимова у школи према могућностима и компетенцијама запослених. Директор 
организује и води састанке Педагошког колегијума на којима се разматрају извештаји о раду стручних тимова. 
У школи постоји Тим за превенцију од насиља, злостављања и занемаривања. Директор показује отвореност 
за промене и иницира иновације, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију међу 
запосленима. Директор развија партнерство са другим установама и локалном заједницом. Директор подржава 
аплицирање и конкурисање школе у оквиру развојних пројеката из области образовања. Стручни органи у 
школи прате и анализирају успех и владање ученика. Стручни сарадник остварују педагошко-инструктиван 
рад у складу са планом рада и потребама школе у виду помоћи ученицима у савладавању тешкоћа у учењу, и у 
виду помоћи одељењским старешинама у реализацији рада и решавања насталих проблема. Тим за 
самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима што се 
закључује на основу Извештаја о самовредновању. 
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Извештај о спољашњем вредновању 
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Евалуација развојног плана установе 2012–17. 

 

Област промене:  Организација рада школе и руковођење 
 У току школске 2012/13. године радило се на формирању и унапређењу рада Педагошког колегијума, 
Стручних већа, тимова и школских актива. Утврђен је  систем стручног усавршавања и континуираног развоја 
наставника, стручних сарадника и директора  у току школске 2012/13. год. и договорени облици стручнох 
усавршавања као и обавезна примена стечених знања на семинарима у пракси. Формирана је база 
реализованих угледних и огледних часова. Разматрани су начини израде портфолија наставника и договорено 
да је форма портфолија слободан избор наставника, али да портфолио мора да садржи предвиђене ставке. 
Извршена је подела обавеза и задужења запосленима која се у пракси није показала довољно добром јер у 
школи има велики број наставника који су присутни различитим данима па је реализација састанака била 
немогућа. Такође, поједини Тимови су нередовно вршили самовредновање и достављали штуре или застареле 
извештаје. Због тога смо ову област предвидели и новим Развојним планом установе како бисмо формирали 
нове Тимове, договорили се о форми и садржају извештаја. 
 
 Област промене: Настава и учење  
 У току школске 2013/14. године радило се на подизању квалитета наставе применом информационих 
технологија. На нивоима Стручних већа урађен је временски план реализације часова у дигиталном кабинету. 
Направљена је база података реализованих часова. Иако је настава реализована коришћењем информационих 
технологија један од видова иновативних модела, уочено је да реализација часова у дигиталном кабинету у 
нашој школи има много недостатака: због мањка учионичког простора неопходно је детаљно размотрити 
распоред и планирати час када је учионица слободна, лош интернет, слаби рачунари, систем веома често не 
функционише и „подизање” система одузима много времена и сл.  
 
Област промене: ЕТОС 
 У току школске 2014/15. радило се на унапређењу сарадње и партиципацији родитеља и ученика у 
спортским и ваннаставним активностима школе. У сарадњи са професорима физичког васпитања направљен је 
план и реализоване су разноврсне спортске активности у сарадњи са родитељима, локалним фудбалским 
клубом и другим аранђеловачким школама. Формиран је Тим за уређење школског простора који се бави 
уређењем школског хола, израдом паноа, организацијом и реализацијом школских изложби (ускршња 
осликана јаја, новогодишње честитке, украсне свеће итд.).  Због константне тежње ка успешној и квалитетној 
сарадњи свих актера наставног процеса, определили смо се да ову област обухватимо и новим развојним 
планом установе. 
 
Област промене: Подршка ученицима 

У циљу подстицање и развијање социјалних вештина код ученика – конструктивно решавање 
проблема, толерантно понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање другарства  у току 
школске 2015/16. и 2016/17. утврђен је социјални статус ученика, идентификовани ученици којима је потребна 
потребна посебна подршка (учење, социјализација, развој…). Такође је извршено анкетирање ученика у вези 
са њиховом информисаношћу о облицима насиља, злостављања и занемаривања. Кроз часове одељењског 
старешине, разноврсне активности, радионице и сарадњом са Ученичким парламентом промовисано је 
ненасилно понашање и конструктивно решавање проблема. Уочено је да ученици нису довољно упознати са 
облицима насиља (нарочито вербално насиље) па је свим ученицима приказана презентација о облицима 
насиља, злостављања и занемаривања и приступило се испитивању о појавним облицима насиља у нашој 
школи. Резултати истраживања су представљени Наставничком већу, родитељима и ученицима. Реализован је 
„Дан замене улога” када су се ученици нашли на месту својих наставника и руководства школе. Област 
Подршка ученицима смо у новом развојном плану установе означили као приоритетну услед потребе 



22 

 

развијања односа и комуникације између школе, ученика и родитеља, подршке ученика из осетљивих група, 
као и развијања социјалних и културних потреба ученика које се остварују низом ваннаставних активности и 
промоције здравих стилова и начина живота. 
 
Област промене: Етос 
 Циљ нам је био да у школској 2016/17. развијамо комуникацијске вештине, неговањем креативности и 
истраживачког духа кроз учешће ученика и наставника у изради часописа и функционалности разгласа. У 
школи је оспособљен постојећи разглас, организована је једна активност, али је уочено да разглас и даље нема 
првобитно замишљену намену. Такође, формирана је новинарска секција, приступило се изради првог броја 
школског часописа, али даља реализација зависи од финансија. Због тога смо одлучили да сличне задатке ове 
области предвидимо и новим развојним планом установе. 
 

Подносилац извештаја: Јасмина Милошевић 
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Избор области вредновања, стандарда и индикатора Актива за развојно 
планирање ОШ „Љубомир-Љуба Ненадовић” 

 

Актив  за развојно планирање ОШ „Љубомир-Љуба Ненадовић”, анализом потреба наставника, ученика, 
родитеља и локалне заједнице, а у складу са претходно дефинисаним васпитно-образовним задацима школе,  
одредио је четири области вредновања унапређивања кроз пет приоритета, и то: 
 
1. област: Организација рада школе и руковођење 
Потреба за квалитетнијим руковођењем и поделом одговорности. 
На основу података, извршених анализа и извештаја на крају школске 2016/2017. године закључили смо да је у 
протеклом периоду планирање и програмирање у школи требало на ефикаснији начин организовати јер није у 
у довољној мери реализовано самовредновање развојног плана кроз извештаје одговорних запослених у том 
процесу, као ни кроз извештаје о остварености стандарда образовних постигнућа преко стручних већа школе. 
Сматрамо да треба овим стратешким документом школе унапредити процес самовредновања и вредновања 
школе ангажовањем већег броја запослених. Директор школе ће постављати јасне захтеве запосленима у вези 
са задатком/очекиваном променом у раду. Задужења запослених у школи равномерно ће бити распоређена; 
формирана стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. Развијенији биће систем 
информисања о свим важним питањима из живота и рада школе (НВ-а, Педагошки колегијум, психолог 
школе). Постојаће јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности, 
која ће се од стране свих запослених одговорно поштовати. 
 
2. област: Подршка ученицима  
Потреба за појачаним радом ТЗУН и потреба за подстицањем физичке активности ученика. 
На основу резултата самовредновања произилази да школа има сталну потребу побољшања система за 
подршку ученицима. Област Подршка ученицима је означена као приоритетна услед потребе развијања 
односа и комуникације између школе, ученика и родитеља, подршке ученика из осетљивих група, као и 
развијања социјалних и културних потреба ученика које се остварују низом ваннаставних активности и 
промоције здравих стилова и начина живота. Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: – 
унапређивање безбедности ученика, стварање безбедне средине за живот и рад ученика, – повећање квалитета 
рада у установи, – дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања 
животних проблема и спречавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања Повећавањем сарадње 
међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању 
ученика.Посматрајући дечју игру на одморима и за време пауза, као и уважавајући значај пројекта 
„Покренимо нашу децу”, разматрајући физичке способности деце (истраживања на нивоу државе) и желимо 
да подстакнемо физичку aктивнoст и oхрaбримо учeникe дa буду физички aктивниjи тoкoм пeриoдa oдмoрa у 
шкoли, кao и нa пojeдиним чaсoвимa. Желели смо да осмислимо полигоне тaкo дa сe дoпaдну и нaстaвницимa 
с oбзирoм нa тo дa сaми полигони и oбeлeжja oбeзбeђуjу дoдaтнe нaстaвнe и aкaдeмскe сaдржaje. Oбeлeжja су 
нaпрaвљeнa тaкo дa пoдстичу нaстaвникe дa укључe ученике у активности на одморима и паузама у току 
нaстaвнoг дaнa. 
 
3. област: Етос 
Потреба за повећањем угледа школе у локалној заједници 
Определили смо се да нам област Етос буде једна од приоритетних области због константне тежње ка 
успешној и квалитетној сарадњи свих актера наставног процеса. Неопходан услов за успешан рад школе јесу 
добра комуникација на свим нивоима и регулисани међуљудски односи. Осим тога школа је средина у којој 
ученици, родитељи и запослени треба да се осећају пријатно и безбедно. Један од приоритета развоја школе у 
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наредном периоду је повећање угледа школе у локалној заједници и промовисање школе као позитивне 
средине уз побољшање протока и доступности информација.  
 
4. област: Постигнућа ученика  
Потреба за јавном промоцијом ученика који се истичу у школским активностима. 
Школа располаже двориштем које је недовољно искоришћено за потребе образовно-васпитног процеса. У 
шкoли имaмo вeлики брoj дoгaђaja кoje сe oдржaвajу у затвореном простору (холу школе или сали) пa сaмим 
тим нису видљивe jaвнoсти. У шкoли пoстojи живa aктивнoст гдe дeцa пoрeд шкoлскoг прoгрaмa рaдe и 
учeствуjу и у другим aспeктимa кoje трeбa пoкaзaти и прeдстaвити. Жеља нам је да подстакнемо прoмoциjу 
дeцe и њихoвих тaлeнaтa у рaзним сфeрaмa: књижeвним, музичким, дрaмским и мнoгим другим. Летња 
позорница у школском дворишту нам даје могућност да простор шкoлскoг двoриштa oбoгaтимо мeстoм нa 
кoмe ћe сe oдржaвaти фoлклoрни, дрaмски нaступи, кoнцeрти или бeсeдништвo. Учeницимa и мештанима 
Раниловића ће  бити дoступни културни сaдржajи нa oтвoрeнoм. 
 
20. 7. 2017.                                                                                                    Јасмина Милошевић  
 
 
На основу резултата самовредновања и предлога и допуна визије и мисије које су дали ученици и наставници 
стручни актив за развојно планирање формулисао је визију и мисију школе. 
 
Мисија школе:  
Настојимо да ученици наше школе усвајају знања из различитих области, уз уважавање специфичних потреба 
сваког детета и њихових индивидуалних разлика. Подстичемо и негујемо савремену наставу и позитивне 
људске вредности припремајући децу за живот и дајући им богату основу у знању, коју деца самостално 
надограђују у наставку школовања, захваљујући широком спектру усвојеног у школи. Трудимо се да се 
мењамо пратећи иновације у настави, да уз квалитетно образовање пружамо ученицима услове за развијање 
критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима могућност усавршавања и напредовања. 
 
Визија школе: 
Желимо школу која ће својим изгледом и функционалношћу пружати осећај задовољства и сигурности свима 
онима који у њој бораве. Жеља свих запослених је да у нашој школи сви напредују према сопственим 
могућностима, у којој свако може да покаже своје квалитете и да пронађе област свог интересовања. Школа 
би била покретач активности које су у интересу свих друштвених група са територије на којој се школа 
налази.
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Напомена: Развојни план установе обухвата петогодишњи период од шпколске 2017/18. до 2021/22. године. Остваривање 
циљева и задатака предвиђених области промена реализоваћемо кроз активности које су међусобно повезане па због 
тога њихова временска динамика није строго одређена.  

  Јасмина Милошевић 

 
 

Област промене: Организација рада школе и руковођење 
 

ЦИЉ: Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у менаџменту школе које ће допринети 
повећању ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење самовредновања и 
вредновања рада школе  
 
На основу података, извршених анализа и извештаја на крају школске 2016/2017. године закључили смо да је у протеклом периоду планирање и програмирање у 
школи требало на ефикаснији начин организовати јер није у у довољној мери реализовано самовредновање развојног плана кроз извештаје одговорних запослених 
у том процесу, као ни кроз извештаје о остварености стандарда образовних постигнућа преко стручних већа школе. Сматрамо да треба овим стратешким 
документом школе унапредити процес самовредновања и вредновања школе ангажовањем већег броја запослених. Директор школе ће постављати јасне захтеве 
запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду. Задужења запослених у школи равномерно ће бити распоређена; формирана стручна тела и тимови 
у складу са компетенцијама запослених. Развијенији биће систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе (НВ-а, Педагошки колегијум, 
психолог школе). Постојаће јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности, која ће се од стране свих запослених 
одговорно поштовати. 

 
Задатак 1. Планирање и програмирање рада школе 
Задатак 2. Организација и координисање рада у школи 
Задатак 3.       Мотивисање запослених за учешће у школским активностима, пројектима и конкурсима 
Задатак 4. Самовредновање Развојног плана установе, његове реализације и постигнутих ефеката 
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Област промене: Организација рада школе и руковођење  
ЦИЉ: Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у менаџменту школе које ће допринети повећању ефикасности и 
успешности остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење самовредновања и вредновања рада школе  

План активности за реализацију задатака 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Задатак 1. Планирање и програмирање рада школе 
Формирање јасне организационе структуре са дефинисаним задацима Август. Директор школе, психолог 
Избор сарадника и формирање тимова за реализацију одређених задатака Август  Директор школе, психолог 
Давање јасних упутстава за реализацију задатака Август/ септембар  Директор школе, психолог 
Задатак 2. Организација и координисање рада у школи, школске 2017/18. год. 

Усаглашавање планова рада органа управљања, стручних органа и других служби на нивоу школе Август  
Директор школе, психолог, 
руководиоци Тимова, СВ, секција  

Израда једнообразне форме за писање извештаја  
Прво полугодиште 
2017/18. 

Директор школе, психолог 

Постављање прецизних рокова и анализа постигнутих резултата Септембар  Директор школе 

Редовно праћење и процена ефикасности и ефективности индивидуалног и тимског рада Август/ септембар  
Директор школе кроз Педагошки 
колегијум 

Повратна информација као полазна основа организације рада за наредну школску годину Јун-август 2018. 
Директор школе, психолог, 
Педагошки колегијум 

Задатак 3. Мотивисање запослених за учешће у школским активностима, пројектима и конкурсима 
Упознати запослене са Правилником о похваљивању и награђивању ученика, наставника и радника 
школе 

Август/ септембар Директор школе, психолог 

Формирање Тима (комисије) за похваљивање и награђивање запослених Август/ септембар  

Доследно примењивати Правилник у вези са похваљивањем и награђивањем запослених Током године 
Директор школе, психолог кроз 
Педагошки колегијум 

Прецизирање начина награђивања запослених који су се посебно истакли у активностима значајним 
за школу 

Август/ септембар Директор школе, ШО, запослени 

Јавно истицање (Дан школе, Свети Сава, завршна приредба) запослених који су се посебно истакли у 
активностима значајним за школу 

Август/ септембар Директор школе 

Задатак 4. Самовредновање Развојног плана установе, његове реализације и постигнутих ефеката 
Израда РПУ – структура и садржај 

Август 2017. 
Актив за школско развојно 
планирање, директор, психолог 

Реализација РПУ 2017/2022. Директор, психолог, наставници 
Ефекти реализације 2017/2022. Актив за ШРП 
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Е В А Л У А Ц И Ј А 

Задатак Критеријум успеха Инструменти Време када 
вршимо 

евалуацију 

Носиоци активности 

1.   Планирање и програмирање рада школе  

2.  Организација и координисање рада у 
школи, школске 2017/18. год. 

3. Мотивисање запослених за учешће у 
школским активностима, пројектима и 
конкурсима 

4.  Самовредновање Развојног плана 
установе, његове реализације и постигнутих 
ефеката. 

Подела задужења је саставни 
део Годишњег плана рада 

Планови наставника и 
извештаји 

Број похваљених и 
награђених наставника 

Документ усвојен од стране 
ШО и СР 

увид у Годишњи план 
рад и решења 
запослених 

непосредан увид и 
извештаји 

непосредан увид и 
извештаји  

РПУ 

2017-22. год. 
 

 

Директор, психолог 

 

Директор школе, психолог 

Директор школе, ПК 
 
 
Тим и наставници 
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Област промене: Постигнућа ученика 
 

ЦИЉ: Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постигнућа мотивисати и ученике и наставнике на квалитетнији наставни рад. 
 
Школа располаже двориштем које је недовољно искоришћено за потребе образовно-васпитног процеса. У шкoли имaмo вeлики брoj дoгaђaja кoje сe oдржaвajу у 
затвореном простору (холу школе или сали) пa сaмим тим нису видљивe jaвнoсти. У шкoли пoстojи живa aктивнoст гдe дeцa пoрeд шкoлскoг прoгрaмa рaдe и 
учeствуjу и у другим aспeктимa кoje трeбa пoкaзaти и прeдстaвити. Жеља нам је да подстакнемо прoмoциjу дeцe и њихoвих тaлeнaтa у рaзним сфeрaмa: 
књижeвним, музичким, дрaмским и мнoгим другим. Летња позорница у школском дворишту нам даје могућност да простор шкoлскoг двoриштa oбoгaтимо 
мeстoм нa кoмe ћe сe oдржaвaти фoлклoрни, дрaмски нaступи, кoнцeрти или бeсeдништвo. Учeницимa и мештанима Раниловића ће  бити дoступни културни 
сaдржajи нa oтвoрeнoм. 

 
 

 
Задатак 1. Унапређење рада школских секција и укључивање ученика у рад према интересовањима и индивидуалним способностима школске 2017/22. год. 

Задатак 2. Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина и здравих стилова живота школске 2017/2022. год. 

Задатак 3. Организовати школска такмичења из наставних предмета и осталих активности образовно-васпитног рада. 

Задатак 4. Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним активностима. 
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  Област промене: Постигнућа ученика 
ЦИЉ: Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постигнућа мотивисати и ученике и наставнике на квалитетнији наставни рад. 

План активности за реализацију задатака 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Задатак 1. Унапређење рада школских секција и укључивање ученика у рад према интересовањима и индивидуалним способностима  
Ажурирати постојеће планове рада школских секција и успоставити сарадњу између руководиоца 
секција. 

Август  
Директор школе, психолог, 
руководиоци секција 

Направити план презентације рада ученика у школским секцијама Август/ септембар 
Директор школе, психолог и 
руководиоци секција 

Постојећи разглас искористити у циљу презентовања научно-техничких достигнућа из различитих 
области, спортских рекорда, презентовање различитих уметника, писаца, песника, историјских 
догађаја и сл. 

Август/ септембар 
Директор школе, наставници 
предметне наставе 

Израда школског електронског часописа Август/ септембар 
Директор школе, проф. српског 
језика, Јасмина Милошевић, 
руководиоци секција 

Задатак 2. Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина и здравих стилова живота школске 2017-22. год. 

Избор акција и израда плана активности коришћења летње позорнице за потребе промоције деце 
и њихових талената и културних манифестација. 

Август/ септембар Директор, психолог, 
руководиоци школских секција, 
наставници 

Упознавање свих актера школе са планом активности Август/ септембар Директор 
Избор ученика и припрема за активности  Август/ септембар Директор и наставници 

Реализација активности Четири пута у току 
године 

Директор и наставници 

Задатак 3. Организовати школска такмичења из наставних предмета, тематске дане и осталих активности образовно-васпитног рада 

Дефинисати области такмичења и направити план реализације Август/ септембар Педагошки колегијум 
Упознати ученике са планом такмичења (конкурса) и промовисати школска такмичења и конкурсе 
на паноима, интернет страници школе, фејсбук страници) 

 
Август/ септембар Одељењске старешине 

Дефинисати награде за најуспешније ученике Август/ септембар Педагошки колегијум 
Избор чланова жирија односно комисије за избор најуспешнијих ученика Август/ септембар Директор и наставници 
Реализација такмичења (конкурса) Август/ септембар Директор и задужени наставници 
Задатак 4. Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним активностима. 
Сачинити кратке биографије ученика и поставити на сајт школе; Август/ септембар Предметни наставници, 

нагређени ученици, 
администратор школског сајта 
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Уредити огласну таблу код школске библиотеке Август/ септембар Предметни наставници 
Промоција талентованих ученика који су се устакли у појединим областима на родитељским 
састанцима, ШО и СР 

Август/ септембар Разредне старешине, директор, 
психолог 

Презентација талентованих ученика који су се истакли у појединим областима локалној 
заједници (стипендије, награде, медији) 

Август/ септембар Директор школе, предметни 
наставници, награђени ученици 

Кратки текстови о награђеним ученицима у школском електронском часопису 
Август/ септембар 

Новинарска секција, Јасмина 
Милошевић 

Е В А Л У А Ц И Ј А 
Задатак Критеријум успеха Инструменти Време када 

вршимо 
евалуацију 

Носиоци активности 

1. Унапређење рада школских секција и 
укључивање ученика у рад према 
интересовањима и индивидуалним 
способностима школске 2017/18. год. 
 
2. Организовање активности које доприносе 
личном и развоју социјалних вештина и 
здравих стилова живота школске 2017 – 2022. 
год. 
 
3. Организовати школска такмичења из 
наставних предмета и осталих активности 
образовно-васпитног рада. 
 
 
4. Направити систем јавне промоције ученика 
који постижу завидне резултате у наставним 
и ваннаставним активностима. 

20% више ученика у односу 
на претходни период је 
узело учешће у раду 
школских секција 
 
Број ученика који учествује 
у активностима и број 
присутних родитеља 
 
 
Број ученика који учествује 
у такмичењима 
(конкурсима)  
 
 
Организована јавна 
промоција талентованих 
ученика (сајт школе, 
огласна табла и сл.)  

Израђени планови, 
записници, 
фотографије, панои  
 
Израђени планови, 
записници, 
фотографије, 
непосредан увид, 
школски сајт 
 
Израђени планови, 
записници, 
фотографије, 
непосредан увид, 
школски сајт 
 
Увид у сајт школе, 
огласну таблу, 
записнике са ШО и 
СР, текстови у 
школском е-часопису  

Континуирано 
током школске 
године 
 

Директор школе, руководиоци 
секција 
 
 
Директор школе, руководиоци 
секција 
 
 
Директор школе, задужени 
наставници 
 
 
 
 
Директор школе, руководиоци 
секција, задужени наставници. 
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Област промене: Подршка ученицима 
 
ЦИЉ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима. 
 
На основу резултата самовредновања произилази да школа има сталну потребу побољшања система за подршку ученицима. Област Подршка ученицима је 
означена као приоритетна услед потребе развијања односа и комуникације између школе, ученика и родитеља, подршке ученика из осетљивих група, као и 
развијања социјалних и културних потреба ученика које се остварују низом ваннаставних активности и промоције здравих стилова и начина живота. Превенција 
насиља у нашој школи има троструки циљ: – унапређивање безбедности ученика, стварање безбедне средине за живот и рад ученика, – повећање квалитета рада у 
установи, – дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања животних проблема и спречавање свих облика насиља, 
злостављања и занемаривања Повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика. 
 

 
Задатак 1. Повећање сарадње међу ученицима, наставницима, управом школе и родитељима 

Задатак 2. Подршка личном и социјалном развоју ученика 

Задатак 3. Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно-образовног процеса. 

Задатак 4. Унапређење рада Ђачког парламента. 
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Област промене: Подршка ученицима 
ЦИЉ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима. 

План активности за реализацију задатака 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Задатак 1. Повећање сарадње међу ученицима, наставницима, управом школе и родитељима 

Организовање едукативних предавања и радионица за ученике, родитеље и запослене Август/ септембар 
Стручна служба, родитељи, Тим 
за за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Формирање новог Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Август 2017. Директор школе 

Редефинисање и писање анекса плана Програма заштите ученика од насиља на нивоу школе 
Септембар 2017. 
 

Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Организовање програма превенције од насиља у виду припреме радионица и ликовних и литерарних 
школских конкурса на тему Друг није мета, кампање и сл. 
Остали предлози и идеје: – Тајни пријатељ – Седмица лепих речи – Та тешка реч ИЗВИНИ – Дан 
џентлмена и дама – У нашем одељењу – сви смо тим! – Сарадња између одељењских заједница у 
примени примера добре праксе; Пролећни базар са изложбом радова (ТО и ЛК) 

Август/ септембар 
Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Осмишљавање и примена процедуре за похваљивање и промовисање просоцијалних облика 
понашања (нпр. наградна журка за ученике 7. и 8. разреда) 

Август/ септембар 

Одељењске старешине, Ученички 
парламент, Тим за за заштиту 
ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања 

Обележавање Дана толеранције и учешће у хуманитарним акцијама ради развијања солидарности и 
емпатије код ученика 

Август/ септембар 
Ученички парламент, Тим за за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Задатак 2. Подршка личном и социјалном развоју ученика 

Омогућити ученицима укљученост у хуманитарни и друштвено-корисног рада с циљем подстицања 
емпатије (неговање вршњачке помоћи) 

 
Август/ септембар Директор, психолог, наставници 

Рад на адекватном укључивању ученика у живот и интересе школе, као и у непосредно друштвено 
окружење (Дечија недеља – као недеља афирмисања припадности групи са позитивнм особинама која 

Август/ септембар Директор, психолог, наставници, 
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не прихвата насиље – Пријем првака у Дечији савез; Месец борбе против болести зависности; 
Светски дан детета – 20. новембар – обележавање радионицом на ЧОС-у о дечијим правима. Тема: 
Шта је то моје право и које су моје одговорности? и сл. 

Ученички парламент 

Наставити и установити нову сарадњу са релавантним установама и стручњацима који раде на 
промоцији репродуктивног здравља, равноправности полова и хуманих односа 

Август/ септембар Директор, психолог, наставници 
Подршка и помоћ ученицима при организацији различитих врста културних, музичких, спортских и 
сличних манифестација и облика дружења 

Август/ септембар Директор, психолог, наставници 

Задатак 3. Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно-образовног процеса. 

Едукација и информисање о облицима насиља, злостављања и занемаривања свих заинтересованих 
страна (код ученика развити одговорност за властите поступке, бригу о другима и сараднички однос)  

 Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Актив за развојно 
планирање 

Снимање и анализирање стања безбедности у установи 
Август/ септембар 

Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Актив за развојно 
планирање, Ученички парламент 

Форум театар са актуелним темама насиља и другачијих, прихватљивих решења (заједничке 
радионице за све ученике млађих разреда) 

Август/ септембар 
Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Актив за развојно 
планирање, учитељи 

Форум театар са актуелним темама насиља и другачијих, прихватљивих решења (заједничке 
радионице за све ученике старијих разреда) 

Август/ септембар Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Актив за развојно 
планирање, Ученички парламент, 
одељењске старешине,  

Организација едукативно-психолошких радионица за родитеље које се односе на мирно решавање 
конфликта и реаговање у ситуацијама насиља и сл. 

Два пута у току 
школске године 

Тим за за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и Актив за развојно 
планирање 

Задатак 4. Унапређење рада Ђачког парламента. 

Помоћ при конституисању новог Ђачког парламента 
Август/ септембар Предметни наставници, 

руководство школе. 
Континуирано повећање броја акција које су у организацији Ђачког парламента и ученика који 
учествују у њима 

Август/ септембар Руководство школе, разредне 
старешине, Савет родитеља 
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Логистичка подршка акцијама Ђачког парламента Август/ септембар Директор, школски психолог, 
предметни наставници 

Обезбедити доступност информација о раду Ђачког парламента за све ученике и запослене (огласна 
табла, постављени извештаји на сајту школе) 

Август/ септембар Администратори школског сајта, 
фејсбук странице, директор школе 
и Ученички парламент 

Извештај о раду 
Август/ септембар 

Ученички парламент, 
наставник координатор  

Е В А Л У А Ц И Ј А 

Задатак Критеријум успеха Инструменти Време када 
вршимо 

евалуацију 

Носиоци активности 

1. Повећање сарадње међу ученицима, 
наставницима, управом школе и 
родитељима 
 
 
 
 
2. Подршка личном и социјалном 
развоју ученика 
 
 
 
 
 
3. Обезбедити безбедно и сигурно 
партиципирање свих учесника 
васпитно-образовног процеса 
 
 
4. Унапређење рада Ђачког 
парламента 

Број реализованих радионица, формиран  Тим 
за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
Број ученика који учествује у активностима; 
Број реализовних културних, музичких, 
спортских и сличних 
манифестација на годишњем нивоу 
Остварена сарадња са Дечјим диспанзером, 
саветовалиштем за 
младе, Центром за социјални рад, МУП-ом, 
Црвеним крстом и сличним организацијама  
 
Успешно изведене акције које су у служби 
превенције насиља 
 
 
Појачани иницијатива и учешће Ђачког 
парламента у школским активностима   

Извештаји, 
фотографије, 
записници 
 
 
 

Извештаји, 
фотографије, 
записници 

 
Сумирани 
резултати 
анкетног 
упитника 

 

Број акција и 
пројеката које је 
реализовао 
Ученички 
парламент 

Континуирано 
током школске 
године 
 

 

 

 

 

 

 

Директор школе,  Тим за 
заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања, психолог, 
одељењске старешине  
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Област промене: Етос 
 
ЦИЉ: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном заједницом, ефикаснија 
промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све. 
 
Школа има основно обележје (таблу са називом) и посебна обележја (летопис, интернет презентацију, фејсбук страницу).  У школи се одвијају традиционалне 
манифестације (приредбе, такмичења, спортске активности, трибине, изложбе...) у којима је укључен већи део запослених, родитеља и ученика. Тимови и секције 
функционишу, али је реализација активности сведена на неколико наставника. Потребно је радити на укључивању и анимирању већег броја запослених у живот 
школе и усагласити форме извештаја ради лакшег увида у реализоване активности. У циљу промоције школе, потребно је осмислити лого и амблем школе, 
повезати се са медијима, спортским и културно-уметничким друштвима и сл. Летопис школе, интернет презентацију, фејсбук страницу би требало унапредити 
како би садржао квалитетнији садржај, а у том циљу потребно је побољшати комуникацију и сарадњу са задуженим наставницима, потребно је унапредити проток 
информација међу запосленима и укључити ученике и ученички парламент. За што квалитетнији програм и садржај манифестација од јавног значаја, успоставити 
сарадњу са јавним личностима и бившим ученицима школе. 
 

 
Задатак 1. Повeћањe угледа и промоције школе школске 2017-22. год. 
Задатак 2. Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима, месном заједницом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе 
Задатак 3. Организовање заједничких активности са родитељима/старатељима и бившим ученицима школе 
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Област промене: Етос 
ЦИЉ: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном заједницом, ефикаснија промоција рада школе и 
резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све. 

План активности за реализацију задатака 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Задатак 1. Повeћањe угледа и промоције школе школске 2017-22. год. 

Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе (лого и амблем школе, Статут школе, 
школски сајт, школске електронске новине, фејсбук страна) 

Август/ септембар  
Директор, психолог, наставник 
техничког и информатичког 
образовања, Мила Петровић, 
Јасмина Милошевић 

Промоција успешности, стварања позитивне слике о школи - позиционирање школе у медијском и 
јавном животу општине (редовно слање информација о догађајима у школи медијима) 

Август/ септембар  Директор, заинтересовани 
наставници 

Повећање протока и доступности информација свим запосленима, ученицима и родитељима – 
Унапређење канала интерне и екстерне комуникације кроз: 

 обавезно јавно истицање на сајту и огласним таблама о распореду контролних вежби и 
писмених задатака и организовању свих активности на нивоу стручних актива и тимова и 
Синдиката; 

 отварање јединствене имејл-адресе на коју ће наставници слати извештаје и фотографије о 
реализованим активностима; 

 постављање прецизних рокова и континуирано праћење реализованих активности 

Август/ септембар  Директор, наставници 

Задатак 2. Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима/старатељима, месном заједницом и свим заинтересованим странама за рад и успех 
школе 

Формулисање јасних и прецизних упутстава обавеза дежурног наставника, ученика и помоћног 
радника 

Септембар 2017. 
Директор школе, психолог 

Мапирање посебног простора за индивидуалне разговоре са родитељима Септембар 2017. Директор, психолог, наставници 

Презентација извештаја тимова и других носилаца школских активности на Савету родитеља полугодишње 
Директор школе, психолог, 
руководиоци Тимова  
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Укључивање родитеља/старатеља у планирање и реализацију активности из школског календара 
активности (јавно истицање на огласној табли школе и на сајту школе календара активности) 

Током године 
Директор школе, психолог, 
руководиоци Тимова  

Формирање базе партнера из локалне заједнице и позивање на сарадњу у активностима које 
организује школа годишњим планом (спортски клубови, културно-уметничка друштва, библиотека, 
музеј, Центар за културу и образовање, здравствени центар, друге основне и средње школе, бивши 
ученици  и сл. и обезбедити њихове програме, гостовања, предаваче и други стручни кадар) 

Током године 
Директор школе, психолог, 
руководиоци Тимова и други 
носиоци активности 

Мапирање и редовно праћење актуелних конкурса, пројеката и позива за партнерство и формирање 
базе података 

Током године Директор школе, психолог 

Задатак 3. Организовање заједничких активности са родитељима/старатељима и бившим ученицима школе 

Заједничке спортске активности за родитеље/старатеље, ученике, бивше ученике и наставнике Август/ септембар  
Наставници физичког васпитања, 
наставници, бивши ученици, 
родитељи, директор 

Предузимање заједничких акција на уређењу школе и школског дворишта Август/ септембар  Одељењске старешине, директор  
Обележавање Дана породице уз учешће родитеља/старатеља Август/ септембар  Тим 
Укључивање родитеља који ће презентовати своја занимања (практични део занимања) 

Август/ септембар 
Разредне старешне трећег и 
четвртог разреда 

Е В А Л У А Ц И Ј А 
Задатак Критеријум успеха Инструменти Време када вршимо 

евалуацију 
Носиоци активности 

1.   Повeћањe угледа и промоције школе 
школске 2017-22. год. 
 
 
2.  Побољшавање комуникације и сарадње 
са родитељима/старатељима, месном 
заједницом и свим заинтересованим 
странама за рад и успех школе 
 
 
3.  Организовање заједничких активности 
са родитељима/старатељима и бившим 
ученицима школе  
 

Истакнута обележја школе, 
донесен Статут, повећана 
промоција школе у локалној 
заједници 
 
Активно учешће свих 
заинтересованих 
страна 
 
План ваннаставних активности 
конципиран у сарадњи са 
ученицима и одговара њиховим 
потребама и условима рада 
школе 

непосредан увид, 
извештаји, 
фотографије  
 
 
 
извештаји, 
фотографије 
 
 
 
 
извештаји, 
фотографије 
 

2017-22. год. 
 

 
 
 
 
 
Директор, наставници, 
ученици, родитељи 
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Област промене: Подршка ученицима 
 

ЦИЉ: Пoдстицање и прoмoвисање зaдoвoљства кoje учeници oсeћajу тoкoм учeшћa у физичким aктивнoстимa тoкoм пojeдиних чaсoвa, кao 
и тoкoм oдмoрa и пaузa у oквиру шкoлскoг дaнa. 

Посматрајући дечју игру на одморима и за време пауза, као и уважавајући значај пројекта „Покренимо нашу децу”, разматрајући физичке способности деце 
(истраживања на нивоу државе) и желимо да подстакнемо физичку aктивнoст и oхрaбримо учeникe дa буду физички aктивниjи тoкoм пeриoдa oдмoрa у шкoли, 
кao и нa пojeдиним чaсoвимa. Желели смо да осмислимо полигоне тaкo дa сe дoпaдну и нaстaвницимa с oбзирoм нa тo дa сaми полигони и oбeлeжja oбeзбeђуjу 
дoдaтнe нaстaвнe и aкaдeмскe сaдржaje. Oбeлeжja су нaпрaвљeнa тaкo дa пoдстичу нaстaвникe дa укључe ученике у активности на одморима и паузама у току 
нaстaвнoг дaнa. 

 
 

 
Задатак 1. Формирање Тима за израду пројекта уређења школског игралишта  школске 2017-22. год. 
Задатак 2. Припрема терена и набавка материјала   школске 2017-22. год. 
Задатак 3. Обележавање, означавање и осликавање игралишта. 
Задатак 4. Усмeрити и oбучити ученике дa кoристe полигоне тoкoм пaузe, oдмoрa или пojeдиних чaсoвa. 
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Област промене: Подршка ученицима 
ЦИЉ: Пoдстицање и прoмoвисање зaдoвoљства кoje учeници oсeћajу тoкoм учeшћa у физичким aктивнoстимa тoкoм пojeдиних чaсoвa, кao и тoкoм oдмoрa и 
пaузa у oквиру шкoлскoг дaнa. 

План активности за реализацију задатака 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Задатак 1. Формирање Тима за израду пројекта уређења школског игралишта  школске 2017-22. год. 

Оснивање Тима за израду пројекта и избор руководиоца пројекта  
 

Август/ септембар  Директор школе, психолог, 
професор разредне наставе 
Јасмина Милошевић и професор 
енглеског језика Ана Недић и 
наставник ликовне културе Дејана 
Живановић 

Укључивање и сарадња са осталим запосленима и родитељима у циљу одређивања примарне сврхе 
oбeлeжaвaњa и oзнaчaвaњa игрaлиштa 

Август/ септембар  
Директор школе, психолог и Тим 

Израда пројекта (осмислити план дизајна и и изглeдa oзнaчaвaњa игрaлиштa у кojeм сe нaвoдe 
пojeдинoсти o  тoмe гдe ћe oзнaкe бити пoстaвљeнe. 

Август/ септембар  Проф. разредне наставе Јасмина 
Милошевић и проф. енглеског 
језика Ана Недић 

Прикупљање финансијских средстава(израда пројеката за донацију и сл.) Август/ септембар директор школе 

Остваривање сарадње са локалном самоуправом у циљу пружања подршке за реализацију пројекта  Август/ септембар  директор школе 
Задатак 2. Припрема терена и набавка материјала   школске 2017-22. год. 
 

Анализа постојећег стања школског дворишта и бетонских терена. Август/ септембар  Директор и Тим 

Потврђивање места за осликавање полигона  Август/ септембар  Директор и Тим 
Прикупљање понуда за припрему и чишћење терена (бетонирање, брисaњe/чишћeњe пoвршинa кoje 
ћe сe oсликaвaти, oргaнизoвaњe и припрeмaњe мaтeриjaлa зa oсликaвaњa (чeткe, вoдa, фaрбa, итд). 

Август/ септембар  Директор и Тим 

Набавка материјала Август/ септембар Директор и Тим 
Припрема терена Август/ септембар  Директор и Тим 

Задатак 3. Обележавање, означавање и осликавање игралишта 
 
Брисaњe/чишћeњe пoвршинa кoje ћe сe oсликaвaти Август/ септембар  Помоћно особље 
Оргaнизoвaњe и припрeмaњe мaтeриjaлa зa oсликaвaњa (нпр. чeткe, вoдa, фaрбa, итд) Август/ септембар  Директор и Тим 
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Израда скица на бетонским површинама Август/ септембар Тим 
Осликавање скица Август/ септембар  Тим 
Задатак 4. Усмeрити и oбучити ученике дa кoристe полигоне тoкoм пaузe, oдмoрa или пojeдиних чaсoвa 

Промовисање осликаних полигона на СВ, НВ, активима и сл. 
Август/ септембар  Одељењске старешине, 

руководиоци СВ, НВ, тимова и 
актива 

Упознавање наставника са наменом осликаних полигона Август/ септембар  Директор школе и Тим 
Усмeравање и oбука ученика како дa кoристe полигоне тoкoм пaузe, oдмoрa или пojeдиних чaсoвa Август/ септембар Тим 
Упознавање наставника са предлогом активности које се могу реализовати у току одмора, али и 
интегрисати у часове редовне наставе. 

Август/ септембар  Тим 

Примена полигона од стране наставника Август/ септембар Наставници 

 

 

 

Е В А Л У А Ц И Ј А 

Задатак Критеријум успеха Инструменти 
Време када 

вршимо 
евалуацију 

Носиоци активности 

1.  Формирање Тима за израду пројекта уређења 
школског игралишта  школске 2017/18. год. 

2. Припрема терена и набавка материјала   
школске 2017/18. год. 

3. Обележавање, означавање и осликавање 
игралишта. 

4. Усмeрити и oбучити ученике дa кoристe 
полигоне тoкoм пaузe, oдмoрa или пojeдиних 
чaсoвa. 

Формиран Тим и подељена 
задужења 

 

Припремљен терен и 
набављен материјал 

Осликани полигони, 
спремни за примену 

Извештаји, примена 
полигона 

записници  

 

 

непосредан увид 

непосредан увид и 
извештаји 

непосредан увид и 
извештаји 

 

2017-22. год. 

 

 

Јасмина Милошевић и Ана 
Недић 

Директор школе, Тим, 
локална самоуправа 

Тим 

 

Тим и наставници 
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