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УВОД 

 

 У изради новог Развојног плана за петогодишњи период ослањаћемо се пре свега на извештаје 

о самовредновању, на евалуацију претходног Развојног плана, на анализу остварености образовних 

стандарда, као и на податке добијене СWОТ у којој су учествовали представници свих интересних 

група (наставника, ученика, родитеља, локалне заједнице). Трудићемо се да нови Развојни план сви 

добро познају и да се залажу да развојни циљеви буди реално остварени, као и да сви узму учешће у 

његовој изради и даљој реализацији.  

 Визија наше школе је била усмерена на савремену, ефикасну, квалитетну и наставу 

прилагођену потребама, интересовањима и могућностима ученика, као и да омогућимо да школа 

представља стециште културних, духовних и спортских активности у свом окружењу. Жеља свих 

запослених је била да у нашој школи сви напредују према сопственим могућностима, у којој свако 

може да покаже своје квалитете и да пронађе област свог интересовања. Школа је била покретач 

активности које су у интересу свих друштвених група са територије на којој се школа налази. Са 

овом визијом морамо наставити и у наредном периоду са акцентом на што бољем образовању 

ученика и стицању функционалних знања за будуће образовање и живот. Такође, морамо наставити 

са неговањем и подстицањем добрих међуљудских односа и тимског рада.  

 Унутар установе сваке школске године врши се самовредновање кључних области у које су 

укључене све заинтересоване стране: запослени, ученици, родитељи и представници локалне 

заједнице. Сагледавањем стања из свих тих перспектива добија се слика наших слабости, али и јаких 

страна које треба одржавати или даље унапређивати. У процесу самовредновања, у претходне три 

године, вршено је вредновање свих шест области квалитета  дефинисаних у Правилнику о 

стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 14/2018 од 

02.08.2018. године). Добијени резултати самовредновања се анализирају и на основу њих се израђује 

акциони план са циљем унапређења и отклањања свих недостатака и слабости, а потом се 

предузимају конкретне активности за унапређење рада школе. Редовно се прати успех ученика и 

њихова постигнућа на такмичењима и посебно на завршном испиту. 
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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

Назив: ОШ „Љубомир Љуба Ненадовић” 

Место: Раниловић 

Адреса: 34 302 Раниловић  

Тел./Факс: 034/748‒002 

Имејл адреса: os.ranilovic@gmail.com 

Општина: Аранђеловац 

Округ: Шумадијски 

Матични број: 07113439 

ПИБ: 100995860 

Директор: Бранка Павловић, проф. биологије 

Дан школе: 27. септембар 
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2. КРАТАК ИСТОРИЈАТ 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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3. РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

3.1. Људски ресурси 

У школи „Љубомир Љуба Ненадовић” ради 4 наставника разредне наставе и 17 наставника 

предметне наставе, директор школе, стручни сарадник, правник и шеф рачуноводства са по 50% 

радног времена. Помоћно-техничко особље чини 4 радника. 

Р.Б. Име и презиме 
Стручна  

спрема 
Предмет који предаје 

Радни 

стаж 

1. Мила Симуновић ВСС Француски језик, ТИТ 10 

2. Вера Стојановић ВСС Енглески језик 16 

3. Милена Милошевић ВСС Енглески језик 8 

4. Марко Јаћимовић ВСС Географија 2 

5. Слађана Беговић ВСС Историја 5 

6. Мирјана Васић ВСС Математематика 4 

7. Александра Терзић ВСС Српски језик 4 

8. Слађана Ранковић ВСС Професор разредне наставе 29 

9. Лидија Павловић ВС Наставник разредне наставе 28 

10. Маријана Ђокић ВСС Хемија 7 

11. Татјана Цветковић ВСС Биологија 24 

12. Јасмина Милошевић ВСС Професор разредне наставе 31 

13. Данијела Бјелица Павловић ВСС Професор разредне наставе 9 

14. Дејан Обрадовић ВСС Верска настава 2 

15. Тамара Радуловић ВСС Биологија 5 

16. Ђорђе Живановић ВСС Музичко васпитање 6 

17. Немања Матић ВС Ликовна култура 3 

18. Јелена Ломић ВСС Физичко васпитање 6 

19. Александра Јаковљевић ВСС Физичко васпитање 20 

20. Жарко Миленковић ВСС Информатика 7 

21. Срђан Илић ВСС Физика 4 

22. Бранка Павловић ВСС Директор школе 16 

23. Никола Петровић ВСС Педагог 4 

24. Дејан Васојевић ВСС Секретар школе – правник 16 

25. Николина Швабић ВСС Шеф рачуноводстава 7 

26. Верица Милановић ОШ Сервирка 31 

27. Влада Јовичић ССС Домар 23 

28. Гордана Ћирић ОШ Помоћни радник 16 

29. Биљана Марковић ССС Помоћни радник 21 
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У школској 2022/23. год. ОШ „Љубомир Љуба Ненадовић” похађа 86 ученика.  

 

3.2. Материјално-технички ресурси 

Школа располаже са 4 специјализоване учионице и 4 класичне учионице, кухињом са 

трепезаријом, 2 хола, канцеларијама за наставнике, секретара, директора, педагога. Школа има 

два адекватна санитарна чвора. Укупна површина затвореног школског простора износи 1300 

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. При овим учионицама постоји 

кабинет у којима су смештена наставна средства која нису на завидном нивоу. У школи је 

формирана дигитална учионица са 20 рачунара. Школа сваке године у складу са  могућностима, 

врши допуну наставних средстава.  

Школске 2022/23. године у нашу школу је пристигло: 7 нових лаптопова, 9 нових 

видеопројектора, 9 видео бима, 1 штампач и 17 нових рачунара, што је значајно унапређивање 

материјално-техничких услова и ресурса школе. 

 

3.3. Финансијски 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, уз поштовање приоритета. Школски тимови израђују пројекте којима се конкурише за 

доделу финансијских и техничких средстава. 
 

3.4. 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. 

Разред I II III IV V VI VII VIII 

Број ученика 8 11 13 11 9      7 13 14 

Девојчице      5 8 8 6 4 4 5 7 

Укупно 86 ученика 
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4. АНАЛИЗА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 2012–17. 

 

 Претходни Развојни план донесен је 2017. године и важио је пет година. Овим планом су 

планиране промене у 6 кључних области: ЕТОС, РЕСУРСИ, ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, 

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА и ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА. Због постојеће ситуације и у складу са потребама наставника урађен је Анекс 

развојног плана установе, област НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Постојећа ситуација налагала је јачање 

професионалних компентенција наставника за примену технологије у циљу подстицања виших 

когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности. С обзиром да је школа 

верификовала Гугл учионицу (Google Classroom) било је неопходно професионалне компетенције 

наставника за коришћење ИКТ алата и рад у Гугл учионици подићи на виши ниво. 

 Анализом развојних циљева на основу плана евалуације и акционих планова дошли смо до 

закључка да неки циљеви нису у потпуности или уопште реализовани и да је потребно и даље радити 

на њиховој реализацији. 

ОБЛАСТ Развојни циљ Критеријум успеха Оствареност циља 

РУКОВОЂЕЊЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

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 

Подела задужења је 

саставни део Годишњег 

плана рада. 

Планови наставника и 

извештаји. 

Број похваљених и 

награђених наставника. 

Документ усвојен од 

стране ШО и СР. 

Циљ је потпуно остварен: 

формирање јасне организационе 

структуре са дефинисаним 

задацима; 

изабрани су сарадници и 

формирани тимови за реализацију 

одређених задатака; 

усаглашени су планови рада органа 

управљања, стручних органа и 

других служби на нивоу школе; 

утврђена је једнообразна форма за 

писање извештаја; 

Гугл учионица је коришћена  за 

обавештавање запослених, 

реализацију састанака тимова, 

седница и већа; 

већина запослених је поштовала 

постављене рокове за слање 

извештаја и анализу постигнутих 

резултата; 

директор и педагог су редовно 

пратили и вршили процену 

ефикасности и ефективности 

индивидуалног и тимског рада. 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Јавном промоцијом 

ученика такмичара и 

њихових постигнућа 

мотивисати и 

20% више ученика у 

односу на претходни 

период је узело учешће у 

Циљ је делимично остварен јер је 

његову реализацију прекинула 

пандемија. 
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ОБЛАСТ Развојни циљ Критеријум успеха Оствареност циља 
ученике и наставнике 

на квалитетнији 

наставни рад. 

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.) 

Реализоване су активности на 

летњој позорници: часови редовне 

наставе, јавни часови, обележавање 

значајнијих датума. 

Реализовани су ликовни и 

литерарни конкурси и изабрани 

најуспешнији ученици коју су јавно 

похваљени и награђени. 

Реализовано је школско такмичење 

млађих разреда у изражајном 

читању. 

Дефинисане су награде за ученике 

који су постигли резултате на 

општинским, регионалним и 

републичким такмичењима. 

Најуспешнији ученици су 

промовисани јавно на родитељским 

састанцима, Наставничком већу, 

савету родитеља и Школском 

одбору. 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Мере превенције 

насиља и повећање 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима. 

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 

Развојни циљ је делимично 

остварен кроз: 

радионице Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања (пажња се 

посвећивала и дигиталном насиљу); 

унапређивање планова рада 

секција; 

реализацијом културних, музичких, 

спортских и сличних 

манифестација (ликовни конкурс – 

тема: Најлепши предео планете 

Земље; 

литерарни конкурс – тема: Прича 

једног дрвета; 

Информисање ученика о значају 

обележавања Дана планете Земље; 

уређење школског дворишта 

(сакупљање отпада, лишћа и сл.); 

уређење школског дворишта – 

засађивање украсног жбуња и 

цвећа; Ревија пролећних шешира 
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ОБЛАСТ Развојни циљ Критеријум успеха Оствареност циља 
 

Појачани иницијатива и 

учешће Ученичког 

парламента у школским 

активностима   

(капа) и костима 

Прикупљање података о броју 

ученика који похађају допунску и 

додатну  наставу из одређеног 

предмета; 

Праћење броја ученика на часовима 

допунске наставе током године и 

успеха ученика 

Састављање извештаја о 

постигнутим променама -Примену 

диференциране наставе 

Јасно дефинисање педагошких 

профила деце којима је потребна 

подршка у раду. 

Израда плана подршке за децу 

којима је потребна подршка у раду. 

ЕТОС 

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. 

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 

Развојни циљ је делимично 

остварен кроз: 

континуирану сарадњу 

администратора фејсбук странице 

школе и администратором 

школског блога па су све 

активности објављене на фејсбук 

страници и школском блогу; 

донесен је Статут школе; 

делимично се вршила промоција 

школе у локалној заједници; 

на огласним таблама у школи је 

истакнут распоред контролних 

вежби и писмених задатака, а 

планови реализованих активности 

су били истакнути у холу школе и 

фејсбук страници и школском 

блогу; 

председник Синдиката школе је 

запослене упознао са Статутом и 

огласна табла Синдиката има своју 

намену; 

направљена је група на Виберу чија 

је намена да запослени шаљу 

извештаје и фотографије 
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ОБЛАСТ Развојни циљ Критеријум успеха Оствареност циља 
реализованих активности; 

због пандемије реализован је мањи 

број активности у сарадњи са 

локалном заједницом и родитеља 

ученика; 

реализовани су пројекти: санација 

школских тоалета и куповина 

лаптопа. 

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

Оспособљавање 

наставника за 

коришћење 

дигиталне 

технологије за 

креирање 

флексибилне онлајн 

средине за учење 

која одговара 

ученицима 

различитих потреба 

и омогућава 

подучавање по мери 

детета. 

сви наставници су 

обучени за рад у Гугл 

учионици 

реализовани онлајн 

седнице, већа, састанци 

70% ученика користи 

Гугл учионицу (ученици 

млађих разреда користе 

уз подршку родитеља) 

постављени садржаји у 

Гугл учионицу 

онлајн тестирање ученика 

ученици знају да предају 

урађени задатак 

постављени интегративни 

садржаји у Гугл 

учионици   

У септембу је извршено усмено 

испитивање наставника о 

познавању рада у Гугл учионици. 

Већина наставника је оспособљена 

за рад, а за мањи број наставника 

договорено је да знања и вештине 

стекну на семинару. Пет наставника 

је похађало семинар Интернет 

учионица (ОКЦ Бор, онлајн 

семинар). 

Педагог Никола Петровић и проф. 

разредне наставе Јасмина 

Милошевић су отворили школски 

налог на Гугл учионици, 

формирали адресе за наставнике и 

ученике и направили презентацију 

у вези са логовањем на Гугл 

учионицу и коришћењем алата које 

учионица нуди. 

На Стручним већима наставници су 

размењивали искуства са вебинара 

којима су присуствовали, а који су 

у вези са Гугл учионицом. 

Онлајн настава уз коришћење Гугл 

учионице организована је за 

ученике старијих разреда и ученике 

четвртог разреда. Материјале за 

ученике постављала је и учитељица 

другог разреда. 

Увидом у документацију можемо 

да констатујемо следеће: 

– сви наставници су обучени за рад 

у Гугл учионици, 

– реализовани онлајн седнице, већа, 

састанци, 
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ОБЛАСТ Развојни циљ Критеријум успеха Оствареност циља 
– ученици су оспособљени за 

коришћење Гугл учионице, 

– 70% ученика користи Гугл 

учионицу (ученици млађих разреда 

користе уз подршку родитеља), 

– наставници постављају радни 

материјал у складу са договореном 

сатницом и распоредом часова, 

– реализују се дискусиони форуми 

на стримовима, 

– постављају се домаћи задаци за 

ученике,  

– реализују се онлајн часови путем 

Гугл мита из предмета Српски 

језик, Француски језик, 

Математика, Физика, Географија и 

Енглески језик (обавештења о 

распореду часова раније окачена у 

гугл учионицамаЧОС-а и у 

наставним предметима у којима се 

реализују састанци),  

– организују се тестови провере 

путем гугл упитика (повратне 

информације о оценама), 

– реализује се допунски рад за 

ученике у гугл учионицама, 

– поједини наставници врше 

евалуација рада путем гугл 

упитника. 
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5. SWOT АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 

СНАГЕ  

(Strengths) 

МОГУЋНОСТИ/ШАНСЕ  

(Opportunities) 

 традиција дуга 124 године у васпитању и 

образовању ученика 

 знање и вештине стечене на обуци за рад у гугл 

учионици; 

 фискултурна сала; 

 летња позорница; 

 добра организација рада школе; 

 велико, ограђено школско двориште; 

 стручан наставни кадар и спремност на стручно 

усавршавање; 

 број деце у односу на друге школе; 

 отвореност за идеје; 

 отвореност за сарадњу са локалном заједницом, 

другим школама и осталим културним 

установама; 

 постојећи разглас; 

 уважавање потреба ученика; 

 поштовање приватности и поверљивости 

добијених информација који се односе на 

потребе ученика; 

 поштовање различитости; 

 учешће у пројектима; 

 рад на маркетингу школе; 

 видео презентације важних дешавања у школи; 

 сарадња са већим бројем образовних, културних, 

здравствених и других институација, 

организација и установа; 

 професионални развој запослених; 

 партиципација родитеља у школском животу; 

 квалитетнији тимски рад на нивоу школе, 

 квалитетнија реализација наставног процеса; 

 унапредити рад тимова бољом расподелом 

задужења; 

 искористити школско двориште у функцији 

спортских активности ученика; 

 искористити могућности летње позорнице у 

циљу подстицања разноврсних активности 

ученика; 

 угледни и огледни часови и још већи подстицај 

хоризонталног стручног усавршавања и размене 

искустава унутар школе, јер су наши ученици 

свима ученици, и сусрећемо се са сличним 

добрим и лошим њиховим странама;  

 придржавати се Правилника о оцењивању 

ученика; 

 подстицање ученика и примена знања у 

свакодневном животу; 

 Учење ученика да одваја битно од небитног, 

благовремено извршавање обавеза, развијање 

способности самоучења.  

слабости  

(weaknesses) 

ОПАСНОСТИ/ПРЕПРЕКЕ  

(Threats) 

 недовољно учионичког простора; 

 материјалне и финансијске потешкоће (услови 

општег сиромаштва у просвети и конкретно 

школе); 

 велики број ученика путника; 

 недовољна укљученост родитеља у живот и рад 

школе; 

 неизграђени ставови ученика о основним 

моралним и естетским ставовима друштва; 

 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; 

 недовољна сарадња наставника при планирању и 

 низак образовни ниво родитеља ученика; 

 оптерећеност ученика кућним пословима 

(пољопривреда); 

 финансијски ресурси; 

 честе промене законских решења и противречне 

препоруке; 

 негативни трендови у друштву; 

 неефикасна употреба или начин на који се 

употребљавају средстава комуникација 

(интернет, друштвене мтеже); 

 лоше коришћење других извора информисања од 

стране ученика; 

 неусклађеност неких наставних програма са 

могућностима; 

 слабо учење ван установе; 
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припремању наставе; 

 неадекватан избор метода и облика рада; 

 недовољна корелација тема и садржаја између 

предмета; 

 наставници раде у више школа; 

 неподстицање тимског рада; 

 недовољно развијена одговорност ученика према 

учењу; 

 поједини наставници не примењују различите 

методе и технике рада у складу са 

интересовањима ученика;  

 недовољно упознавање ученика са начином 

учења,селекција података, мало функционалних 

знања, слабија примена знања; 

 неукљученост свих наставника у различите 

облике праћења напредовања.  

 настава је и даље више традиционална; 

 незаинтересованост мањег броја наставника за 

употреу савремене ИКТ 

 преоптерећеност ученика; 

 делимично подстицање ученика и примена 

знања. 

 одбијање родитеља да прихвате узрок  лошег 

напредовања самог детета; 

 све већа права родитеља у одлучивању; 

 све више деце са сметњама у развоју; 

 дифункционалне породице 

 инертност образовног система, која потиче од 

самих чинилаца, највише од људских ресурса. 

„што морам баш ја, ма шта ме брига...“ 

 

У СВОТ анализи учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, 

ученици, родитељи, локална заjедница). Представници свих циљних група изнели су своја мишљења, 

која су помогла при формирању развојних циљева и задатака школе за наредни период. 
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6. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

Мисија 

 

Креирање модерне, ефикасне и подстицајне школе по мери детета, која подстиче самопоуздање и 

развој јаких страна ученика, одговорности према себи и другима, професионално понашање 

запослених и  сарадничке односе са свим заинтересованим странама. 

Школа подстиче и мотивише ученике да унапређују знања, вештине и способности унутар личних и 

друштвених перспектива и оспособљава их за целоживотно учење, које је засновано на поверењу, 

повезаности, солидарности, активизму и поштовању различитости. 

Визија 

 

Желимо да будемо школа у којој наставници и ученици заједно уче стварајући вредности које 

одговарају савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем промовишу значај 

одрживог развоја и инклузивног друштва високо се позиционирајући у локалној заједници. Желимо 

да наша школа буде препознатљива по томе што ће наши ученици стицати квалитетна и 

употребљива знања која ће успешно користити у даљем школовању. Изграђиваћемо и неговати 

сарадњу, толеранцију, личну одговорност, тимски рад и пријатну атмосферу у школи. 
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7. АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ 

СТРАНЕ 

ДОПРИНОСИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ 

ПРОЦЕСУ 

ДОБИТИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ ОД ПРОЦЕСА 

ДИРЕКТОР 

– започињe процес; 

– информишe колектив; 

– обезбеђујe услове за 

одвијање процеса; 

– организујe, води, прати, 

евалуира, координира; 

– представља школу; 

– сарађује са различитим 

партнерима преговара, 

уговара 

– лична професионална афирмација; 

– виши рејтинг школе; 

– лакше решавање проблема; 

– расподела одговорности; 

– боља организација рада; 

– боље разумевање за потребе школе; 

– стратегије укључивања; 

– мање препрека у локалној средини јер 

заступа интересе школе као целине; 

– складнији односи у школи и већа 

мотивисаност колектива. 

НАСТАВНИЦИ 

– иницирају промене; 

– креирају промене; 

– планирају, имплементирају, 

прате, евалуирају; 

– сарађују. 

– подижу професионалне компетенције; 

– постижу личну и професионалну 

афирмацију; 

– стичу нова знања; 

– подижу квалитет наставе; 

– добијају звања; 

– размењују искуства; 

– квалитетније комуницирају; 

– тимски раде и одлучују; 

– креирају бољу атмосферу у школи; 

УЧЕНИЦИ 

– дају идеје и сугестије за 

начин; 

– организације наставних и 

ваннаставних активности; 

– истражују потребе вршњака; 

–  организују акције; 

– репрезентују интересе својих 

вршњака; 

– евалуирају рад наставника и 

директора; 

– уче оно што воле; 

– боље комуницирају са вршњацима и 

одраслима; 

– учествују у стварању школе у коју се 

радо долази; 

– преузимају одговорност за сопствено 

напредовање; 

– остварују право на квалитетно 

образовање и партиципацију; 

– задовољавају своје потребе у школи; 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ 

– примењују своја специфична 

знања и искуства; 

– иницирају, едукују, прате, 

евалуирају процес и 

продукте; 

– јачају сопствену улогу и положај у 

школи; 

– јачају професионалне компетенције; 

– остварују нове видове сарадње и 

стичу нова искуства; 

– тимски раде и одлучују; 

РОДИТЕЉИ 
– дају идеје и сугестије за рад 

школе; 

– потпуно су информисани о квалитету 

рада школе; 
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ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ 

СТРАНЕ 

ДОПРИНОСИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ 

ПРОЦЕСУ 

ДОБИТИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ ОД ПРОЦЕСА 

– учествују у  планирању и 

реализацији активности; 

– евалуирају рад школе; 

– учествују у управљању 

школом; 

– имају увид у РПУ; 

– пријатнији и конструктивнији 

разговори са особљем школе; 

– боља брига о деци; 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

– одлучују о развоју школе; 

– обезбеђују услове за 

одвијање процеса; 

– прате и евалуирају процес; 

– обезбеђују сарадњу са 

локалном заједницом; 

– репрезентују интересе 

локалне заједнице, 

родитеља и наставника; 

– непосредан увид у потребе школе; 

– развијање компетенција за 

одлучивање и тимски рад; 

УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

– активно укључивање 

ученика у креирању живота 

и рада школе; 

– бољи услови рада;  

– стицање знања; 

– увид у активности 

школских органа; 

– позивање и активно учествовање на 

састанцима; 

– стимулација кроз посете, излете; 

– бољи увид у свакодневни школски 

живот; 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

– помаже школу обезбеђујући 

средства; 

– исказује своје интересе; 

– активно учествује у животу 

школе; 

– учествује у доношењу 

одлука и преузима део 

одговорности за развој 

школе; 

– квалитетнија школа подиже квалитет 

живота у локалној заједници; 

– остварење интереса локалне 

заједнице; 

– добија отворену школу за различите 

потребе деце и одраслих; 

СПОРТСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

– промовисање значаја 

спорта; 

– организовање спортских 

такмичења; 

– промоције идеја, организовање 

заједничких активности и 

укључивање ученика. 

КУЛТУРНЕ 

УСТАНОВЕ 

 

– промоција идеја; 

– креирање културних 

вредности; 

– ангажованост ученика у 

стварању културног 

идентитета школе; 

– укључивање ученика у културни 

живот; 

– снажење и промовисање културе 

локалне заједнице; 

ЗДРАВСТВЕНЕ – подизање нивоа здравствене – увид у здравствено стање ученика; 
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ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ 

СТРАНЕ 

ДОПРИНОСИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ 

ПРОЦЕСУ 

ДОБИТИ 

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ ОД ПРОЦЕСА 

УСТАНОВЕ заштите; 

– развијање свести о здравим 

стиловима живота; 

– oрганизовање систематских 

лекарских прегледа; 

– предавања (превенција 

болести зависности, 

здравствено образовање 

ученика) ; 

– лекарска помоћ у 

реализацији екскурзија; 

– професионална 

оријентација ученика; 

– ажурна здравствена евиденција 

ученика; 

 

ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

И 

ЦРВЕНИ КРСТ 

– помоћ у хуманитарним 

акцијама, организацији 

кроса, предавања за 

ученике; 

– јасна социјална слика школе; 

– стварање социјалне карте; 

 

МУП 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

– безбедност деце и школе;  

– предавања за ученике 

безбедности у саобраћају; 

– реализација радионица 

предавања из програма за 

заштиту деце/ученика од 

насиља; 

– законска обавеза 

(обезбеђење безбедног 

извођења  екскурзија); 

 

– укључивање редовне патроле услед 

великог интензитета саобраћаја око 

школе; 

– превенција малолетничке 

деликвенције; 

– размена података; 

– превентивна улога полиције, а не 

репресивна; 
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8. АНАЛИЗА СТАЊА ПО КЉУЧНИМ ОБЛАСТИМА И ПРИОРИТЕТИМА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

 

 У протекле три школске године Тим за самовредновање извршио је вредновање свих 6 

области квалитета, дефинисаних у Правилнику о стандардима квалитета рада установе (Службени 

гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године). Поред евалуације старог 

Развојног плана сматрали смо од великог значаја и давање осврта на резултате самовредновања. 

 

Програмирање, Планирање и Извештавање 

Стандард 1.3. 

 Анализом Глобалних планова редовне наставе уочено је да већина наставника користи 

међупредметне и предметне компетенције, као и образовне стандарде за глобално планирање 

наставе. Два предметна наставника у својим плановима не врше глобално планирање на основу 

међупредметних компетенција. Анализом Оперативних планова (насумичан избор планова и из 

Годишњег плана рада школе) закључено је да већина наставника користи исходе за оперативно 

планирање наставе. Три наставника предметне наставе не врши оперативно планирање на основу 

образовних исхода. 

 Анализом Глобалних и Оперативних планова наставника за додатну и допунску наставу 

према задужењу четрдесето часовне радне недеље, уочени су одређени недостаци. Већина планова 

не садржи образовне исходе, већ само наставне теме/области, укупан фонд часова и време 

реализације активности. 

 Анализом извештаја о успеху и дисциплини ученика на класификационим периодима, увидом 

у извештаје са Наставничког већа, као и увидом у Педагошку документацију поједних наставника и 

есДневник се може закључити да наставници прате постигућа ученика којима је потребна додатна 

или допунска подршка у настави. Ученици у Гугл учионици који су укључени у допунску наставу за 

време онлајн наставе добијају посебне материјале, прилагођене њиховим потребама и могућностима. 

Увидом у анкетне листиће за испитивање интересовања ученика за избор слободних активности се 

може закључити да су слободне активности у складу са понуђеним садржајима у оквиру Школског 

програма. Велика већина ученика је на питање које још активности би волели да постоје у нашој 

школи одговорило да не би ништа мењали. Одређен број ученика је написао да жели још више 

спортских активности. Глобални и оперативни планови слободних активности садрже све потребне 

елементе и они су у складу са исказаним интересовањима ученика.   

 Планирање у овој школској години се врши на основу Правилника о посебном програму 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 110/2020). Правилник се примењује у случају 

непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности. 

 На основу обављеног разговора, наставници су мишљења да је планирање наставе у овом 

периоду знатно отежано, чак ограничавајуће, јер Правилник детаљно прописује шта и када треба 

реализовати. Мишљења су да се на овај начин не уважавају претходна искуства и знања детета, па је 

знатно отежано испланирати такву наставу и базирати је на истраживачким подацима. Мишљења су 

да редовно прате оптерећења деце у отежаним условима рада и да планирање онлајн наставе врше на 

основу пристиглих препорука. 

 На основу увида у припреме се може закључити да само пет припрема садржи део који се тиче 

самовредновања рада наставника и/или напомена о реализацији планираних активности. 
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Препоруке: 

 Инструисати наставнике у законску обавезу планирања наставе на основу поменутих 

компоненти. Учинити им доступним планове и програме наставе и учења, као и прописе којима се 

уређује планирање наставе у основном образовању. Униформисати образац за глобално и оперативно 

планирање наставе за следећу школску годину.   

 Униформисати образац за глобално и оперативно планирање за додатну и допунску наставу у 

оквиру стручних већа. Повећати стручну посету часова допунске и додатне наставе у циљу 

вредновања исхода који су планирани оперативним плановима. 

 Вршити испитивање интересовања ученика о слободним активностима два пута у току 

школске године применом Ликертове скале ставова, како би се прецизније одредила њихова 

интересовања према слободним активностима.  

 Организовати стручно усавршавање унутар установе како би се код наставника развило и 

подстакло мишљење о значају самовредновања за наставну праксу. Истицати примере добре праксе 

писаних припрема за час. 

Стандард 1.2. 

 Годишњи план рада школе за школску 2020/21 годину усвојен је на седници Школског одбора 

(одлука бр. 185/1 од 15.09.2020. год ) у предвиђеном законском року, односно у складу са школским 

календаром. Садржај и циљеви Годишњег плана повезеани су са садржајем и циљевима Школског 

програма и Развојног плана рада установе. Задужења из Школског програма су јасно приказана и у 

Годишњем плану рада школе.  

 Приоритетне области на којма се заснива Годишњи план школе су у сладу са дефинисаним 

задацима из Анекса развојног плана установе за школску 2020/21. год. Неке од приоритетних 

области су: 1) Очување здравља деце и свих запослених; 2) Настава на даљину- онлајн настава; 3) 

Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и 

ИКТ-а и сл. 

 На основу увида Глобалне планове се може закључити да се у њима конкретизују циљеви и 

задаци који су дефинисани у Анексу Развојно плана установе за школску 2020/21. год. Анекс 

Развојног плана је донет због специфичности ситуације и ванредних услова организације о-в рада 

услед пандемије корона вируса, односно потреба наставника да се усавршавају у коришћењу ИКТ 

алата и рада у Гугл учионици. Планови у одређеним деловима конкретизују општи циљ Анекса 

Развојног плана установе који гласи: Оспособити наставнике за коришћење дигиталне технологије 

за креирање флексибилне онлајн средине за учење која одговара ученицима различитих потреба и 

омогућава подучавање по мери детета.  

 Анализом планова је уочено да се одређене активности реализују онлајн, као што су састанци 

стручних већа. Направљена је Гугл учионица Наставничког већа, док остала стручна већа 

комуницирају путем Вајбер група. У плановима директора и стручног сарадника су конкретизоване 

приоритетне облати за рад: 1) Обезбеђивање поштовања свих епидемиолошких мера; 2) 

Информативно саветодавана рад на тему пандемије корона вируса; 3) Подршка наставницима, 

ученицима и родитељима за коришћење Гугл учионице; 4) Осигурање квалитета наставе; 5) 

Пружање додатне психо-социјалне подршке ученицима и њиховим родитељима. 

 У плановима Стручних органа и тимова су јасно дефинисани носиоци планираних активности 

као и начини како се те активности реализују. У већини планова временска динамика је прецизно 

утврђена, али се у одређеним плановима динамика реализовања активности одређује појмом „током 

године” или „током школске године” што није довољно прецизно дефинисано. 

 У већини планова Стручних органа и тимова предвиђено је праћење реализовања активности 

током или на крају године, док неки планови уопште не садрже праћење или евалуацију планираних 
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активности. Планови који садрже механизме и начине за праћење планираних активности нису 

довољно прецизно дефинисани, односно није јасно одређено којим инструментима или на који начин 

ће се реализовано пратити и вредновати.Већина планова предвиђа извештавање два пута у току 

школске године, на крају првог и на крају другог полугодишта. Извештај се подноси члановима тима 

или другим стручним органима. 

 Годишњи извештај садржи два дела, који су уско повезана са Годишњим планом рада школе. 

У првом делу се пореде подаци са почетка школске године (опште информације о школи, ресурси 

школе, подаци о броју наставника, ученика, временска организација, изборни предмети и сл.) са 

подацима на крају школске године. 

 У другом делу се налазе извештаји о успеху и дисциплини ученика за крај другог 

полугодишта, извештај директора школе, извештај са седница Школског одбора, Савета родитеља, 

Наставничког већа, Стручних актива, извештаји Ученичког парламента, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тима за самовредновање школе, Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за професионални развој. У напомени овог извештаја стоји да се 

остали извештаји о раду према задужењима из Годишњег плана, налазе у фолдеру Извештаји за 

друго полугодиште и да су они саставни део Годишњег извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе. 

Препоруке: 

 Примењивати Гугл учионицу и након завршетка ванредне ситуације као подршка редовној и 

другим облицима организације наставе. Упознавање нових наставника са циљевима и задацима 

Развојног плана установе и Школског програма. 

 Динамику планираних активности прецизније одредити (нпр. у одређеном месецу, након 

класификационог периода и сл.) 

 Инструисати наставнике који су руководиоци стручних органа и тимова да плановима 

предвиде и презизно утврде  начине праћења и вредновања активности, као и да динамика 

извештавања буде учесталија. 

 Објединити све извештаје у један документ. 

Стандард 1.1. 

 На основу извештаја и чек листе се може закључити да постојећи Школски програм за период 

од 2018-2022. године садржи све прописане елементе и начела за израду овог документа. 

 На основу увида у садржај Развојног плана установе 2017-2022. год. се може закључити да су 

све кључне циљне групе учествовале у изради овог документа, барем на декларативном нивоу. 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. У делу о смерницама за израду РПУ се говори о томе да су 

обављене консултације са наставницима, родитељима и представницима локалне заједнице како би 

се утврдили приоритети, дефинисали циљеви и активности у сврху побољшања квалитета образовно 

васпитног рада. Ипак, из садржаја РПУ се не може видети на који начин су ученици учествовали у 

његовој изради, сем давања мишљења о мисији и визији школе. 

 Сва три документа садрже део који говори о специфичностима школе. Циљеви ова три 

документа, програми и планови рада су у складу са специфичностима школе као установе. Ова 

документа уважавају шири контекст у којем школа функционише.  

 Програмирање рада у РПУ се заснива на резултатима самовредновања, на вредновању 

претходног РПУ, Извештају о спољашњем вредновању, записницима и извештајима стручних већа и 

тимова, SWOT анализи. На основу ових података из РПУ, израђени су  Школски програм и Годишњи 

план рада школе. Тим за самовредновање школе редовно врши вредновање области квалитета рада 
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установе у складу са планом рада. Резултати самовредновања се достављају и презентују на 

стручним већима,  Наставничком већу, Савету родитеља, Педагошком колегијуму и доступни су 

свим наставницима у штампаном и електронском облику. Извештаји о самовредновању садрже 

препоруке за даљи рад. Акциони планови Тима за самовредновање подразмевају укључивање других 

стручних органа и тимова школе.  

 Прогамирање рада РПУ, Школском програму и Годишњем плану рада школе се заснива на 

уважавању узрасних, развојних и специфичних потреба ученика. У РПУ дефинисано је: 

„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“.  

 Циљеви ових докумената истичу значај патиципације ученика и уважавање њихових 

потенцијала. Препоручене методе рада и разноврсност програмираних и планираних активности 

говоре у прилог промене гледишта на ученика, од пасивног примаоца знања, ка активном учеснику у 

животу и раду школе, уз уважавање претходних искустава и развојних специфичности. 

Препоруке: 

 Сачинити чек листу која ће пратити све промене, односно Анексе Школског програма. 

 Повећати партиципацију ученика приликом израде следећег Развојног плана. Укључити више 

ученика из Ученичког парламента. 

 Формирати Тим у школи, који ће спровести акционо истраживање у области квалитета рада 

установе, чији су стандарди процењени најнижом оценом у протекле 4 године вредновања квалитета 

рада школе. 

 

Настава и учење  

 Извештај обухвата анализу 20 посећених и вреднованих часова у току првог полугодишта 

школске 2021/22. године. Наставни предмети Хемија и Информатика и рачунарство нису предмет 

анализе и вредновања, услед оправданог одступања од плана посете часова за прво полугодиште. У 

извештају је приказана заступљеност индикатаора у оквиру области стандарда квалитета 2: Наставе и 

учења и то на школском нивоу, али и на нивоу стручних већа (СВ за природне науке, СВ за 

друштвене науке, СВ за уметност и вештине и СВ разредне наставе). Након графичког приказа 

предложене су конкретне мере за унапређивање оних индикатора који су најмање заступљени на 

школском нивоу, док су представници стручних већа самостално одређивали мере за унапређивање 

индикатора у оквиру стандарда Наставе и учења. Самовредновање је вршено на основу израчунавања 

средњих вредности присутности индикатора за сваки стандард. Планирано је да се иста анализа 

уради на крају другог полугодишта, где је дата коначна процена овог стандарда. Такође, план је да се 

у наредном периоду (средином другог полугодишта) спроведе акционо истраживање о 

мотивисаности ученика за учење, како би добили ширу слику о остварености овог стандарда. 
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 Укупна оцена свих посећених и вреднованих часова на нивоу школе је 3. Стандард који је 

највише остварен јесте Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан (3,51), док је 

најмање остварени стандард Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења 

(2,71). 

 У наредном делу анализе дефинисани су по два најмање заступљена инидкатора у оквиру 

стандарда који су оцењени оценом 3, као и оне индикаторе који имају вредност мању од оцене 3. У 

оквиру стандарда 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан нису дефинисане мере за 

унапређивање, јер он на нивоу школе има максималну оцену 4. 

Индикатори који су најмање присутни на нивоу школе: 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи 

питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења.  

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења. 
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2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и оцењивање 

оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи).  

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.  

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 

 

Мере за унапређивање наставе и учења: 

– Препорука је да наставници на часовима више истичу кључне појмове ученицима, уз обавезан 

визуелни приказ појма/појмова на табли или неком другом дидактичком средству. На 

часовима користити мапе ума. 

– Кад год тип часа дозвољава, на часу примењивати групни рад, у којем ће доминирати 

вршњачко учење између ученика. Нагласак је на активном учењу, у којем ће ученици бити 

главни реализатори и носиоци активности, док ће наставници имати улогу да тај процес 

испланирају и прате. 

– Наставници да у дневним припремама за часове планирају, а на часовима примењују и 

реализују посебне активности за ученике којима је потребна додатна подршка у учењу 

(нарочито оних који су укључени у инклузивно образовање). Прилагођавање треба да 

обухвата примену прилагођених наставних средстава, наставних материјала, метода и облика 

рада. 

– Како је стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења најмање остварен у 

нашој школи, у наредном периоду неопходно је порадити на сумативном и формативном 

вредновању ученичких постигнућа. У школи је неопходно организовати заједничке састанке 

стручних већа, на којма ће се истицати примери добре праксе формативног и сумативног 

оцењивања у школи. Сви наставници ће бити у обавези да имају дефинисане критеријуме 

оцењивања у педагошким свескама. Такође, критеријуми оцењивања морају бити саопштени 

ученицима, а најбоље би било да буду видно окачени у учионицама и/или огласним таблама у 

школи.  

– Примењивати нове технике оцењивања: самооцењивање ученика, портфолио оцењивање, 

презентације, групни радови, кооперативно оцењивање. 

– Како је стручно веће за разредну наставу најуспешније што се тиче остварености стандарда 

постигнућа наставе и учења, у наредном периоду, наставници предметне наставе ће бити 

дужни да у другом полугодишту посете по један час код наставника разредне наставе, како би 

унапредили своје компетенције у овој области рада.  

 

Образовна постигнућа ученика 

Стандард 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно остварености постављених индивидуланих циљева учења. 

Стандард је вреднован тако што су дефинисани индикатори у оквиру њега поређени са резултатима 

завршног испита наше школе у протекле 3 школске године (школска 2018/19, 19/20. и 20/21.). 

Вредновање овог стандарда обухвата и графички приказ разлике у нивоима постигнућа ученика на 

завршном испиту из српског језика и математике. 
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Индикатори 2018/2019. 2019/20. 2020/21. 
Школски 

просек 

(3 год.) 

Опис 

Резултати ученика на 

завршном испиту из 

српског/матерњег jезика су 

на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека (500) 

496 522 501 506,3 

У просеку, ученичка 

постигнућа у последње три 

године на завршном испиту 

из српског језика су изнад 

републичког просека за 6,3. 

Резултати ученика на 

завршном испиту из 

математике су на нивоу 

или изнад нивоа 

републичког просека (500) 

540 507 514 520,3 

У просеку, ученичка 

постигнућа у последње три 

године на завршном испиту 

из математике су изнад 

републичког просека за 

20,3. 

Наjмање 80% ученика 

остваруjе основни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

српског/матерњег jезика 

80% 95% 79% 84,6% 

Укупно 84,6% ученика 

остварује основни ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 

српског језика, што је за 

4,6% изнад дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Наjмање 80% ученика 

остваруjе основни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из математике. 100% 95% 93% 96% 

Укупно 96%  ученика 

остварује основни ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 

математике, што је за 16% 

изнад дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Наjмање 50% ученика 

остваруjе средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

српског/матерњег jезика. 

60% 76% 50% 62% 

Укупно 62% ученика 

остварује средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 

српског језика, што је за 

12% изнад дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Наjмање 50% ученика 

остваруjе средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из математике. 72% 67% 71% 70% 

Укупно 70%  ученика 

остварује средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 

математике, што је за 20% 

изнад дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Наjмање 20% ученика 

остваруjе напредни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

24% 14% 29% 22,3% 

Укупно 22,3% ученика 

остварује напредни  ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 
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Индикатори 2018/2019. 2019/20. 2020/21. 
Школски 

просек 

(3 год.) 

Опис 

српског/матерњег jезика  српског језика, што је за 

2,3% изнад дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Наjмање 20% ученика 

остваруjе напредни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из математике 32% 10% 14% 18,6% 

Укупно 18,6% ученика 

остварује напредни  ниво 

стандарда постигнућа на 

завршном испиту из 

математике, што је за 2,4% 

испод дефинисаног 

критеријума у исходу. 

Ученици коjи добиjаjу 

додатну образовну 

подршку постижу 

очекиване резултате на 

завршном испиту у односу 

на индивидуалне 

циљеве/исходе учења. 

/ / / / 

У последње три године, 

школа није имала ученике 

који наставу похађају на 

основу ИОП-а 1 или ИОП-а 

2 

Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на 

нивоу или изнад нивоа 

републичког просека  

(Ш-школски просек; 

РП-републички просек) 

Ш РП Ш РП Ш РП Ш РП 

Резултати ученика наше 

школе на комбинованом 

завршном испиту су изнад 

републичког просека у 

протекле три године у 

просеку за 16,43 %.  
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Просечна постигнућа 

одељења на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена  

520,3(м) - 506,3(с) 14 

Просечна постигнућа 

одељења на тестовима из 

српског језика и 

математике се разликују, 

односно нису у потпуности 

уједначена. У просеку, у 

последње три године 

ученици наше школе 

постижу боље резултате на 

завршном тесту из 

математике за 14 

 

Мере за унапређивање:  У складу са индивидуалним карактеристикама ученика, у припремној 

наставни математике повећати број часова који су намењени решавању задатака са напредног нивоа 

знања. 
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Индикатор 3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 

 Тим за самовредновање школе је одлучио да овај индикатор буде вреднован тако што је 

сачинио графички приказ средњих оцена (просечних постигнућа ученика изражених у сумативним 

оценама) наставних предмета по разредима у протекле три школске године. На основу тих података 

наставници наше школе могу да виде у оквиру којих предмета ученици остварују најбоља 

постигнућа. Такође, на основу графичке анализе моћи ће да упореде постигнућа ученика из првог 

полугодишта са постигнућима ученика у другом полугодишту.  

 У другом делу извештаја приказан је успех ученика по разредима у протекле три шкоске 

године (2018/19, 2019/20, 2020/21.) Графици садрже податке о успеху са првог и са другог 

полугодишта за поменуте школске године. Представљени подаци послужиће наставницима за 

квалитетније планирање, програмирање и реализацију образовно-васпитног процеса. Следи 

дескриптивни приказ података: 

 У другом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици 

најбоља постигнућа постижу из предмета Физичко васпитање и Музичка култура. Најслабија 

постигнућа постижу из наставних предмета Математика и Свет око нас. Приметно је да ученици 

постижу боље резултате на крају другог полугодишта, у односу на прво полугодиште. Изузетак су 

средње оцене из Ликовне културе, где ученици другог разреда постижу боља постигнућа у првом 

полугодишту. У другом разреду у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално 

највећи број ученика постиже одличан успех у оба полугодишта (прво пол. 46%, друго пол. 61%), 

затим следи врло добар успех (прво пол. 42%, друго пол. 31%), добар успех (прво пол. 12%, друго 

пол. 8%). Нема ученика који постижу довољан или недовољан успех. 

 У трећем разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици  

најбоља постигнућа постижу из предмета Физичко васпитање и Ликовна култура. Најслабија 

постигнућа постижу из наставних предмета Математика и Српски језик. Приметно је да ученици 

постижу боље резултате на крају другог полугодишта, у односу на прво полугодиште. Изузетак су 

средње оцене из Музичке културе, где ученици трећег разреда постижу боља постигнућа у првом 

полугодишту. У трећем разреду у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално 

највећи број ученика постиже одличан или врло добар успех. Када поредимо прво и друго 

полугодиште, приметно је да је да су одлични ученици готово подједнако заступљени у оба 

полугодишта. Процентуално највећа разлика се јавља код ученика који постижу врло добар и добар 

успех. 

 У четвртом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици  

најбоља постигнућа постижу из предмета Физичко васпитање и Изборног предмета. Најслабија 

постигнућа постижу из наставних предмета Математике и Српског језика. У односу на претходне 

разреде, приметно је да ученици четвртог разреда постижу боље резултате у првом полугодишту. 

Изузетак су средње оцене из Енглеског језика, Природе и друштва и Физичког васпитања, где 

ученици четвртог разреда постижу боља постигнућа у другом полугодишту. У четвртом разреду у 

периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално највећи број ученика постиже 

одличан или добар успех. Када се упореде подаци са полугодишта, може се закључити да у четвртом 

разреду нема већих одступања у успеху ученика, што може да говори о објективности оцењивања. 

 У петом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици  најбоља 

постигнућа постижу из предмета Физичког васпитања и Ликовне културе. Најслабија постигнућа 

постижу из наставних предмета Математике и Француског језика. Приметно је да ученици петог 

разреда постижу боље резултате у другом полугодишту. Изузетак су средње оцене из Српског и 

Француског језика, где ученици петог разреда постижу боља постигнућа у првом полугодишту. У 

четвртом разреду у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално највећи број 
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ученика постиже одличан или добар успех. Када се упореде подаци са полугодишта, може се 

закључити да у четвртом разреду нема већих одступања у успеху ученика, што може да говори о 

објективности оцењивања. 

 У шестом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици  

најбоља постигнућа постижу из предмета Физичког васпитања и Информатике. Најслабија 

постигнућа постижу из наставних предмета Српског и Француског језика. Приметно је да ученици 

шестог разреда постижу боље резултате у другом полугодишту. Изузетак су средње оцене из 

Српског и Информатике, где ученици шестог разреда постижу боља постигнућа у првом 

полугодишту. У шестом разреду у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално 

највећи број ученика постиже врло добар успех. Приметно је да нема ученика који постижу довољан 

успех. На крају другог полугодишта шестог разреда готово идентичан број ученика постиже 

одличан, врло добар или добар успех. 

 У седмом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици  

најбоља постигнућа постижу из предмета Физичког васпитања и Информатике. Најслабија 

постигнућа постижу из наставних предмета Математике и Физике. Приметно је да ученици седмог 

разреда постижу боље резултате у другом полугодишту. Изузетак су средње оцене из Српског језика 

и Хемије, где ученици седмог разреда постижу боља постигнућа у првом полугодишту. У седмом 

разреду у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године процентуално највећи број ученика 

постиже врло добар успех. Приметно је да нема ученика који постижу довољан успех. 

 У осмом разреду, у претходне три школске године (од 2018/19. до 2020/21.), ученици најбоља 

постигнућа постижу из предмета Физичког васпитања и Информатике. Најслабија постигнућа 

постижу из наставних предмета Математике и Хемије. Приметно је да ученици осмог разреда 

постижу боље резултате у другом полугодишту. У осмом разреду у периоду од школске 2018/19. до 

2020/21. године процентуално највећи број ученика постиже врло добар успех. Приметно је да нема 

ученика који постижу довољан успех. Велики број ученика осмог разреда (16 ученика, односно 27%) 

остварује недовољан успех у првом полугодишту за дефинисан период. 

 Општи утисак је да највећи број ученика наше школе постиже одличан, врло добар или добар 

успех. Приметно је да до 6. разреда процентуално имамо највећи број одличних ученика, а да од 6. 

разреда долази до смањивања броја одличних ученика и повећања броја ученика који постижу врло 

добар успех. Анализа је показала да ученици у периоду од школске 2018/19. до 2020/21. године 

остварују боље резултате у другом полугодишту. Занимљив је податак да у нашој школи (предметна 

настава) у овом периоду постоји само један ученик који остварује довољан успех и да нема ученика 

који постижу недовољан успех. Недовољан успех углавном постижу ученици старијих разреда у 

првом полугодишту и пар ученика трећег разреда, такође у првом полугодишту.  

 Препорука: Повећати број часова допунске наставе из наставних предмета у оквиру којих 

ученици постижу најслабија постигнућа. Уједначавање постигнућа ученика на полугодиштима. 

 

Индикатор 3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима 

 Обављен разговор са члановима тима за инклузивно образовање. Теме разговора: Ученици 

укључени у инклузивно образовање, праћење напредовања постигнућа ученика укључених у ИО. 

 Препорука: Учесталије праћење и извештавање о остварености индивидуалних циљева и 

исхода ученика који наставу похађају по ИОП-у 2.      

 

Индикатори:  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.  
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3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу.  

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним потребама. 

Ова три индикатора у оквиру стандарда квалитета 3.2. Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика су вреднована путем три упитника који су се односили на 

допунску наставу, додатну настави и допунску наставу за ученике укључене у допунске активности 

школе. Узорак су чинили ученици од четвртог до осмог разреда. Циљ спровреденог испитивања је да 

се упознамо са мишљењима ученика о додатним и допунским активностима школе. 

 На основу увида и анализе резултата који су добијени на основу испитивања мишљења 

ученика путем сва три упитника може се закључити: 

1) У школи се редовно организује додатна и допунска настава за ученике 

2) Ученици су у додатне и допунске активности најчешће укључени из наставног предмета 

Математике. Затим следе наставни предмети Српски језик и књижевност, Физика и Историја. Остаје 

отворено питање, због чега ученици имају мишљење да се само у оквиру ова 4 наставна предмета у 

школи организује додатна и допунска настава. У одговорима ученика проналазимо и активности које 

не припадају додатним или допунским активностима школе, што може да говори о необавештености 

и недовољној упућености ученика у различите облике организације образовно-васпитног рада у 

школи. 

3) Ученици као главне разлоге за укључивање у додатну наставу наводе да желе да унапреде и 

прошире знање, да им је садржај наставног предмета интересантан, да им додатне активности значе 

за даљи развој и школовање, због припреме за такмичења, али и због иницијативе наставника и 

родитеља. Када се говори о укључивању ученика у допунске активности школе, ученици као главне 

разлоге наводе: да би побољшали своје знање, да би поправили оцене, да им градиво буде јасније, 

због потешкоћа у праћењу градива, због већег броја изостанака и на иницијативу наставника и 

родитеља. У оба случаја доминира мишљење ученика да путем додатних и допунских активности 

школе могу да унапреде своје учење, мотиви су углавном унутрашњи, осим у пар одговора где је 

мотив за укључивање у активности био спољашњи (иницијатива наставника и/или родитеља). 

4) Да ученици наше школе имају изразито позитиван став према активностима додатне и допунске 

наставе у школи. Они сматрају да овакве активности доприносе унапређивању учења и развоја 

ученика у складу са њиховим индивидуалним потребама, односно ове активности виде као 

сврсисходне по њихов раст и развој. 

5) Да ученици наше школе имају позитивно мишљење према дидактичко-методичком приступу 

наставника приликом реализације додатне и допунске наставе у школи. Ученици се у великој мери 

слажу са тврдњама у којима је описан индивидуализовани приступ наставника приликом реализације 

додатних или допунских активности.  

Препорука: Повећати педагошко-иструктивни рад са наставницима на часовима додатне и допунске 

наставе. Информисати ученике о различитим облицима организације образовно-васпитног рада у 

школи. 

 

Индикатор: 3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит 

 Планови припремне наставе су саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. 

годину. Годишњи план рада школе садржи планове припремне наставе из свих предмета који се 

полажу на завршном испиту. Може се препознати два облика релативно сличних планова припремне 

наставе. Садржај планова припремне наставе из наставних предмета математике, историје, 

географије је следећи: 1) Редни број часа; 2) Наставна јединица; 3) Разред на који се градиво односи; 

4) Методе рада; 5) Облик рада; 6) Стандарди (образложење да ће се градиво и задаци конципирати 

према нивоима стандара постигнућа); 7) Напомена (обавешење о времену реализације припремне 
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наставе, информације о коришћењу Збирки задатака за завршни испит, информације о нивоима 

знања). Садржај плана припремне наставе из српскоге језика и књижевности: 1) Редни број часа и 

месец; 2) Назив наставне јединице и тип часа; 3) Методе рада; 4) Облици рада; 5) Наставна средства.  

У плановима припремне наставе није видљива повезаност са резултатима анализе са завршних 

испита. Међутим, како ученици наше школе на завршним испитима у претходне 3 године постижу 

резултате изнад републичког просека, не можемо рећи да школа не реализује квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

 Препорука: Униформисати образац планова припремне наставе на нивоу школе. Планови да 

буду прилагођени резултатима анализе са завршног испита. 

 

Индикатор: 3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу. 

 Тим за самовредновање школе је одлучио да присутност овог индикатора испитује путем чек 

листе. Тим је дефинисао индикаторе на основу којих су наставници извршили самопроцену своје 

педагошке документације. Самоевалуацијом су обухваћена два наставника разредне наставе и шест 

наставника предметне наставе. У предметној настави су циљано су бирани они предмети који се 

полажу на завршном испиту. 

 Мере за унапређивање: 

– Неопходно је да у педагошким свескама буду видљиве област/и и/или тема/е у оквиру 

које/којих је наставник извршио иницијално тестирање. 

– Резултати са иницијалног тестирања треба да садрже јасне препоруке о даљем ангажовању за 

сваког ученика у учењу. 

– У педагошкој свесци морају да буду видљиве предузете активности наставника у вези са 

унапређивањем постигнућа ученика, након извршене провере знања (усмене или писмене) 

 

Индикатор: 3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално 

за унапређивање наставе и учења. 

 Школа није учествовала на националним и међународним тестирањима, па због тога овај 

индикатор није оцењен. 

Подршка ученицима 

 Ова област квалитета вреднована је путем испитивања мишљења ученика од 4. до 8. разреда. 

Техника истраживања је била анкетирање, док је инструмент истраживања била анкета, односно гугл 

упитник. Укупан број ученика који је попунио анкету је 55 од могућих 61 ученика. Упитником су 

циљано обухваћени прва два стандарда (4.1. и 4.2.) у оквиру области квалитета 4: Подршка 

ученицима. Стандарди су одредили задатке мини истраживања, па је тако наш циљ био да се 

упознамо са мишљењима ученика о томе да ли у школи функционише систем подршке ученицима и 

да сазнамо мишљење ученика о томе да ли се у школи подстиче њихов лични, професионални и 

социјални развој. 

 На основу добијених резултата истраживања, може се закључити да су ученици мишљења да 

у школи функционише систем пружања подршке свим ученицима и да школа подстиче лични, 

професионални и социјални развој ученика. 

 Мере за унапређивање: 

– У наредном периоду неопходно је испитати мишљења родитеља и наставника о развијености 

система пружања подршке ученицима у оквиру дефинисаних стандарда квалитета. 

– Како су ученици необавештени о припремној настави за ученике 8. разреда, у наредном 

периоду неопходно је да активности тима за професионалну оријентацију и развој буду 
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усмерене ка пружању додатних информација ученицима предметне наставе о свим значајним 

питањима за упис у средњу школу. 

– Неопходно је да родитељи буду више укључени у заједничке активности школе. У наредном 

периоду је неопходно ревидирати план сарадње са родитељима, уз уважавање специфичности 

епидемијске ситуације (онлајн приредбе, радионице и сл). 

– Повећати образовно-васпитне активности које укључују сарадњу са институцијама и особама 

из локалне средине школе 

– Учествовати на трибинама и презентацијама различитих профила средњих школа. Нагласак 

треба да буде на вршњачкој размени информација између ученика средњих школа и наше 

школе (дебате). 

 

Индикатор 4.1.3 На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

 Извештаји о успеху и дисциплини ученика се сачињавају за сваки класификациони период, 

односно након седница Наставничког већа када наставници анализирају успех и дисциплину 

ученика. Извештај о успеху и владању ученика сачињава педагог школе, на основу информација из 

електронског дневника и белешки са седница НВ. Структура извештаја: 1) Информације о 

Наставничком већу (време одржавања, дневни ред седнице и сл.) 2) Опште информације и податке о 

успеху и владању за сваки разред (име и презиме одељењског старешине, бројно стање ученика, 

информације о обавезним слободним активностима, број оправданих, неоправданих и нерегулисаних 

чаова, информације о владању ученика, информације о успеху ученика,, информације о ученицима 

укључених у инклузивно образовање. 3) Збирни табеларни приказ успеха, дисциплине и оправданих, 

неоправданих и нерегулисаних часова на нивоу школе. 4) Табеларни приказ негативних оцена из 

наставних предмета. 

 На основу анализе извештаја се може закључити да извештаји садрже већину релевантних 

податка за овакав тип извештаја. Ипак у извештајима недостају планиране мере подршке ученицима 

у учењу и владању. 

 Препорука: Од следеће школске године, у извештајима о успеху и дисциплини ученика 

уврстити планиране мере подршке ученицима у учењу и дисциплини. 

Индикатор 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

 Школа се труди да изађе свима у сусрет, па тако и ученицима и родитељима из осетљивих 

група тако што их благовремено информише о свим неопходним информацијама за упис у школу. 

Такође, школа врши електронску пријаву за упис, оних ученика/родитеља који искажу интересовање 

за упис. Углавном то буду родитељи који немају техничких могућности или не поседују довољно 

информатичких компеетенција. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група кроз појачан васпитни-рад када је то потребно, учесталију комуникацију са 

родитељима и појачаном сарадњом са Центром за социјални рад.У школи нема ученика који 

поседују изузетне способности, па се због тога не сачињавају индивидуални образовни планови. За 

ученике из осетљивих група се сачињавају инидвидуални образовни планови. Укупно 4 ученика из 

осетљивих група је укључено у инклузивно образовање. У школи се организују компезаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група у оквиру редовне наставе, 

ваннаставних активности, слободних активности, додатне и допунске наставе. Школа има 

успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним способностима и ствара услове за 

њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање програма). Прва идентификација таквих ученика је 

могућа приликом тестирања и уписа у први разред. Планом тима за инклузивно образовање су 

предвиђени тачни кораци и мере уколико ученик има изузетне способности и надарености. 
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Нажалост, до сада нисмо имали такве ученике. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и 

поjединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима: 

комуникацију са Центром за социјални рад, Црвеним крстом и Домом здравља (психолог, логопед). 

У неким случајевима и са МУП-ом“. 

 Мере за унапређивање: У наредном периоду израдити компезаторне програме за ученике из 

осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

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 Ученичким 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 тексту који следи  приказана је оствареност прописаних стандарда у области „Етос” на 

основу спроведеног анкетирања. Сваки од стандарда вреднован је оценом од 1 до 4. 

Стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи 

 На основу спроведеног испитивања мишљења актера школског живота (наставника, ученика и 

родитеља) може се закључити да у школи влада позитивна атмосфера, коју карактерише међусобно 

уважавање и поштвање између поменутих актера. Присутни су сви индикатори, тако да је оцена за 

овај стандард 4. 

Стандард 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 На основу постојања добрих међуљудсих односа који постоје између ученика и наставника, 

организовања различитих активности за ученике које укључују родитеље, као и развијеног система 

награђивања у школи за ученике и наставнике може се закључити да су поменути индикатори 

остварени. Ипак, испитивањем нису обухваћени сви индикатори, али они који су циљано испитивани 

се могу оценити највишом оценом, односно 4. 

Стандард 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

 На основу испитаних мишљења свих актера школског живота, може се закључити да у школи 

постоји јасно негативан став по питању насиља. Школа организује превентивне радионице на тему 

насиља за ученике и родитеље, као и друге активности на ову тему. Присутни су сви индикатори, 

тако да је и овај стандард оцењен оценом 4 . 

 Препорука: Повећати радионице за родитеље на тему превенције насиља 

Стандард 5.4.У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

 Индикатори су најмање присутни у овом стандарду на основу испивања мишљења актера 

школског живота. Наставници су мишљења да у школи не постоји добра сарадња између стручних 

већа и тимова у школи, већина ученика није упућена у рад Ученичког парламента, а мањи број 

родитеља је мишљења да нису упућени у рад Савета родитеља. Добре стране, односно присутни 

индикатори су ти да родитељи активно учествују у животу школе, односно да школа организује 

заједниче активности за родитеље и ученике. Оцена 2. 
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 Препорука: Повећати сарадњу између тимова и стручних већа. Упутити ученике у рад 

Ученичког парламента. Информисати родитеље на родитељским састанцима о раду Савета родитеља 

Стандард 5.5.Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

 Већина индикатора је препознатљива у овом стандарду, ипак постоје они који су мање 

присутни. Школа је образовно-иновативни центар у локалној заједници, наствнци су мишљења да 

константно прате и вреднују сопствену праксу. Наставници су мишљења да у школи постоји 

организована размена искустава унутар установе, али и ван ње.Оцена 3 

Препорука: Повећати тимски рад, спровести акционо истраживање. Потребно 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. 

 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима  

 Ова област је вреднована на основу испитивања мишљења наставника, Тима за развој 

међупреметних компетенција и развоја предузетништва, Тима за обезбеђивање квалитета и увида у 

извештаје ранијих самовредновања. Тим за самовредновање је сачинио два упитника која су 

обухватила око 80% свих индикатора из ових области, док је Тим за обезбеђивање квалитета 

самостално израдио упитник. 

Индикатор 6.1. Руковођење директораjе у функциjи унапређивања рада школе. 

 На основу анализе одговора наставног особља, циљани индикатори који су испитивани у 

оквиру овог стандарда су присутни, тако да се овај стандард може оценити са највећом оценом 4. 

Индикатор 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

 План је да Тим за обезбеђивање квалитета испита присутност индикатора у оквиру овог 

стандарда због објективности самог вредновања. Присутност индикатора 6.2.1. Директор редовно 

остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад је остварен, јер су наставници 

мишљења да директор редовно посећује часове и даје повратну информацију након извршене посете. 

(17 наставника се у потпуности сложило (број 5 на скали), 3 наставника у већој мери се сложило 

(број 4). Оцена 3. 

Индикатор 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе. 

 На основу анализе одговора наставног особља, 3 од 4 индикатора који су испитивани у оквиру 

овог стандарда су присутни, тако да се овај стандард може оценити са највећом оценом 4. 

Индикатор 6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

 Већина наставника су мишљења да директор предлаже семинаре сталног стручног 

усавршавања запослених у складу са могућностима школе. Један наставник се није сложио са овом 

тврдњом, 2 наставника су одговорили са „не знам“ (укупно 20 испитаних).  

Индикатор 6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

планираjу и унапређуjу професионално деловање је присутан. На основу увида у извештај 

самовредновања области Наставе и учења, може се закључити да је овај индикатор присутан. 

Наставници су  имали препоруку од стране директорке да похађају семинар о Оцењивању и 

вредновању, како би се ова област унапредила, јер је вредновањем утврђено да су индикатори 

најмање присутни у оквиру стандрда 2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

Одређени број наставника је семинар успешно завршио и знања стечена на семинару презентовао у 

оквиру својих стручних већа. Тако да је индикатор 6.4.4. Запослени примењуjу новостечена 

знања из области у коjима су се усавршавали остварен. Оцена за овај стандард: 4 

Индикатор 6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално. 
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 Индикатори у оквиру овог стандарда су у најмањој мери присутни. Наставници су мишљења 

да постојећи материјално-технички ресурси школе омогућавају оптималну реализацију наставних и 

ваннаставних активности, али да постоји још места за напредак. Најчешћи одговори на питање шта 

још недостаје од ресурса како би се квалитет наставе подигао су: Бољи проток интернета, рачунари, 

пројектори, звучници, паметна табла, нова наставна средства за демонстрационе огледе, више 

папира, спортски реквизити.  Оцена: 2 

Индикатор 6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 

 Испитивање присутности индикатора у оквиру овог стандарда рађена је на основу испитивања 

мишљења руководиоца Тима за развој међупреметних компетенција и развоја предузетништва. 

Одговори показују да су присутни индикатори (6.6.1., 6.6.2., 6.6.3., и 6.6.4.).  

 Индикатор који није присутан је 6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте 

усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 

 Тим за обезбеђивање квалитета рада установе је у сарадњи са Тимом са самовредновање 

школе одлучио да вреднује индикаторе у оквиру стандарда 6.2. У школи функционише систем за 

праћење и вредновање квалитета рада (Правилник о стандардима квалитета рада установе), пошто 

је планом Тима за самовредновање предвиђена евалуација Области квалитета 6. Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Тим за обезбеђивање квалитета рада 

установе ће дати описну евалуацију и доказе о присутности индикатора у оквиру овог стандарда, док 

ће Тим за самовредновање школе извршити бројчану процену остварености стандарда (скала од 1 до 

4).  

Индикатор 6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад 

 На основу резултата анкета Тима за самовредновање школе која је испитивала присутност 

овог  индикатора, наставници су мишљења да директор школе редовно посећује часове и даје 

повратну информацију након извршене посете, у циљу унапређивања наставне праксе. Директор 

школе води дневник посећених часова, са јасним коментарима и препорукама за наставнике. 

Директор учествује у заједничкој изради плана посете часова са стручним сарадником. У школи се 

врши посета часова редовне, допунске, додатне наставе као и посета угледних часова. 

Индикатор 6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-

васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада 

 Стручни сарадник има план посете часова, који је саставни део Годишњег плана рада школе. 

План је видно окачен на огласној табли у зборници. Наставници се додатно обавештавају о посети 

путем Вајбер групе. Стручни сарадник користи најновији образац за вредновање часа, који је у 

складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе. Стручни сарадник врши 

полугодишњу и годишњу анализу посећених часова, са графичким приказима и јасним мерама и 

препорукама за унапређивање образовно-васпитне праксе.   

Индикатор 6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији 

унапређивања квалитета 

 Увидом у план тима за самовредновање школе 2018/19. год. планирано је да се вреднују све 

области квалитета рада. Ипак, услед смене руководиоца Тима, план је морао да се прилагоди па су у 

школској 2018/19. вредноване области  квалитета 1. Програмирање, планирање и извештавање 

(вредновање годишњег плана рада школе и школског програма), Област квалитета 2. Настава и 

учење и Област квалитета 4. Подршка ученицима. Док су се у школској 2019/20 год. вредновале 

Области квалитета 4 Образовна постигнућа ученика, Област 5. Етос и Област 6. Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Извештаји Тима садрже јасно дефинисане 

области у којима је потребан додатни рад, како би се унапредио квалитет школског живота, 
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Извештаји садрже мере за унапређивање рада, које су саставни део акционих планова за наредне 

школске године. Извештаји се презентују на Наставничким већима и Педагошком колегијуму. 

Индикатор 6.2.4.У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете 

за вредновање и унапређивање рада школе 

 Школа, односно овлашћена лица редовно манипулишу подацима у оквиру информационог 

система Доситеј. 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 

школе 

 Школа у већини учионица има рачунар, такође школа поседује информатички кабинет. Школа 

је покривена интернет мрежом. На предлог директора, школа је са имплементацијом електорнског 

дневника почела од другог полугодишта школске 2018/19. год. како би се наставни кадар што боље 

припремио за коришћење. Директор предлаже семинаре стручног усавршавања у циљу јачања 

информатичких компетенција.  

6.2.6. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања 

 Директор путем непосредног педагошко-инстуктивног рада са наставницима, увида у 

педагошку документацију и електронски дневник даје конкретне предлоге за унапређивање рада. 

Директор је остварио сарадњу са просветним саветником који је посетио часове и дао мишљење о 

квалитету Наставе и учења. Директор се ослања на резултате извештаја и анализа самовредновања и 

предлаже семинаре стручног усавршавања наставницима.   
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9. ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ 

 

Препоруке просветног саветника на основу Извештаја о пружању стручне помоћи основној 

школи „Љубомир Љуба Ненадовић у Раниловићу (бр:424-614-00088/2022-15) 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да Школа у складу са Решењем, бр. 601-00-00032/1/12021-15 од 26.08.2021. године, Извештај 

о реализацији, праћењу и вредновању модела програма и активности обогаћеног 

једносменског рада, достави школској управи Крагујевац. 

Рок: 15 дана од добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике: Неопходно је да се реализатори пројекта обогаћеног 

једносменског рада упознају са обједињеном анализом (извештајем о праћењу и вредновању 

активности једносменског рада) коју је спровео Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Нарочито обратити пажњу на дефинисане мере за унапређивање рада. Овај извештај се налази у 

Записнику са треће седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе (Дел. бр: 2 од 

17.01.2022. год.).  

 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да школа уведе праксу да програмирање рада заснива на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе. 

Рок: од дана добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике: Неопходно је да стручна већа, органи и тимови врше 

аналитичку процену свог рада путем разноврсних техника и инструмената истраживања. То би 

значило да су стручна већа, органи и тимови у обавези да на почетку, у току и на крају школске 

године путем упитника/анкете/скале процене и других инструмената истраживања процењују 

квалитет свог рада. На основу добијених аналитичких резултата (обрађених података), стручна већа, 

органи и тимови сачињавају, тј. планирају активности у акционим или оперативним плановима за 

одређени временски период. У оперативним/глобалним плановима стручних већа, органа и тимова 

неопходно је назначити да ће се ове активности реализовати. 

 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да Школа уведе праксу сачињавања јединственог Годишњег плана рада школе, којим се 

утврђују време, место, начин, носиоци остваривања школског програма и који ће садржати 

питања од значаја за остваривање школског програма. 

Рок: 30 дана од добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике: Неопходно је да стручни Тим за израду и праћење реализације 

Годишњег плана рада школе организује ванредни састанак у датом року, на којем ће се дефинисане 

препоруке просветног саветника детаљно разрадити. На састанку предложити могући садржински 

изглед Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину. 
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Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да стручни органи, тела и тимови своје оперативне планове структуришу тако да садрже 

време, место, начини, носиоце остваривања програма образовања и васпитања, као и 

активности и механизме за праћење рада  и извештавање током школске године. 

Рок: 30 дана од добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике:  У задатом року је неопходно да сви стручни органи, тела и 

тимови школе организују ванредне састанке на којима ће се утврдити структура оперативних 

планова. Обавезни елементи/колоне у оперативним плановима су: 1) време реализације; 2) 

место реализације; 3) начин реализације; 4) носиоци активности; 5) активности и механизми за 

праћење рада; 6) извештавање током школске године. 

 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да Школа уведе праксу сачињавања јединственог Годишњег извештаја, који ће садржати 

релевантне информације о раду Школе и који ће бити усклађен са садржајем Годишњег плана 

рада. 

Рок: од дана добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике: Неопходно је да стручни Тим за израду и праћење реализације 

Годишњег плана рада школе организује ванредни састанак у датом року, на којем ће се дефинисане 

препоруке просветног саветника детаљно разрадити. На састанку предложити и ускладити 

садржински изглед Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја. 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да у поступку вршења иструктивно-педагошког увида, директор и стручни сарадник 

успоставе праксу сачињавања јасно струкурисаног извештаја, који ће садржати повратну 

информацију са налазима и исказом предложених мера, роковима за извршење и роковима 

праћења њихове реализације. 

Рок: од дана добијања овог Извештаја 

 

Објашњење за наставнике: Инструктивно-педагошки увид (посета часова) од стране директорке и 

педагога школе вршиће се на основу важећег обрасца за праћење и вредновање часова који се 

користио у првом полугодишту. Попуњени образац представља извештај о посећеном и вреднованом 

часу ( наставник добија фотокопирани примерак за себе). На основу препорука просветног 

саветника, образац ће бити модификован у делу „мере за унапређивање наставе и учења“, где ће се 

поред исказаних мера и налаза, дефинисати рокови за њихову имплеметацију и рокови праћења 

њихове реализације. То значи да ће у извештају бити дефинисано до када наставник има рок да 

дефинисане мере имплементира у свој рад и када и како ће директорка и педагог школе пратити 

оствареност дефинисаних мера.    
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Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да Школа Извештај о самовредновању квалитета рада установе достави надлежној школској 

управи у складу са чланом 8. Правилника о вредновању квалитата рада установе (Службени 

гласник РС, бр. 10/2019). 

Рок: 15 дана од добијања овог Извештаја 

Објашњење и задаци за наставнике: У оперативном плану тима за самовредновање школе, у делу 

„извештавање током школске године“, навести да се извештај о самовредновању школе доставља 

надлежној школској управи. Поступити по препоруци. 

 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да директорка осигура редовно ажурирање интернет странице Школе у циљу информисања 

ученика, родитеља и свих заинтересованих страна о активностима које Школа спроводи и 

упознавања са кључним школским документима. 

Рок: од дана добијања овог Извештаја 

Објашњење и задаци за наставнике: Технички проблеми који су онемогућили редовно ажурирање 

интернет странице Школе биће отклоњени у најкраћем могућем року. 

Препоруке за даљи развој и руковођење установом: 

- Да директорка обезбеди услове и осигура примену Оквира дигиралних компетенција-

наставник за дигитално доба 2019, како би се континуирано пратила и вредновала дигитална 

зрелост Школе и промовисала педагошка употреба дигиталних технологија у циљу 

подстицања иновативности у настави. 

Рок: 30 дана од добијања овог Извештаја 

 

Објашњење и задаци за наставнике: У дефинисаном року је неопходно да Тим за професионални 

развој школе сачини упитник на основу документа Оквир дигиралних компетенција-наставник за 

дигитално доба 2019, како би се процениле дигиталне компетенције наставника у школи. Резултати 

процене дигиталних кометенција наставника се могу користити за даље планирање и програмирање 

рада, нарочито приликом развојног планирања.  

Напомена: Руководиоци стручних органа, тела и тимова школе су у обавези да поступе у 

складу са дефинисаним препорукама, објашњењима и задацима.  

Важно је да начин имплементације свих препорука буде видљив у записницима са седница 

стручних органа, тела и тимова (записници су докази које шаљемо Школској управи). Сви 

записници обавезно морају да имају деловодни број, односно морају да буду заведени у 

деловодну књигу. 
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10. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ1 

 

 

 

1. област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2. област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА   

 

3. област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

4. област: ЕТОС 

 

5. област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Прва област Програмирање, планирање и извештавање није обухваћена јер смо се последње две године бавили 

наведеном облашћу. Такође, у оквиру ове области добили смо стручну педагошку помоћ од просветног саветника 

Александра Ивановића, па смо након обављене посете и добијеног извештаја приступили отклањању свих недостатака и 

унапређивању ове области квалитета. 
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10. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ПО ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

10.1. Настава и учење 

 

Развојни циљ 1. 

Унапређење квалитета наставе увођењем иновативних 

метода оцењивања и вредновањем ученика у функцији 

даљег учења 

Критеријум успеха: 

Правилник о оцењивању се доследно примењује, сви наставници воде 

детаљну евиденцију о напредовању ученика. 90% ученика и родитеља добија 

јасну повратну информацију о образовним постигнућима ученика, те 

препоруке за даље напредовање. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Доследна примена 

Правилника о 

оцењивању 

90% ученика и 

родитеља има 

јасну повратну 

информацију о 

образовним 

постигнућима 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања уз 

праћење утврђених 

стандарда, на нивоу 

стручних и сродних 

већа. 

 Информисање 

ученика и родитеља 

о критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања. 

Континуирано 

давање јасне 

повратне 

информације о 

Стручни активи и 

учитељи 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

септембар сваке 

школске године  

 

 

 

 

Током сваке 

школске године, 

све време 

имплементације 

РП  

 

 

 

Извештај о 

оцењивању 

наставника на 

нивоу 

Стручног већа 

Анкета 

 

 

Педагошка 

Документација, 

упитници 

Руководиоци 

актива 

 

 

Руководиоци 

актива 
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постигнућима и 

напредовању 

ученика. 

Израда иницијалних 

тестова и 

спровођење 

тестирања 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

Увођење поступка 

самооцењивања 

ученика 

70% ученика 

познаје технике 

самооцењивања и 

евалуације 

сопственог рад 

Планирање примене 

самооцењивања на 

часовима 

Израда материјала за 

самооцењивање 

Упућивање ученика 

у технике 

самооцењивања 

Спровођење 

самооцењивања или 

један ученик оцењује 

другог 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Септембар 

сваке школске 

године 

Септембар 

сваке школске 

године 

 

 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

 

 

 

 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

Руководиоци 

актива 

 

 

 

 

Руководиоци 

актива 

Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Формирани и 

попуњени обрасци 

за праћење 

напредовања 

ученика 

 

Припрема образаца 

за формативно 

оцењивање ученика 

 

Континуирано 

пратити напредовање 

ученика. 

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Свеске за праћење 

напредовања 

ученика 

Директор 
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Развојни циљ 2. 

Побољшање квалитета наставе у циљу стицања трајних и 

функционалних знања 

Критеријум успеха: 

80% наставника примењује иновативне методе и облике рад, а број часова на 

којима се примењују разноврсни облици и методе рада се повећава 10% за 

сваку следећу годину. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Имплементирати 

хоризонтално 

учење унутар 

установе и 

развијати 

међупредметне 

компетенције 

кроз мини 

пројекте. 

80% наставника 

примењује 

различите технике 

и иновације и 

савремена 

наставна 

средства. 

 

Побољшање 

постигнућа и 

успеха 

ученика из 

предмета у 

којима се 

примењују 

нове наставне 

методе. 

 

Евиденција о 

одржаним 

угледним и 

огледним 

часовима. 

 

Израда временског 

плана реализације 

угледних/огледних 

часова. 

 

Објавити план 

посете часовима. 

 

Индивидуална 

припрема наставника 

 

Реализација по 

једног часа у сваком 

полугодишту уз  

примену 

различитих техника 

рада на часу, 

иновација и 

савремених 

наставних средстава 

 

 

 

 

наставници  

 

 

 

директор школе и 

педагог 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

наставници 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 

 

 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током сваке 

школске 

године, све време 

имплементације 

РП 

Увид у планове и 

припреме 

наставника. 

Увид у записнике 

Стручних актива. 

Увид у Протоколе 

праћења часова. 

Повратна 

информација о 

квалитету часа 

добијена путем 

анкетирања 

ученика и 

наставника. 

Тестови знања, 

анализа успеха 

ученика. 

Летопис, сајт 

школе, гугл 

учионица, 

извештаји 

 

Руководиоци већа. 

Пегагошки 

колегијум. 

Наставничко веће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор школе и 

педагог 
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Интегративна/ 

тематска/пројектна 

настава. 

Самостална, 

критичка 

(конструктивна) 

анализа часа од 

стране наставника 

 

Анализа часова на 

нивоу Стручних 

актива за област 

предмета. 

 

Стручни актив за 

област предмета. 

 

 

 

 

 

Повећање степена 

самосталности и 

иницијатива 

ученика током 

процеса учења 

70% ученика 

узима 

учешћа у 

реализацији 

активности. 

Већи степен 

самосталности 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

активности којима 

се презентују 

екперименти, 

огледи и сл. са 

циљем подстицања 

радозналости и 

мотивације ученика 

за учење. 

 

Ученици 

реализују 

огледе/експерименте/ 

пројектну 

наставу уз подршку 

наставника. 

 

Анализа активности 

на нивоу Стручних 

актива. 

Наставници, 

педагог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

наставници, 

педагог 

фебруар, сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

Током године, у 

континуитету ‒ 

према 

плану 

 

 

 

 

 

Током године, у 

континуитету ‒ 

према 

плану 

Летопис, сајт, 

Извештај о раду 

школе. записници 

Стручних актива. 

Повратна 

информација о 

квалитету 

активности 

добијена путем 

анкетирања 

ученика и 

наставника. 

 

 

 

Летопис, сајт, 

Извештај о раду 

школе, записници 

Стручних актива. 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

 

 

 

 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

наставници 
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Размена стечених 

знања и усвојених 

метода рада ‒ 

„Примери добре 

праксе” 

Формирана је база 

у гугл учионици 

„Примери добре 

праксе” која се 

стално допуњује и 

користи. 

Презентација на 

Наставничком већу. 

Формирање базе 

података у гугл 

учионици. 

Објављивање часова 

/активности на сајту 

школе, летопису, 

фејсбук страници. 

Праћење редовног 

ажурирања базе 

података. 

Организација 

састанака са циљем 

размене искуства о 

новим употребљеним 

методама. 

Годишња анализа 

прикупљених 

иновација 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Током 

имплементације 

РП 

База података педагог, 

руководиоци 

Актива, 

наставници, 

директор 
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10.2. Образовна постигнућа ученика   

 

Развојни циљ 1. 

Стварање услова доступности образовања и подршке 

ученицима кроз прилагођавање захтева њиховим 

могућностима, континуираним праћењем успешности 

ученика, а у циљу достизања што веће остварености 

стандарда образовања. 

Критеријум успеха: 

Повећана успешност школе и оствареност образовних стандарда; ученици 

којима је потребна додатна подршка остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним прилагоћеним образовним стандардима; побољшани су 

резултати ученика на завршном испиту и такмичењима у односу на претходну 

годину. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Доследна примена 

Правилника о 

оцењивању 

90% ученика и 

родитеља има 

јасну повратну 

информацију о 

образовним 

постигнућима 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања уз 

праћење утврђених 

стандарда, на 

нивоу стручних и 

сродних већа. 

 Информисање 

ученика и 

родитеља о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања. 

Континуирано 

давање јасне 

повратне 

информације о 

Стручни активи и 

учитељи 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

До краја септембра 

сваке школске 

године 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

Извештај о 

оцењивању 

наставника на 

нивоу 

Стручног већа 

Анкета 

 

 

Педагошка 

Документација, 

упитници 

Руководиоци 

актива 

 

 

Руководиоци 

актива 
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постигнућима и 

напредовању 

ученика. 

Израда 

иницијалних 

тестова и 

спровођење 

тестирања 

 

 

 

септембар сваке 

школске године 

Увођење поступка 

самооцењивања 

ученика 

70% ученика 

познаје технике 

самооцењивања и 

евалуације 

сопственог рад 

Планирање 

примене 

самооцењивања на 

часовима 

Израда материјала 

за самооцењивање 

Упућивање 

ученика у технике 

самооцењивања 

Спровођење 

самооцењивања 

или један ученик 

оцењује другог 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

септембар сваке 

школске године  

 

 

 

септембар сваке 

школске године  

 

 

 

 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

 

 

 

 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

Руководиоци 

актива 

 

 

 

 

Руководиоци 

актива 

Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Формирани и 

попуњени обрасци 

за праћење 

напредовања 

ученика 

 

Припрема образаца 

за формативно 

оцењивање 

ученика 

 

Континуирано 

пратити 

напредовање 

ученика. 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

септембар сваке 

школске године 

 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Свеске за праћење 

напредовања 

ученика 

Директор 
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Развојни циљ 2. 

Побољшање квалитета наставе у циљу стицања трајних и 

функционалних знања 

Критеријум успеха: 

80% наставника примењује иновативне методе и облике рад, а број часова на 

којима се примењују разноврсни облици и методе рада се повећава 10% за 

сваку следећу годину. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Повећање 

мотивације 

ученика за стицање 

знања 

80% наставника 

примењује 

различите технике 

и иновације и 

савремена наставна 

средства. 

Већи степен 

мотивације 

ученика за стицање 

знања за 30%. 

Самостална, 

критичка 

(конструктивна) 

анализа часа од 

стране наставника 

Израда временског 

плана реализације 

угледних/огледних 

часова. 

 

Објавити план 

посете часовима. 

 

Индивидуална 

припрема 

наставника 

 

Реализација по 

једног часа у 

сваком 

полугодишту уз  

примену 

различитих 

техника 

рада на часу, 

иновација и 

савремених 

наставних 

средстава 

наставници  

 

 

 

директор школе и 

педагог 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године, све време 

имплементације 

РП 

 

 

 

 

 

Увид у планове и 

припреме 

наставника. 

Увид у записнике 

Стручних актива. 

Увид у Протоколе 

праћења часова. 

Повратна 

информација о 

квалитету часа 

добијена путем 

анкетирања 

ученика и 

наставника. 

Летопис, сајт 

школе, извештаји 

 

Руководиоци 

актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор школе и 

педагог 
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Формирање базе 

података ‒ 

сценарија 

рализованих 

часова у гугл 

учионици 

 

педагог школе 

 

Током школске 

године, све време 

имплементације 

РП 

Повећати трајност 

школских 

постигнућа 

корелацијом, 

тематским и/или 

интегративним 

приступом 

наставном градиву 

80% наставника 

учествује у 

тематском и/или 

интегративном 

приступу 

наставном градиву. 

Већи степен 

мотивације 

ученика за стицање 

знања за 30%. 

Самостална, 

критичка 

(конструктивна) 

анализа часа од 

стране наставника. 

Израда временског 

плана реализације 

часова. 

 

Објавити план 

посете часовима. 

 

Индивидуална 

припрема 

наставника 

 

Реализација по 

једног часа у 

сваком 

полугодишту  

 

Формирање базе 

података ‒ 

сценарија 

рализованих 

часова у гугл 

учионици 

наставници 

 

 

 

директор, педагог 

наставници 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог школе 

септембар сваке 

школске године 

Увид у планове и 

припреме 

наставника. 

Увид у записнике 

Стручних актива. 

Увид у Протоколе 

праћења часова. 

Повратна 

информација о 

квалитету часа 

добијена путем 

анкетирања 

ученика и 

наставника. 

Летопис, сајт 

школе, извештаји 

Руководиоци 

актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, педагог 

Повећање степена 

самосталности и 

70% ученика узима 

учешћа у 

Организација 

активности којима 

Наставници, 

педагог, 

јануар, сваке 

школске године 

Летопис, сајт, 

Извештај о раду 

педагог, 

одељењске 
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иницијатива 

ученика током 

процеса учења 

реализацији 

активности. 

Већи степен 

самосталности 

ученика. 

 

 

 

две пројектне 

активности у току 

школске године. 

повећан степен 

иницијативе 

ученика и 

истраживачког 

учења за  30%. 

Самостална, 

критичка 

(конструктивна) 

анализа активности 

од стране ученика 

и наставника. 

 

се презентују 

екперименти, 

огледи и сл. са 

циљем подстицања 

радозналости и 

мотивације 

ученика 

за учење. 

 

Ученици 

реализују 

пројектну 

наставу уз 

подршку 

наставника. 

директор 

 

 

 

 

 

Ученици, 

наставници, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године, у 

континуитету ‒ 

према 

плану 

школе. 

Повратна 

информација о 

квалитету 

активности 

добијена путем 

анкетирања 

ученика и 

наставника. 

Летопис, сајт, 

Извештај о раду 

школе 

старешине, 

наставници 

 

 

 

 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

наставници 
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10.3. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

Развојни циљ 1. 

Континуирано стучно усавршавање, напредовање и 

професионални развој наставника, стручних сарадника и 

директора 

Критеријум успеха: 

70% запослених на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планираjу и унапређуjу професионално деловање. 

80% запослених примењуjе новостечена знања из области у коjима су се 

усавршавали; ојачане компетенције наставника и побољшан квалитет 

наставе; у примени је Правилник стручног усавршавања установе 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

формирање Тима 

за стручно 

усавршавање и 

израда Правилника 

стручног 

усавршавања на 

нивоу Установе 

Формиран Тим за 

стручно 

усавршавања и 

усвојен Правилник 

стручног 

усавршавања 

Састанак 

Наставничког већа 

Формирање Тима за 

стручно усавршавање 

и израда предлога 

Правилника стручног 

усавршавања на нивоу 

установе. 

Дебата о предложеном 

Правилнику и 

усвајање истог  

Тим за стручно 

усавршавање сачинио 

годишњи план рада 

наставници и 

педагог 

До краја септембра 

2022. 

 

 

 

 

Записници са 

седница 

Наставничког већа  

 

Правилник 

стручног 

усавршавања на 

нивоу установе  

 

Извештаји Тима за 

стручно 

усавршавање 

директор 

процена 

компетенција 

запослених на 

основу резултата 

сви наставници су 

извршили 

самопроцену 

компетенција на 

извршити 

самопроцену 

професионалних 

чланови Тима 

за стручно 

усавршавање 

наставници 

сваког септембра у 

току трајања РПУ 

План 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

Руководилац Тима 

за стручно 
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спољашњег 

вредновања и 

самовредновања и 

усклађивање плана 

стручног 

усавршавања са 

школском 

компетенцијом 

 

основу резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања и 

ускладили план 

стручног 

усавршавања са 

школском 

компетенцијом 

компетенција 

Разговор на 

састанцима Стручних 

већа. 

Информисање о 

законским 

регулативама које се 

тичу професионалног 

напредовања. 

Усвајање плана 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и стручног 

сарадника. 

педагог  

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

наставника и 

стручног 

сарадника.  

 

Записници са 

састанака 

Стручних већа. 

усавршавање  

 

 

 

 

Руководиоци 

актива 

Праћење 

остварености 

плана и ефеката 

стручног 

усавршавања на 

побољшање 

квалитета наставе 

Редовно се прати 

реализација плана 

стручног 

усавршавања и 

ефекти истог на 

побољшање 

квалитета наставе. 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

редовно воде 

евиденцију  

стручног 

усавршавања 

Посета часовима.  

 

Увид у планове 

стручног 

усавршавања. 

 

Анализа посећених 

часова. 

 

Дискусија о ефектима 

стручног 

усавршавања. 

 

Презентовање 

наученог на семинару 

(онлајн). 

Тим за стручно 

усавршавање прати 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

наставници 

 

 

 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

Извештаји са 

посете часовима.  

 

Записници са 

вођених дискусија. 

 

Презентације, 

онлајн састанци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац Тима 

за стручно 

усавршавање, 

педагог, директор. 
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(попуњавају 

табелу) 

евиденцију у табели и 

извештава запослене 

(онлајн). 

Евиденција у 

табели стручног 

усавршавања. 

Реализација 

огледних/угледних 

часова/активности 

наставника као 

промоција 

унапређења 

наставе и 

напредовања у 

звању. 

80% наставника 

реализује 

огледне/угледне 

часове/ 

активности. 

Планирање 

огледних/угледних 

часова/активности.  

 

Реализација 

огледних/угледних 

часова/активности.  

 

Анализа 

огледних/угледних 

часова/активности. 

наставници септембар сваке 

школске године 

 

током школске 

године, према 

плану 

током школске 

године, према 

плану 

Планови рада. 

 

Припреме 

наставника. 

 

Извештај са 

посећених часова. 

 

Евиденција у 

Табели стручног 

усавршавања. 

Руководилац Тима 

за стручно 

усавршавање, 

педагог, директор. 

Реализација 

акредитованих 

семинара за 

повећање 

компетенција 

запослених и 

примена у настави. 

Сви предвиђени 

семинари су 

реализовани. 

Наставници планирају 

учешће на 

акредитованим 

семинарима  

 

Сачињена листа 

акредитованих 

семинара по 

исказаним потребама 

наставника.  

 

Обезбеђивање 

материјалних 

средстава за 

реализацију семинара  

 

Реализација семинара 

уз присуство 

наставника 

наставници 

педагог  

директор 

септембар сваке 

школске године 

 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

 

 

током школске 

године, према 

плану 
 

током школске 

године, према 

плану 

Листа одабраних 

акредитованих 

семинара. 

 

Лични планови 

стручног 

усавршавања 

наставника 

Руководилац Тима 

за стручно 

усавршавање, 

педагог, директор. 
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10.4. Подршка ученицима 

 

Развојни циљ 1. 

Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја 

ученика кроз побољшан квалитет допунске наставе, 

професионалне орјентације и праћење укључености 

ученика у ваннаставне активности с циљем повећања 

задовољства свих ученика. 

Критеријум успеха: 

За 15 % повећан број ученика укључених у разноврсне активности у којима ће 

испољити позитивне стране своје личности, што је основ за већа постигнућа и 

добру професионалну усмереност. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Активирање већег 

броја секција и 

унапређивање и 

осавремењивање 

рада постојећих. 

Проширен избор 

секција( за 30%) 

Анкетирати 

ученике од 5. до 

8.разреда који нису 

укључени ни у 

једну секцију. 

Анализа резултата 

анкете и 

формирање група 

ученика према 

интересовањима. 

Израда плана рада 

секција и подела 

задужења 

Тим за развојно 

планирање, 

педагог и 

наставници 

До краја септембра 

2022. 

 

 

 

 

анкетни листићи, 

записници, 

школски сајт, 

фејсбук страница, 

школски 

електронски 

часопис 

Тим за развојно 

планирање 

Унапређивање 

реализације и 

прећење ефеката 

допунске наставе. 

За 10% смањен 

број ученика 

укључених у 

допунску наставу 

због побољшања 

Прикупљање 

података о броју 

ученика који 

похађају допунску 

наставу из 

Учитељи и 

наставници, Тим за 

РП, педагог  

 

 

сваког септембра у 

току трајања РПУ 

 

 

 

Извештаји и 

педагошка 

документација 

(свеске за праћење 

напредовања 

Тим за РП, 

наставници. 
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успеха. одређеног 

предмета. 

Тимски рад у 

планирању 

допунске наставе 

ради унапређења. 

Праћење броја 

ученика на 

часовима допунске 

наставе током 

године и успеха 

ученика. 

Састављање 

извештаја о 

постигнутим 

променама 

 

 

 

 

 

током школске 

године, према 

плану 

 

 

континуирано 

током школске 

године, према 

плану 

 

на полугодишту и 

крају сваке 

школске године 

ученика). 

Обележавање 

значајних датума, 

манифестација и 

других културних, 

хуманитарних и 

спортских 

активности у 

школи. 

Преко 80% 

ученика узима 

учешће у 

различитим 

активностима у 

школи и ван ње.  

 

Повећана 

мотивација 

ученика за учешће 

у животу школе. 

Формирати Тим за 

ваннаставне 

активности. 

 

Тим за ваннаставне 

активности 

израђује план у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом. 

 

Организовање 

разноврсних 

активности 

ученика у школи и 

ван ње (Дечја 

недеља, Дан 

Учитељи и 

наставници, Тим за 

РП, Тим за 

ваннаставне 

активности, 

Ученички 

парламент  

септембар сваке 

школске године 

 

 

 

 

септембар сваке 

школске године 

 

 

Записници са 

активности, 

годишњи 

извештаји, 

школски сајт, 

фејсбук страница, 

школски 

електронски 

часопис. 

Тим за РП, 

задужени 

наставници, Тим за 

ваннаставне 

активности 
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школе, Св. Сава, 

спортске 

активности, 

изложбе, посете..). 

 

Писање годишњег 

извештаја.  

континуирано 

током школске 

године, према 

плану 

на крају школске 

године 

Спровођење 

програма 

професионалне 

оријентације за 

ученике од 7 до 8 

разреда. 

Ученици од 7. до 8. 

разреда су 

обухваћени 

програмом 

професионалне 

оријентације и 

оснажени у 

препознавању 

будућих занимања. 

Реализација 

програма 

професионалне 

оријентације кроз 

програме 

одељенске 

заједнице, 

радионице и 

сарадњу са 

средњим школама. 

 

Израда извештаја 

Педагог, разредне 

старешине 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

анкетни листићи, 

записници 

педагог, разредне 

старешине, Тим за 

РП 

Обезбедити 

безбедно и сигурно 

партиципирање 

свих учесника 

васпитно-

образовног 

процеса. 

Успешно изведене 

акције које су у 

служби превенције 

насиља 

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). 

 

Снимање и 

анализирање стања 

Тим за за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Актив за развојно 

планирање, 

Ученички 

парламент, 

одељењске 

старешине, 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

извештаји, 

фотографије, 

записници, 

реализоване 

акција, школски 

сајт, фејсбук 

страница, 

школски 

електронски 

часопис. 

 

Директор школе,  

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

педагог, 

одељењске 

старешине 
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безбедности у 

установи. 

 

Форум театар са 

актуелним темама 

насиља и 

другачијих, 

прихватљивих 

решења 

(заједничке 

радионице за све 

ученике 

првог/другог 

циклуса). 

 

Организација 

едукативно-

психолошких 

радионица за 

родитеље које се 

односе на мирно 

решавање 

конфликта и 

реаговање у 

ситуацијама 

насиља и сл. 

 

Организовање 

програма 

превенције од 

насиља у виду 

припреме 

радионица и 

ликовних и 

литерарних 

 

 

 

 

Континуирано 

током сваке 

школске године 
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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). 

Развојни циљ 2. 

Промовисање здравих стилова живота и заштите човекове 

оклине 

Критеријум успеха: 

Учешће компетентних особа у промовисању здравих стилова живота и повећан број 

ученика на ваншколским активностима у природи 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Време реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна за 

реализацију 

задатка 

Организовање 

трибина у оквиру 

здравственог 

васпитања. 

Организоване две 

трибине годишње 

са темама које 

промовишу здраве 

стилове живота и 

то од стране 

Водитељ трибине, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

наставници 

биологије, лекар 

Директор, 

предметни 

наставници, гости 

2 пута током сваке 

школске године 

евиденција, 

записници, 

фотографије, сајт 

школе, фејсбук 

страница, 

електронски 

директор 
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кометентних особа или представници 

Црвеног крста и 

Завода за јавно 

здравље. 

Предавања: 

Болести 

зависности, 

Промене у 

пубертету, Здрава 

исхрана, 

Репродуктивно 

здравље. 

Обележавање 

Светског дана 

здравља, Дана 

људских права, 

Дана заштите 

животне средине, 

Планете земље... 

изложбе, 

презентације и сл. 

часопис 

Укључивање 

родитеља у 

спортске 

активности у циљу 

промовисања 

здравих стилова 

живота. 

10% родитеља из 

сваког разреда 

узима учешће у 

овим акцијама. 

организовање 

спортског дана 

наставници 

физичког 

васпитања 

сваке школске 

године 

евиденција, 

анкетирање 

учесника, 

фотографије, сајт 

школе, фејсбук 

страница, 

електронски 

часопис 

директор 
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10.5. Етос 

 

Развојни циљ 1. 

Оплеменити простор школе и неговати одговоран однос 

запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и 

окружења школе; подизати свест свих актера школског живота 

о значају заштите човекове средине и одрживог развоја; 

одржати школу безбедом средином за све. 

Критеријум успеха: 

Школски амбијент и непосредна околина су пријатан амбијент. Ученици, запослени, 

родитељи су задовољни изгледом школе и дворишта. Ученици, запослени и родитељи 

учествују у заједничким акцијама које имају за циљ побољшање квалитета живота и 

рада у школи. Ученици и наставници имају развијену свест о значају заштите 

човекове средине и одрживог развоја. Сви се у школском простору осећају безбедно. 

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Организовање 

акције уређења 

школског простора 

Уређен школски 

простор. 

 

Две акције на 

годишњем нивоу 

уз колективно 

учешће 50% 

ученика, родитеља 

и 30% запослених.  

 

Израда плана 

реализације 

уређења школског 

простора у 

сарадњи са 

родитељима. 

Током шк.године 

реализоване 2 

заједничке акције 

уређења школског 

простора. 

 

Избор нај учионице 

и јавно 

промовисање исте. 

Наставници, 

родитељи, 

ученици, локална 

заједница 

До краја септембра 

2022. 

 

 

 

Током сваке 

школске године 

 

 

 

На крају сваког 

месеца 

извештај о 

спроведеној 

акцији, 

фотографије, сајт 

школешколски 

сајт, фејсбук 

страница, 

школски 

електронски 

часопис 

директор 

Промовисање 

заштите човекове 

средине и 

Ученици и 

наставници 

учествују у 

Еколошке 

радионице: 

(Креативна 

наставници, 

родитељи, 

Ученички 

Током сваке 

школске године 

извештаји са 

радионица, 

састанака, 

Тим за развојно 

планирање. 
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одрживог развоја активностима 

којима се 

промовише 

заштита животне 

средине и 

одрживог развоја. 

 

80% ученика и 

наставника 

учествовало у 

радионицама, 

презентацији из 

области заштите 

човекове средине и 

одрживог развоја. 

рециклажа, 

Рециклажа није 

гњаважа) и 

продајна изложба 

радова.  

Презентација о 

важности и значају 

заштите човекове 

средине. 

Организовано 

прикупљање 

појединих врста 

отпада (старог 

папира, лименки, 

електронског 

отпада, батерија) 

парламент, 

ученици. 

 

 

 

 

 

Током сваке 

школске године 

фотографије, 

панои, 

презентације, сајт 

школе, школски 

сајт, фејсбук 

страница, 

школски 

електронски 

часопис 

Организовање 

превентивних 

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској 

заједници. 

Реализоване 

превентивне 

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској 

заједници. 

95% анкетираних 

родитеља, ученика, 

наставника осећа 

се безбедно у 

школи. 

Радионице на тему 

– Стоп насиљу. 

Родитељски 

састанци на тему 

вршњачког 

насиља. 

Презентација 

Ученичког 

парламента на 

тему школског 

насиља. 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

педагог, 

наставници, 

родитељи, 

ученици. 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

извештаји са 

радионица, 

састанака, 

фотографије, 

панои, 

презентације, сајт 

школе, школски 

сајт, фејсбук 

страница, 

школски 

електронски 

часопис 

Руководилац Тима 

за заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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Развојни циљ 2. 

Медијска промоција школе 

Критеријум успеха: 

Побољшан имиџ школе у очима ученика, родитеља и локалне заједнице. 

Успостављени партнерски односи са школама из окружења.  

Задаци 
Критеријум 

успеха 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације целог 

задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна 

за реализацију 

задатка 

Унапредити сајт 

школе и фејсбук 

странице 

Направљен нови 

сајт школе. 

Континуиран рад 

на промоцији 

школе кроз 

редовно уређивање 

и допуњавање сајта 

школе и фејсбук 

странице. 

 

 

 

 

 

 

 

Избор особе 

задужене за израду 

и одржавање сајта 

школе.  

Прикупљање идеја 

и предлога за 

уређење сајта 

(израда портфолиа 

сваког наставника, 

израда интерног 

дела сајта за 

наставника, 

постављање 

интерног дела сајта 

под лозинку, 

израда „кутка“ за 

родитеље на сајту 

школе 

прилагођавање 

изгледа и садржаја 

сајта у складу са 

мишљењем 

Наставничког већа. 

Директор, 

наставно особље, 

стручни сарадник, 

чланови Ученичког 

парламента, 

задужена особа за 

израду и 

одржавање сајта. 

септембар 2022. 

 

 

 

 

 

септембар 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници са 

састанка Већа, 

извештај особе 

задужене за израду 

сајта, извештаји 

Ученичког 

парламента 

директор 
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Отварање 

јединствене имејл-

адресе на коју ће 

наставници слати 

извештаје и 

фотографије о 

реализованим 

активностима. 

 

септембар 2022. 

Израда школског 

електронског 

часописа 

Објављен први 

број електронског 

школског часописа 

Избор особа 

задужене за израду 

школског 

електронског 

часописа. 

Прикупљање идеја 

и предлога за 

израду школског 

електронског 

часописа 

(Ученички 

парламент, 

наставници).  

Сачинити план о 

изради школског 

електронског 

часописа. 

Прикупљање 

садржаја за 

часопис. 

Директор, 

наставно особље, 

стручни сарадник, 

чланови Ученичког 

парламента, 

чланови 

новинарске 

секције, задужена 

особа за израду 

школског 

електронског 

часописа. 

септембар 2022. 

 

 

 

 

 

 

септембар 2022. 

 

 

октобар 2022. 

 

октобар 2022. 

 

евиденција 

анкетирање 

учесника, 

фотографије, сајт 

школе, фејсбук 

страница, 

електронски 

часопис 

 

директор, чланови 

Тима за РП 
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Израда часописа. 

Објављивање 

часописа. 

током школске 

године 

на крају школске 

године 

Успоставити 

партнерске односе 

са школама из 

окружења. 

Партнерство 

успостављено са 

школом из 

окружења 

(„Живомир 

Савковић” у 

Ковачевцу). 

Организована 

посета изабраној 

школи или 

угостили смо 

ученике и 

наставнике 

изабране школе. 

Покретање 

иницијативе за 

успостављање 

сарадње са школом 

из окружења. 

Сагласност Савета 

родитеља и 

Школског у вези са 

покренутом 

иницијативом.  

Успостављање 

контакта са 

одабраном 

школом. 

Избор особа 

задужених за 

израду плана 

сарадње (дружење 

ученика, 

упознавање са 

школом и 

окружењем, 

организовање 

спортских 

такмичења, 

Директор, 

наставничко веће, 

Савет родитеља, 

Школски одбор, 

наставно особље, 

ученици, 

Ученички 

парламент 

Школска 

2022/2023. година 

Извештаји са 

Наставничког већа, 

Савета родитеља, 

Школског одбора, 

извештај о посети 

ученика и 

наставног особља 

школи, 

фотографије 

начињене 

приликом посете, 

школски сајт, 

фејсбук страница, 

школски 

електронски 

часопис 

директор 
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квизова знања...)  

Посета наставника 

и ученика школи 

или угостити 

ученике и 

наставнике 

одабране школе. 
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11. ОСТАЛЕ МЕРЕ И ПЛАНОВИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 
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11.1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

 

Активности Очекивани исходи 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

Анализа резултата завршног 

испита 

Извршена је анализа сва три теста, сваки 

задатак посебно, и на нивоу школе и 

одељења и написан је извештај о 

добијеним закључцима 

Предметни 

наставници, 

Стручна веће 

Август ‒ 

септембар 

Извештаји 

педагог 

директор 

Приликом планирања наставе 

предмета из којих се ради 

завршни испит, потребно је 

узети у обзир извештаје о 

завршном испиту из претходне 

школске године 

Годишњи и оперативни планови рада 

предмета из којих се ради завршни испит 

сачињени уз уважавање резултата 

прошлогодишњег завршног испита – 

већи акценат се ставља на оне области 

које су слабије урађене 

Предметни 

наставници, 

Директор  

Током 

школске 

године 

Увид у глобалне и 

оперативне 

планове 

Извештаји о 

завршном испиту 

Израдити план припремне 

наставе за завршни испит 

Из свих седам предмета из којих се 

полаже завршни испит, израђени су 

планови припремне наставе за завршни 

испит 

Предметни 

наставници 

Август  Увид у планове 

припремне 

наставе 

Израда распореда припремне 

наставе за полагање завршног 

испита 

Распоред припремне наставе за завршни 

испит у другом полугодишту и пред 

полагање завршног испита је израђен 

Предметни 

наставници, 

Директор, 

Педагог  

До краја 

првог 

полугодишта 

Увид у распоред 

припремне 

наставе  

Организовање припремне 

наставе из предмета који се 

полажу на завршном испиту 

Припремна настава се редовно 

организује из свих предмета који се 

полажу на завршном испитупо 

планираном распореду 

Наставници 

предмета који 

се полажу 

Током 

другог 

полугодишта 

Увид у дневнике у 

којима се води 

евиденција о 

припремној 
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Активности Очекивани исходи 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

настави 

Организовати и реализовати 

пробни завршни испит скроз 

по узору на прави завршни 

испит 

Пробни завршни испит је организован и 

реализован да изгледа потпуно као прави 

завршни испит (просторија у којој се 

полаже, распоред седења, атмосфера, 

дежурство, трајање, и сл.) како би 

ученици упознали целокупан утисак о 

завршном испиту 

Предметни 

наставници, 

Директор, 

Педагог  

Април‒мај Записници и 

извештаји о 

реализованом 

пробном 

завршном испиту 

педагог 

директор 

Анализирати резултате 

ученика са пробног завршног 

испита и области које су 

слабије урађене, потенцирати 

на припремној настави 

На основу резултата пробног завршног 

испита усмерити припремну наставу, тј. 

већи акценат ставити на слабије урађене 

области из сваког предмета 

Предметни 

наставници, 

педагог 

Након 

пробног 

завршног 

испита – 

април/мај-

јун 

Увид у 

редуковане 

планове 

припремне 

наставе 

Присуствовање 

припремној 

настави 

Разговарати са ученицима 8. 

разреда током целог 8. разреда, 

а нарочито пред завршни 

испит о самом завршном 

испиту – разјаснити све 

недоумице, нејасноће око 

организације, прибора и сл. 

како би ученици били што 

више припремљени за сам 

испит 

Са свим ученицима 8. разреда је 

обављено више разговора током 8. 

разреда о самом завршном испиту, и на 

тај начин они су у потпуности упознати 

са свим појединостима самог испита и 

могу опуштеније и психички 

припремљени да приступе самом испиту 

Одељењске 

старешине, 

Педагог,  

Директор 

Током 

године 

 

У мају и 

јуну 

Евиденција о 

реализованим 

разговорима 
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11.2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања квалитета образовања и васпитања за 

децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

 

Општи циљ: Да се постигне што бољи ефекат индивидуализоване наставе, наставе која је прилагођена способностима сваког ученика, као и обезбеди 

примена облика прилагођавања који су неопходни у раду са сваким учеником. 

Мере Активности Носиоци Динамика 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

Прикупљање информација о 

постигнућима ученика на 

иницијалним проверама и њихово 

коришћење у даљем планирању рада  

– Анализа резултата иницијалних провера из свих 

појединачних предмета. 

– Евидентирање значајних одступања у 

постигнућима. При анализи и евидентирању 

посебно ставити акценат на постигнућа ученика 

код којих је у претходном периоду вршен неки 

облик прилагођавања (не поредити их са просеком 

већ са ранијим постигнућима). Пажњу обратити и 

на ученике који имају изузетно боље резултате у 

односу на просечне. 

Разредне 

старешине 

Предметни 

наставници 

 

Септембар  

октобар 

Тим за 

инклузију 

педагог 

директор 

На основу података из претходне 

школске године као и прикупљених 

података током иницијалних провера 

неопходно је одабрати мере које су 

најадекватније за примену код сваког 

ученика. 

– Одабир мера прилагођавања које се могу 

применити у зависности од наставног предмета. 

– Одабир носиоца активности 

Разредне 

старешине 

Предметни 

наставници 

 

Октобар  

Помоћ при превладавању узрока као 

и рад на последицама поремећаја у 

учењу, пажње или физичког и 

психичког функционисања ученика. 

– Укључивање ученика са психомпторним 

потешкоћама у групне или индивидуалне 

психомоторне вежбе са дефектологом. 

– Корективно-превентивне вежбе на часовима 

физичког васпитања. 

– Саветодавно рад са ученицима од стране 

психолошко педагошке службе. 

Дефектолог, 

Предметни 

наставници 

физичког 

васпитања, 

педагог школе 

 

у току 

школске 

године 
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Мере Активности Носиоци Динамика 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

Помоћ код превазилажење 

комуникационих и проблема 

социјализације у групи вршњака  

– Активности  Вршњачког тима усмерене на учење 

учења. 

– Активности  Ученичког парламента усмерене на 

социјализацију ученика 

Вршњачки тим, 

Ученички 

парламент 

 

У  току 

школске 

године 

Тим за 

инклузију 

педагог 

директор 

Сагледавање  и препознавање 

различитости као врлине у контакту 

са широм друштвеном заједницом. 

– Заједничке активности представника Вршњачког 

тима, Ученичког парламента као и ученика који 

имају потешкоће у развоју  

Вршњачки тим, 

Ученички 

парламент 

 

У  току 

школске 

године 

Предузимање детекције и ране 

превенције поремећаја развоја деце 

предшколског узраста. 

– Сарадња са предшколском установом у смислу 

преузимања порфолија за будуће ученике. 

– Размена искустава између васпитача и наставника 

разредне наставе. 

– Стручна помоћ код израде Индивидуалних 

образовних планова за децу на предшколском 

узрасту. 

Стручни тим за 

ИО , 

Наставници 

разредне наставе 

Носиоци 

активности 

предшколске 

установе 

У  току 

школске 

године 

Помоћ и сарадња са  родитељима 

чијој деци је потребна додатна 

подршка. 

– Саветодавни рад педагошко – психолошке службе 

школе 

– Инструктивни рад да би се омогућила 

континуирана подршка  

    (школа-кућа) 

Педагог школе 

Разредне 

старешине 

Предметни 

наставници 

 

у току 

школске 

године 

Пружање помоћи око реализације 

различутих облик подршке 

ученицима  

 

– Увид у документацију. 

– Присуствовање на отвореним часовима на којима 

се примењује неки од облика подршке и анализа 

часова. 

– Стручно усавршавање, едукација наставника 

школе. 

– Организовање интернеих обука у оквиру школе 

 

Стручни тим за 

ИО 

 

у току 

школске 

године 
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Мере Активности Носиоци Динамика 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

Инклузија ‒ Укључивање свих 

ученика у живот школе у складу са 

својим способностима уз поштовање 

специфичности  сваког појединца 

– Активно учешће у културним активностима школе 

(манифестације, приредбе, изложбе, конкурси, 

радионице). 

– Равноправно учешће у недељама школског спорта 

 

РС, ПН; 

наставници  

физичког 

васпитања 

-Задужени 

наставник за 

програм 

културних 

активности ИО 

 

 

у току 

школске 

године 

Тим за 

инклузију 

педагог 

директор 
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11.3. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

 

Циљеви (укратко): Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика. Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, 

злостављање и занемаривање у школи. Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. Укључивање свих интересних група 

(ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и 

развијање програма превенције. Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. Информисање свих 

укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

Мере Активности Носиоци Динамика 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

Превентивне мере за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Формирање / именовање Тима за заштиту од насиља. директор 

 

септембар  

 

Тим за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ученика 

 

Упознавање Наставничког већа са Протоколом за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, улози Школског тима, 

задужењима сваког члана колектива; 

Програмом заштите и планом рада тима; 

Упознавање Савета родитеља са годишњим планом рада 

Тима, извештајем о раду у протеклој години. 

директор септембар 

Самостални рад са ученицима под ризиком 
Одељењске 

старешине 

у току школске 

године 

Организовање предавања за наставнике, ученике (ЧОС), 

родитеље (Тематски родитељски састанци) на тему 

разних врста насиља 

Чланови Тима, ПП 

служба, одељењске 

старешине 

У  току школске 

године 

Информисање ученика о Програму и стратегији 

реаговања 

чланови Тима 

 

У  току школске 

године 

Радионице са ученицима, превенција насиља кроз 

наставне садржаје. 

Чланови Тима, 

одељењске 

током другог 

полугодишта 
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Мере Активности Носиоци Динамика 

Особа или тим 

који врше 

евалуацију 

старешине 

Литерарни и ликовни конкурси, израда едукативних 

паноа 

Предметни 

наставници, ученици 

током другог 

полугодишта 

Турнири организовани на нивоу школе. 

Чланови Тима, 

наставници 

физичког, ученици 

током другог 

полугодишта 

Интервентне мере 

заштите ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања 

и занемаривања 

ученика. 

 

Мере интервенције 

се предузимају у 

случају сумње и 

појаве насиља. 

Поступање у случајевима сумње или дешавања насиља: 

– провера сумње/откривање насиља; 

– заустављање насиља ‒ пружање помоћи; 

– смиривање учесника; 

– обавештавање родитеља и релевантних особа у 

Установи; 

– консултације (састанци/договори); 

– информисање надлежних служби. 

Директор школе, 

чланови Тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ученика, 

стручни сарадници 

По потреби током 

школске године 

 

Тим за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ученика 

Прикупљање основних информација у циљу процене 

нивоа насиља и ризика од будућег насиља. 

Чланови Тима, ПП 

служба 

По потреби током 

школске године 
 

Активирање на основу Правилника о безбедности 
Чланови Тима, ПП 

служба 

По потреби током 

школске године 
 

Покретање поступка унутар установе: васпитно-

дисциплнске мере (према ученицима); дисциплинске 

мере (према наставницима) 

Директор школе, 

одељењске 

старешине, 

чланови Тима 

По потреби током 

школске године 
 

Праћење промена понашања ученика 

Одељењске 

старешине, 

ПП служба, чланови 

Тима, дежурни 

наставник 

По потреби током 

школске године 
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11.4. Мере превенције осипања ученика – превременог напуштања ученика 

Општи циљ: Смањити број изостанака и осипања ученика, веће оцене и боља социјализација ученика из осетљивих група. 

Задатак Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Очекивани 

исходи 

Дијагностиковање 

узрока школског 

неуспеха ученика 

– инивидуалан 

приступ ученику 

Уочавање, идентификација 

ученика и опис проблема 

или појаве  због чега се 

дијагностиковање 

предузима 

Систематко  праћење и прикупљање 

основних информација и сазнања које 

даје ученик, родитељ наставник,  РС, ПП 

служба 

учитељи 
предметни 

наставници 

психолог 

педагог 

родитељ 

социјални 

радник 

лекар 
 

током године 

бољиуспех 

ученика у 
појединачним 

предметима; 

 

мањи број 

изостанака; 

 

бољи односи 

ученика са својим 

вршњацима; 
 

Утврђивање размере и 

карактеристика 

испољавања описаног 

стања и проблема 

Опис ситуације,појаве или проблема и 

израда педагошкох профила ученика 

којима је потребна подршка 

Прикупљање података 

који указују на факторе и 

околности као и могуће 

узроке школског неуспеха 

Сагледавање свих могућих фактора који 

утичу на неуспех у шк. учењу: 

– психофизичке карактеристике 

ученика; 

– активности и понашање ученика у 

образовно-васпитном процесу; 

– факторе школске средине; 

– факторе породине средине; 

Идентификација узрочних 

фактора и предлог мера за 

њихово отклањање –

израда плана мера и 

активности  

– јасно дефинисати потребе, мере и 

активности које треба предузети; 

– дефинисати циљеве и очекиване 

исходе; 

– утврдити термине, време трајања и 

учеснике у процесу примене мера; 

– одредити начине и поступке који се 

желе применити; 

– дефинисати позитивне стране 
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Задатак Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Очекивани 

исходи 

личности ученика и чиниоце 

породичне и школске средине на 

које се можемо ослонити у процесу 

примене  наведених мера; 

– одредити време обавезних 

консултација са носиоцима 

утврђених активности; 

– избор инструмената за процену 

ефеката предузетих мера. 

Примена мера педагошког 

и другог деловања ради 

отклањања узрока 

неуспеха ученикау 

школскомучењу – рад на 

случају 

– реализација планираних мера и 

активности; 

 

учитељи 

предметни 

наставници 

психолог 

педагог 

родитељ 

социјални 

радник 

лекар 
 

током године 

бољиуспех 

ученика у 

појединачним 

предметима; 

 

мањи број 

изостанака; 

 

бољи односи 

ученика са својим 

вршњацима 

 

Праћење,мерење и 

процењивање ефеката 

предузетих мера  

– сагледати ефекте  предузетих мера; 

– на основу добијених резултата 

утврдити програм даљних 

активности за стварање услова за 

боља постигнућа ученика 

Педагошко 

образовање 

родитеља 

Указати родитељима на 

значај породице у развоју 

и успеху ученика у 

школском  учењу 

– на родитељским састанцима, 

групним и индивидуалним одржати 

предавање на тему „ Породична 

средина и успех/неуспех ученика у 

школском учењу.“ 

Одељењске 

старешине 

Први 

класификациони 

период 

сви ученици 

изашли на ЗИ; 

родитељи имају 

позитивне ставове 

према школи; 

Информисати родитеље да 

је Завршни испит обавеза 

свих ученика 

– на родитељским састанцима; 

– путем школског сајта; 

– на састанцима Савета родитеља 

ОС 

Тим за 

спровођење ЗИ 

Током године 
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Задатак Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Очекивани 

исходи 

Отклањање 

школског 

неуспеха, 

унапређењем 

школске средине 

као важног 

фактора за успех-

неуспех у школи 

Унапређивање наставних 

програма 

– прилагодити садржаје учења 

могућностима и потребама 

појединим категоријамаученика; 

– планове рада наставника 

конципирати  тако да омогуће 

потпуно учешће свих ученика у 

раду; 

– приликом израде планове узети у 

обзир резултате иницијалног 

снимања и праћења постигнућа 

ученика;  

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Септембар 

бољи амбијент за 

учење и 

социјализацију 

ученика; 

 

боља 

комуникација 

ученика и 

наставника; 

 

наставници имају 

више разумевања 

у приступу са 

децом; 

Унапредити наставни 

процес 

– употреба различитих, расположивих 

наставних средстава; 

– часове реализовати  и предавати 

тако да  ангажују  више чула 

(визуелна, аудитивна, 

кинестетичка...); 

– у току часа смењивати методе и 

технике рада; 

– развијање сарадње између ученика и 

наставника; 

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Током године 

Континирано праћење 

напредовања ученика и 

извештавање 

– објективно оцењивање према 

утврђеним критеријумима, начину, 

поступку, динамици и распореду 

оцењивања; 

– редовно, јасно и лако разумљиво 

информисати ученика и родитеља о 

постигнућима ученика, које садржи 

смернице за даље напредовање. 

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Током године 
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Задатак Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Очекивани 

исходи 

Организовати 

вршњачко 

подучавање 

Помоћ ученицима који 

доживљавају неуспех у 

школи и ученицима из 

осетљивих група, од 

стране бољих ученика 

– рад бољих ученика са ученицима 

који не постизу успех у учењу по 

принципу „један на један“; 

– пружање помоћи ученицима у 

учењу; 
Ученици 

волонтери; 

Одабрани 

ученици  

Родитељи  

Наставници 

Током године 

бољи односи 

ученика; 

 

позитивни 

ставови ученика 

према 

волонтерима; 

Мотивисање ученика из 

осетљивих групада 

редовно похађају наставу 

– организовање раличитих курсева – 

ваннаставних активности 

активности за уенике који 

доживљавају неуспех у школи и 

ученике из осетљивих група; 

Осмишљавање радионица 

за родитеље одабраних 

ђака  

 

– реализација радионица за родитеља 

са волнтерима и менторима њихове 

деце; 
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11.5. План припреме за завршни испит 

 

КОМУНИКАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНИКАЦИОНИ КАНАЛИ 
ЦИЉНА 

ГРУПА 

ДИНАМИКА / 

ОДГОВОРНОСТ 

Формирање школског тима за  спровођење завршног 

испита 

Састанак наставничког већа, 

огласна табла 
Запослени 

  септембар  

  директор школе  

Упознавање свих запослених са начином, поступцима и 

њиховим обавезама  приликом организације и 

спровођења (пробног) завршног испита – подела 

стручних упутства (Приручник за спровођење завршног 

испита) и подела задужења. 

Радни састанак Наставничког већа Запослени 
   прво полугодиште  

   директор школе  

Обавештавање родитеља /старатеља о начину 

спровођења (пробног/иницијалног) завршног испита, 

његовом  сврхом, календаром испитних активности, 

могућностима учешћа родитеља и другим важним 

питањима. 

Презентација краткок филма, 

припремљеног од стране МП и 

Power point  презентација на 

родитељским састанцима и  Савет 

у родитеља 

Родитељи  

октобар  

одељенске  старешине 8. 

разреда 

 

Информисање ученика о начину спровођења завршног и 

пробног  испита, правима и обавезама ученика, 

правилима понашања за време извођења завршног 

испита и другим важним питањима од значаја за 

завршни испит. 

Презентација краткок филма, 

припремљеног од стране МП и 

Power point  презентација на ЧОС-

е. 

Ученички парламент. 

Ученици  

октобар - новембар. 

ос 8. разреда 

руководиоци  уп 

Информисање Школског одбора о важним питињима 

везаним за завршни испит и презентација кратког филма. 
Састанак Школског одбора 

Чланови Школског 

одбора  

прво полугодиште  

директор  

Евиденторање ученика који ће полагати  (пробни) 

завршни испит и попуњавање пријаве 

Огласна табла, одељенске 

старешине 

Ученици  

Родитељи  

у складу са календаром 

испитних активности и 

спровођења пробног 

испита  

Припремање просторних услова и материјала за 

полагање пробног / завршног испита 
Радни састанци школске комисије  

Ученици  

Наставници  
школска комисија 

Постављање свих потребних информација на огласну 

таблу за ученнике , сајт школе и реализација  (пробног) 

Огласна табла  

Сајт школе 

Ученици  

Родитељи  

школски тим за 

спровођење завршног 
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КОМУНИКАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНИКАЦИОНИ КАНАЛИ 
ЦИЉНА 

ГРУПА 

ДИНАМИКА / 

ОДГОВОРНОСТ 

завршног испита Наставници  

  

испита, одељењски 

старешина 

Прегледање тестова, кодирање и објава резултата 

пробног испита – повратна информација ученицима и 

наставницима 

На часовима српског језика и 

математике; 

Огласна табла  

Сајт школе 

новембар, мај, јун 

школски тим за 

спровођење завршног 

испита, наставници  

Израда планова припремне наставе на основу добијених 

резултата са пробног испита, утврђивање распореда 

одржавања и обавештавање ученика. 

Часови одељенског старешине, 

српског језика и математике. 

Огласна табла 

Ученици  
новембар, мај, јун 

наставници  

Организација и спровођење завршног испита – 

обавештавање ученика  

Електронски медији  

Огласна табла  

Ученици  

Родитељи  

школска комисија 

одељенске старешине 

Израда тестова за ЗИ ученицима који раде по ИОП -у 
 

Тим за ИО 
наставници,стручни 

сарадници 

Објављивање привремених резултата и приговори на 

резултате теста,  

Огласна табла школе 

Сајт школе 
Ученици  

Родитељи  

Наставници   

испитна комисија школе;   

према календару испитних 

активности Објављивање коначних резултата  
Огласна табла школе 

Сајт школе 

Детаљан приказ резултата ученика на завршном испиту  
Надлежна окружна комисији и 

школка управа 

Наставници, 

родитељи, ШУ, 

ЗВКОВ  

према календару испитних 

активности 

директор школе 
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11.6. План укључивања школе у националне и међународне пројекте 

Руководство школе прати и упознаје остале са актуелним пројектима које објављују како домаће институције или организације тако и страни 

субјекти а у којима може да учествује и наша школа као правно лице, и да по процени тима учествује у писању одабраног пројекта а са циљем 

остваривања неке користи (материјалне, новчане...) за нашу установу. Остварује се сарадња са тимовима у школи и уочава потреба тимова како би се 

обезбедила средства кроз пројекте. Рад на пројектној документацији. Праћење конкурса. Праћење медија, институција и web сајтова на којима се 

објављују нови пројекти. Праћење конкурса од стране амбасада иностраних земаља. Уколико се укаже могућност укључити се у обуку за писање 

пројеката као и консултације са колегама из других школа и општина које имају више искуства у овом послу писања пројеката. Сарадња са локалом 

– Општином. 

 

Области рада Планиране активности 

Оријентационо време 

реализације или 

учесталост 

Носиоци 

посла 

Циљна група (са киме се 

ради) 

Укључивања школе 

у националне и 

међународне 

пројекте 

Утврђивање критеријума за аплицирање за 

пројекте и формулисање показатеље 

успеха развојних пројеката. 

У складу са појавом, 

расписивањем и 

прихватањем учешћа у 

пројектима 

Тим за 

израду 

пројеката, 

директор, 

Савет 

родитеља 

Наставници, учитељи, 

родитељи, директор школе, 

педагошко-психолошка 

служба, локална заједница, 

установе 

Праћење и пријава за учешће за расписане 

пројекте 

Прављење базе података извора информација 

односно ангенција које објављују развојне 

пројекте у оквиру образовања и извора 

финансирања 

Праћење пројеката на страницама фондација 

чији је циљ подршка у унапређењу образовања 

Похађање семинара везаних за писање развојних 

пројеката 

Умрежавање са другим националним и 

иностраним школама и институцијама 

Укључивање родитеља за информације и помоћ 

око проналажења пројеката 

План израде пројеката 
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11.7. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и 

васпитања деце и ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и на основу 

сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи. 

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, 

васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа 

и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. 

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих 

компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције). 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које: 

1) предузима установа у оквиру својих развојних активности 

Назив теме и облика стручног усавршавања  Време 

Извођење угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом Прво и друго полугодиште 

Асистирање на угледним часовима  Прво и друго полугодиште 

Излагање које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван 

установе, са обавезном анализом и дискусијом 
Прво и друго полугодиште 

Излагање на састанцима стручних органа Прво и друго полугодиште 

Публиковање стручних радова  Прво и друго полугодиште 

Обука за завршни испит  Друго полугодиште 

Учешће у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја 

у установи, међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра 
Друго полугодиште 

Такмичења и смотре  Друго полугодиште 

Учешће у раду стручних актива на нивоу града Прво и друго полугодиште 

Маркетинг школе  Прво и друго полугодиште 

Рад са студентима, приправницима и волонтерима Прво и друго полугодиште 

Приказ стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и 

стручне посете са обавезном анализом и дискусијом 
Прво и друго полугодиште 
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2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова; 

3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки заводи, друштва, центри за стручно усавршавање; 

4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима, програмима обука и 

стручним скуповима везаним за образовање и васпитање; 

 

 

5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја. 

 

 

Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са потребама наставника и школе, као и материјалним 

могућностима. Наставници, стручни сарадници и директор су у обавези да похађају семинаре које организује Центар за стручно усавршавање у 

складу са својим програмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив теме и облика стручног усавршавања  Време 

Програми стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке Прво и друго полугодиште 

Стручни скупови Прво и друго полугодиште 

Летње и зимске школе Прво и друго полугодиште 

Стручна и студијска путовања и пројекти мобилности Прво и друго полугодиште 
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11.8. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 

Циљ Планирана активност Начин 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Унапредити 

процес планирања 

и припремања 

наставника за 

извођење наставе 

Успоставити 

унутарпредметну и 

међупредметну тематску и 

временску  корелацију 

наставних садржаја у 

годишњим плановима рада 

наставника у предметној 

настави 

– састанак СВ по областима предмета; 

– анализа постојећих ГП у оквиру СВ, у сарадњи са 

Активом за развој школског програма; 

– анализа и одабир наставних садржаја у сродним 

предметима; 

– дефинисање циљева по темама; 

– усаглашавање циљева и образовних стандарда по 

темама; 

– сарадња са СВ за разредну наставу, размена 

искуства и примера добре праксе; 

Август/ септембар  

Учитељи 

предметни 

наставници 

Израда месечних планова 

наставника у складу са 

специфичностима 

предмета и 

одељења/разреда у којима 

раде 

– адекватан одабир метода и облика рада; 

– уношење иновација и корекција у МП; 

– израда МП на месечном нивоу; 

– редовна (само)евалуација; 

– анализа и корекција планова; 

Током године  

Учитељи 

предметни 

наставници 
Дневне припрема 

наставника у складу са 

различитим могућностима 

и потребама ученика 

– израда  ДП које садрже јасно дефинасане 

активности ученика и наставника; 

– уважавање индивидуалних карактеристика ученика; 

– укључивање образовних стандарда у ДП; 

Током године  

Упознати наставнике са 

критеријумима за 

реализацију огледних и  

угледних часова 

– предавање за наставнике; 

– информисање наставника преко информационе 

табле за наставнике; 

Октобар Тим за иновације 

Реализација – договор око припреме и реализације часова; Током године  Учитељи 
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Циљ Планирана активност Начин 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Интердисциплинарних 

часова 

– анализа одржаних часова са дискусијом; предметни 

наставници 

Учешће на конкурсима 

Креативне школе и 

Дигиталне учионице 

– планирање и израда припремаза учешће на 

конкурсима; 
Током године  

Учитељи 

предметни 

наставници 

ПП служба 

Развијање личне 

одговорности код 

ученика за 

сопствено 

напредовање и 

постизање 

резултата, 

редуковање 

репродуктивности 

у приступу учења 

Укључивање ученика у 

рационализацију и 

организацију наставног 

процеса  

– рад у УП, дискусија, доношење закључака; 

– присуство ученика на састанцима СВ и НВ; 

– израда распореда писмених вежби и задатака на 

нивоу школе и представљање ученицима; 

– договор са ученицима о усменим проверама; 

– радионица „ Одговоран ученик – ефикаснија 

настава“ – УП, ГВ, ЧОС 

Октобар 

РуководилацУП 

Наставници ГВ 

 

Упућивање ученика у 

различите технике учења 

Предавање за  ученике на часовима одељеског 

старешине са темама : 

– психолошки услови успешног учења (мотивација, 

намера, физички и физиолошки услови, радне 

навике...),  

– методе и технике успешног учења,  

– организација процеса учења; 

– различити стилови учења и стратегије инервенције 

према стиловима; 

Одељењске 

старешине 5. 

разреда; 

Педагог 

Психолог 

Септембар (5. р) 

По потреби  

Упућивати ученике у 

начин процене сопственог 

напредовања и 

самопроцене 

– заједничко планирање успеха – постављање 

жељених циљева; 

– континуирано праћење и контрола остварености 

активности; 

– процена остварених резултата у односу на 

постављене циљева; 

Ученици старијих 

разредa; 

Родитељи, OС 

Предметни 

наставници 

Током године  
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Циљ Планирана активност Начин 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Објетивно и 

континуирано 

праћење, 

оцењивање  и 

извештавање 

ученика и 

родитеља 

Израда свески праћења на 

основу Правилника о 

оцењивању ученика у 

основном образовању и 

васпитању 

– у оквиру СВ у сарадњи са педагогом школе; 

– договор, размена искуства, дефинисање потребних 

елемената по предметима. 

Септембар  
Наставници 

Педагог 

Објективно оцењивање 

према утврђеним 

критеријумима, начину, 

поступку, динамици и 

распореду оцењивања 

– презентација Правилника на ПК, НВ; 

– коришћење разноврсних метода и техника 

оцењивања; 

– јавно и објективно оцењивање; 

– оцењивање без дискриминације и издвајања по 

било ком основу; 

– договор на састанцима СВ; 

Септембар/ 

октобар 

Наставници 

ПП служба 

 

Редовно, јасно и лако 

разумљиво информисање 

ученика и родитеља о 

постигнућима ученика , 

које садржи смернице за 

даље напредовање 

– упознавањеученика и родитеља са критеријумима 

праћења и оцењивања ученика; 

– израда распореда за посету родитеља по 

одељењима – „Дан отворених врата“. 

Први 

класификаиони 

период. 

Одељењске 

старешине 
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11.9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

Циљ  Задаци  Носиоци активности Време /место  

Информисање 

наставника и 

стручних сарадника о 

условима и поступку 

стицања звања 

Презентација правилника на наставничком већу 

Директор 

Правник  
Тим за стручно 

усавршавање 

Први класификациони 

период 
Састанци наставничког 

већа 

Упознавање наставника и СС са условима за стицање звања (Педагошки 

саветник, Самостални ПС, Виши ПС, Високи ПС, поступности  у стицању 

звања, 25% од укупно запослених...) 

Упознавање наставника и СС са поступком стицања звања (ко, када и 

коме подноси захтев, потребни докази, рокови за давање мишљења СО, 

НВ, СР, ПС) 

Упознавање са могућностима рада у звању (структура и распоред обавеза 

и активности које обављају наставници и СС) 

Презентовање мерила за вредновање услова за стицање звања(показни 

ниво компетенција; иницирање и учествовање у подизању квалитета 

педагошке праксе) 

Презентовање области компетенција наставника (К1, К2, К3, К4) 

Презентовање области рада и показатеља стручних сарадника и 

библиотекара у школи 

Избор у звање 

наставника и 

стручних сардника 

Израда личних портфолија наставника и стручних сарадника 
Наставници  

Струч. Сар. 
До фебруара 2014.г. 

Увид у личне портфолије наставника и СС 

Директор, СС 

Током године 

Предложити и мотивисати наставнике да поднесу захтев за стицање 

звања 

Прикупљање потребне документације и подношење захтева установи  Наставници, СС 

Давање мишљења на поднете захтеве  
Директор, СО, НВ, СР, 

ПС 

Доношење решења о стицању звања  Директор  

Рад у звању  

Дефинисање потреба школе 

Директор  

ПП служба 

Препознавање склоности, интересовања и компетенција наставника и СС 

изабраног у звању 

Расподела обавеза и активности 

Реализација активности у складу са звањем и поделом задужења 
Наставник 

Стручни сарадник 
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11.10. План укључивања родитеља,односно старатеља у рад школе 

Циљ Садржај Активности Носиоци активности Динамика 

Унапређивање 

квалитета 

образовања и 

васпитања и 

обезбеђивање 

свеобухватности 

и трајности 

васпитно 

образовних 

утицаја 

1. Упознавање родитеља са: 

1.1. школским календаром 

1.2. организацијом рада у школи 

1.3.новинама у ЗООВ 

 

1. Информисање родитеља кроз 

родитељске састанке, Савет родитеља и 

Школски одбор 

2. Континуирано преношење 

информација са Савета родитеља на 

родитељским састанцима 

одељењске старешине 

директор школе 

школски представник 

за Савет родитеља 

септембар 

 

 

 

у току 

године 

2.1. Организација отвореног дана школе када 

родитељи присуствују наставном процесу. 

2.2. Ангажовање родитеља као предавача у 

оквиру посебних програма датих у 

Годишњем плану рада школе. 

2.3.  Учешће родитеља у раду Савета 

родитеља школе. 

2.4.Организовање анкетирање родитеља ради 

праћења успешности програма сарадње са 

породицом и процес самовредновања. 

2.5. Укључивање родитеља у оквиру 

програма Социјалне заштите у сакупљачке и 

хуманитарне акције 

2.1. Формирање евиденције о оствареним 

посетама наставном процесу 

2.2. Мотивација и конкретно ангажовање 

родитеља као предавача 

2.3. Активно учешће родитеља у раду 

Савета 

2.5. Реализација анкетирања у оквиру 

самовредновања и праћења успешности 

програма сарадње 

2.5. Ангажовање родитеља у конкретним 

активностима 

задужена особа 

одељењске 

старешине-педагог 

чланови Савета 

родитеља 

 Тим за 

самовредновање  

представници 

Црвеног крста школе 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

у току 

године 

3.1 Радионице и предавања за родитеље 

3.2. Стручна предавања, трибине и дебате уз 

ангажовање предавача из различитих 

стручних области. 

3.3. Коришћење библиотечког фонда школе. 

3.4. Саветодавни рад са родитељима 

3.1. Реализација предавања и радионица 

из Годишњег плана 

3.2. Реализација трибина, предавања, 

округлих столова од стране предавача из 

различитих стручних области 

3.3. Упућивање родитеља на шк. 

библиотеку 

3.4. Реализација саветодавног рада са 

родитељима 

одељењске старешине 

и педагог 

стручњаци из 

различитих области 

 

шк. библиотекар  

 

одељењске старешине 

и педагог 

 

у току 

године 
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11.11. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Општи циљ Садржај Начин сарадње 

 

Унапређивање квалитета 

образовања и васпитања кроз 

коришћење ресурса других 

школа и установа 

1. Сарадња са школама 

– размена искустава; 

– у оквиру стручних усавршавања; 

– такмичења ученика; 

– преношење искустава из програма Школа без насиља; 

– организовање компензаторних програма за подршку учењу ‒ сарадња са 

стручњацима везано за ИОП-е; 

– посете другим школама и институцијама; активност Ученичког 

парламента; 

– остваривање сарадње са школом „Живомир Савковић” из Ковачевца; 

– промоција средњих школа; 

– сарадња са другим школама и њиховим ученичким организацијама 

(дружење, сусрети, такмичења, размена искустава); 

– сарадња са Музичком школом; 

 

2. Сарадња са институцијама, 

установама и невладиним 

организацијама на локалном нивоу. 

2. Реализовати посете и заједничке активности са: 

– Центром за културу Аранђеловац: биоскопске и позоришне представе, 

књижевне вечери; 

– Дом здравља: систематски прегледи, предавања лекара наградни 

конкурси; 

– предшколска установа и школе са територије општине: размена 

искустава; 

– Црвени крст: акције „За срећно детињство” и друге хуманитарне акције; 

– Центар за социјални рад: размена искустава и заједнички планови рада за 

ученике и њихове родитеље; 

– Музеј и Рисовачка пећина; 

– Полиција Аранђеловац: заједничке акције „Заштитимо децу у 

саобраћају”, „Безбедно детињство”; 

– Градска библиотека: радионице, књижевне вечери, коришћење 
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Општи циљ Садржај Начин сарадње 

библиотечког фонда; 

– Локалне ТВ станице: презентација активности и резултата рада школе; 

– Спортски клубови: планирање и реализација програма школског спорта; 

– Сарадња са Општином у вези са наградама ученицима носилаца Вукових 

диплома и ученика генерације ( награђивање ученика и похваљивање) 
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11.12. Праћење Развојног плана установе 

Области Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Анализа реализације Акционог плана; 

Извештај о успеху и постигнућу на 

класификационим периодима; 

Извештај о реализацији 

самовредновања 

Руководиоци Стручних актива; 

Руководилац Тима за 

самовредновање; 

Председник ШО; 

Директор школе. 

Наставничко веће; 

Педагошки колегијум; 

Школски одбор; Савет родитеља; 

Министарство просвете; Школска 

управа Крагујевац 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА   

Извештај о спроведеном 

самовредновању; 

Анализа реализације Акционог плана; 

Извештај о реализацији РП; 

Руководиоци Стручних актива; 

Руководилац Тима за 

самовредновање; 

Председник ШО; 

директор школе; 

Наставничко веће; 

Педагошки колегијум; 

Школски одбор; Савет родитеља; 

Министарство просвете; Школска 

управа Крагујевац 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Извештај о спроведеном 

самовредновању; 

Анализа реализације Акционог плана; 

Извештај о реализацији РП; 

Чланови Стручног актива РП; 

Директор школе; 

Наставничко веће; 

Педагошки колегијум; 

Школски одбор; Савет родитеља; 

Министарство просвете; Школска 

управа Крагујевац 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Извештај о спроведеном 

самовредновању; 

Анализа реализације Акционог плана; 

Извештај о реализацији РП; 

Чланови Стручног актива РП; 

Директор школе; 

Наставничко веће; 

Педагошки колегијум; 

Школски одбор; Савет родитеља; 

Министарство просвете; Школска 

управа Крагујевац 

ЕТОС 

Извештај о спроведеном 

самовредновању; 

Анализа реализације Акционог плана; 

Извештај о реализацији РП; 

Чланови Стручног актива РП; 

Директор школе; 

Наставничко веће; 

Педагошки колегијум; 

Школски одбор; Савет родитеља; 

Министарство просвете; Школска 

управа Крагујевац 
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ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
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1. Јасмина Милошевић, професор разредне наставе 

чланови: 
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3. Александра Терзић, професор српског језика 

4. Никола Петровић, педагог 

5. Ненад Мијатовић, представник Савета родитеља 

6. Исидора Вуковић, представник Ученичког парламента 

7. Верица Вуковић, представник локалне самоуправе 

8. Бранка Павловић, директор школе



 

 


