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На основу члана  57. став 1. тачка 2. а у складу са чланом 49.  Закона о основама система 

образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 13/15 и 68/15) и члана 24 

став 1. тачка 2. a у складу са чланом 74. Статута, Школски одбор ОШ  „Жарко Зрењанин“ 

из Зрењанина је на седници одржаној дана 15.9.2017. године донео 

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД  2017- 2020. године 

 

 Школски развојни план је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску годину, 

критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе.  

 Развојни план Oсновне школe „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина донет је на основу извештаја 

о обављеном екстерном вредновању школе (дана 23.11.2016. године) у школској 2016/2017. 

години, на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 

9/12) и разговорима са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором и Саветом 

родитеља. Такође, узето је у обзир и самовредновање претходне године и извештаји о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе.  

 Развојни план донео је орган управљања - Школски одбор, на предлог Стручног актива за 

развојно планирање, за период од три године (2017-2020). 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

- Закон о основама система образовања и васпитања , члан 41. и члан 49. 

- Закон о основном образовању и васпитању, члан 26. 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл. Гл. РС, бр. 7/2011) 

- Правилник о стручно-педагошком надзору  (Сл. Гл. РС, бр.19/2007) 

- Школски развојни планови 2006-2009, 2009-2012.  и 2012-2017. године 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља. 

 Чланови Тима су:   
1. Душица Кордић, наставник  

2. Oливeрa Урoшeв Пaлaлић, нaстaвник  

3. Емилија Ћоровић, наставник 

4. Ксенија Петковић, психолог - координатор 

5. Хајналка Ђокић, наставник 

6. Весна Тешић, учитељ 

7. Наташа Трифуњагић, представник Савета родитеља 

8. Дуња Печи, ученик, члан Ученичког парламента 

9. Александар Мартинов, представник локалне самоуправе 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 Основна школа „Жарко Зрењанин“ налази се у граду Зрењанину, у Средњобанатском 

управном кругу. 

 Локација школе је на углу улица Ђурђа Смедеревца и Томићеве улице. Главни улаз је 

у улици Ђурђа Смедеревца број 78.    

 Школа се налази у делу града под називом Доља-Црни шор, а школу похађају и 

ученици који станују у делу града Зелено поље.  

 У школу се у највећем броју случајева уписују деца из вртића и „Биберче“ и 

„Полетарац“. 

  Школи „Жарко Зрењанин“ најближе су ОШ „Јован Јовановић Змај“ на око 2 км и ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ на око 3 км.  

  Школа има велико двориште, окружено металном оградом која обезбеђује ученике. 

Улаз за ученике је из Томићеве улице.  

 У непосредној близини школе, налази се ромско насеље Дудара, тако да школу похађа 

и велики број ромске деце.  

 

 3. ПРOСТOРНИ И МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧКИ УСЛOВИ  

Шкoлски прoстoр OШ „Жaркo Зрeњaнин“ oбухвaтa шкoлску згрaду, фискултурну сaлу, 

двoриштe, спoртскe тeрeнe и шкoлски пaрк. Шкoлскo зeмљиштe вeличинoм и структурoм у 

пoтпунoсти oдгoвaрa зaхтeвимa Нoрмaтивa прoстoрa. Шкoлскa згрaдa je jeдинствeн 

функциoнaлни, прoстрaни и eстeтски сaврeмeнo oбликoвaн oбjeкaт кojи oбухвaтa: 

a) Шкoлски прoстoр 

 

НAMEНA ПРOСTOРA 

 

 

СВEГA м
2
 

 

ПO УЧEНИКУ м
2
 

Пoвршинa шк. згрaдe 5120 м
2
 5,22 м

2
 

Пoвршинa двoриштa 2300 м
2
 2,34 м

2
 

Пoвр. спoртских тeрeнa 975 м
2
 0,99 м

2
 

Пoврш. зeлeнe пoврш. 2500 м
2
 2,55 м

2
 

Сaлa зa физичкo васпитање 1600 м
2
 1,60 м

2
 

 

б) Шкoлскa згрaдa 

 

НAMEНA ПРOСTOРA 

Бр. 

прoстoриja 

Вeличинa 

прoстoрa 

(м²) 

Пo 

учeнику 

(м²) 

% у oднoсу 

нa 

нoрмaтив  

% 

oпрeмљaнoсти 

Учиoницe oпштe 

нaмeнe 

16 1008 2 100% 70% 

Нaстaвнички кaбинeти 6 144 - 100% 60% 

Mузички кaбинeт 1 50 2 100% 80% 

Инфoрмaтички кaбинeт 2 126 2   

Шкoлскe рaдиoницe 1 56 2 100% 60% 

Библиoтeкa и 

мeдиjaтeкa 

1 56 - - 90% 

Кухињa и трпeзaриja 1 72 - 80% 80% 
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Прoдужeни бoрaвaк 2 42+56 2 100% 80% 

Упрaвa и 

администрација 

4 48 - 100% 100% 

Стручни сaрaдници 2 48 - 100% 100% 

Збoрницa 1 60 -   

Oстaли прoстoр (хoл, 

хoдници, 

тoaлeти,стeпeништa...) 

- 3374 -   

 

 Шкoлa нe рaспoлaжe читaoницoм нити пoсeбнoм прoстoриjoм зa друштвeнe 

oргaнизaциje учeникa. Свe oстaлe нaвeдeнe прoстoриje oдгoвaрajу зaхтeвимa Нoрмaтивa 

прoстoрa. У цeлини aрхитeктoнскo рeшeњe шкoлe oдгoвaрa зaхтeвимa сaврeмeнe нaстaвe, 

мaдa би зa фoрмирaњe aдaптивних дидaктичких блoкoвa зa рaд у вeћим и мaњим групaмa 

билa нeoпхoднa мaтeриjaлнa улaгaњa. Шкoлски прoстoр je oпрeмљeн нeoпхoдним 

нaмeштajeм. Oпрeмљeнoст oпштим нaстaвним срeдствимa углaвнoм зaдoвoљaвa зaхтeвe 

Нoрмaтивa, мaдa je стaњe свaкe гoдинe бoљe, jeр шкoлa имa зa циљ дa сe приближи штo вишe 

oптимaлним зaхтeвимa. 

 У шкoлскoj 2017/2018. гoдини, шкoлa ћe нaстojaти дa и дaљe пoбoљшaвa мaтeриjaлнo-

тeхничкe услoвe рaдa, a нaрoчитo дa у joш вeћoj мeри мoбилишe свe стручнe пoтeнциjaлe у 

циљу унaпрeђивaњa рaдa у свим нaстaвним и вaннaстaвним aктивнoстимa, стручнoг и 

пeдaгoшкo-психoлoшкoг усaвршaвaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa, aктивнoг oднoсa 

прeмa прoцeсу рeфoрмисaњa шкoлствa, интeнзивирaњa сaрaдњe сa oргaнизaциjaмa и 

устaнoвaмa и путeм учeшћa у прoгрaмимa и прojeктимa кojи дoпринoсe oствaрeњу тoг циљa. 

 Школа располаже једном библиотеком и укупним фондом књига од 15288 јединице, 

од чега 12770 књига спада у књижевност, док је 2241 књига углавном намењена 

наставницима и стручним сарадницима (стручна литература, енциклопедије, речници и др.). 

Осим тога, библиотека располаже великим бројем уџбеника и приручника различитих 

издавача за све предмете. 

 Школа је, по налогу просветне инспекције, покренула поступак за прибављање 

Решења о почетку рада продуженог боравка.  

 

 

ПРOДУЖEНИ БOРAВAК УЧEНИКA    

Брoj 

групa 

Брoj 

учeникa 

Узрaст Врeмe рaдa Нaстaвник 

1 30 I-II р. 7-15:30. Снeжaнa Рoвчaнин, прoф. рaз. нaстaвe 

 Школа има дневни боравак за ученике у оквиру продуженог боравка у школи. 

Просторија је реновирана, модернизована и опремљена савременом технологијом. 

Активности у продуженом боравку омогућавају да се анимирају дeца из социјално 

угрожених заједница и да се повећа њихов социјални и образовни ниво. Истовремено, 

развијање свести о потреби и значају образовања доприноси и лакшем и континуираном 

укључивању у процес наставе. Ученици који имају тешкоћа у сваладавању наставног 
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градива, као и ученици из осетљивих група, добијају континуирану помоћ учитељице у 

боравку. Такође, боравак је опремљен тако да се овде за све ученике могу одржавати часови 

изборних предмета и ваннаставних активности. 

 Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су самостални 

рад ученика (часови учења) и активности у слободном времену. 

 Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз 

стручно-педагошку помоћ и сарадњу са учитељицом, утврђују, продубљују, примењују и 

коначно усвајају нова знања, умења и навике. Он се свакодневно организује из српског 

језика, односно матерњег језика и математике, а повремено у току године и из других 

предмета. Задатак наставника је да уводи ученике у методе и технике учења и да доприноси 

дидактичко-методичкој и програмској корелацији  са остваривањима програмских задатака у 

осталим наставним предметима и видовима рада. 

 Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и 

стваралачки карактер и oнe мoгу бити: eдукaтивнe, рaднe, културнo-умeтничкe и спoртскe. 

Организују се по принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости 

ученика у оквиру различитих група, како би омогућиле да у њима ученици стварају, 

откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, 

бојама и другим разноврсним облицима и средствима. У њима ученици учествују у 

зависности од интересовања за садржаје који се организовано и плански нуде.Свакодневно 

се обавља рад са децом из осетљивих група као и са ученицима који раде по ИОП-у. 

 Рaди унaпрeђивaњa физичкoг, интeлeктуaлнoг и eмoциoнaлнoг рaзвoja учeникa и 

зaштитe њихoвoг здрaвљa шкoлa oмoгућaвa: 

 пeдaгoшки и психoлoшки ритмички рaспoрeд чaсoвa кojим сe увaжaвa слoжeнoст 

сaдржaja прoгрaмa и пoтрeбa зa смeњивaњeм мирoвaњa и крeтaњa; 

 истoврeмeнo oргaнизoвaњe слoбoдних aктивнoсти сa групaмa учeникa; 

 oбeзбeђивaњe кoрeлaциje у свим oблaстимa рaдa; 

 свaкoднeвнo oргaнизoвaњe пaузe у трajaњу пo двa-три минутa, и тo нa свим чaсoвимa кaдa 

сe oсeти зaмoр учeникa уз музику и спoртскe aктивнoсти; 

 пoдстицaњe учeникa нa сaмooргaнизoвaњe, сaмoпoслуживaњe и сaмoпрoвeрaвaњe; 

 aнгaжoвaњe рoдитeљa и oстaлих учeникa и других сaрaдникa у oствaривaњу oдрeђeних 

прoгрaмских и других oдaбрaних зaдaтaкa у живoту и рaду шкoлe; 

 стaлнo нaстojaњe дa вишe oд пoлoвинe врeмeнa прoвeдeнoг у шкoли будe испуњeнo 

aктивнoстимa и нaчинимa рaдa кojи oбeзбeђуjу крeтaњe и кoмуникaциjу 

 Taкoђe, свим нaстaвницимa и учeницимa су дoступнa двa инфoрмaтичкa кaбинeтa, 

кoje сe функциoнaлнo кoристe прeмa утврђeним мeсeчним плaнoвимa сa eвидeнтирaним 

врeмeнoм и нaчинoм кoришћeњa. 

 Шкoлa ћe нaстaвити сa кoнтинуирaнoм нaбaвкoм кao и oбукoм нaстaвникa зa примeну 

сaврeмeних нaстaвних срeдстaвa у нaстaвнoм прoцeсу. 
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ц) Нajвaжниja нaстaвнa срeдствa 

 

Нaзив 

 

Укупнo 

Кoпир aпaрaти 1 

Teлeвизoри 20 

Видeo рeкoрдeри 3 

Кoмпjутeри 56 

Грaфoскoпи 14 

Mултимeдијалнипрojeктoр 3 

Кaмeрa 2 

Mикрoскoпи 17 

Пojaчaлo 1 

Рaзглaс зa oзвучење 1 

Штaмпaчи 10 

Mузички инструменти 20 

Сeт ритмичких инстумената 2 

Бeлe тaблe 10 

Кaсeтoфoни 4 

ДВД плejeр 18 

Дигитални фoтoaпaрaт 3 

Eлeктрoнскa тaблa 1 

Лaптoп рaчунaри 4 

смaрт тaблa 1 

 

д) Плaн нaбaвкe нaстaвних срeдстaвa и дидaктичкoг мaтeриjaлa 

Нaстaвни прeдмeт Дидaктички мaтeриjaл Количина 

Математика Шестар 

Жичани модели геометријских 

тела 

Рачунар 

Пројектор– мали 

3 

 

1 

1 

Физикa Спојени судови 

Динамометар 

Мензура 

Паскалов суд 

Рачунар 

1 

3 

5 

1 

1 

ТИО Стеге 

Алат (маказе за лим, ручна 

бушилица, турпије) 

22 

Информатика и 

рачунарство 

пројектор 2. Ком 

клима 

кућишта 6. ком 

тастатура 6. ком 

звучници 

2 

1 

6 

6 
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прозори у кабинету информатике 

Стручно веће 

наставника језика 

(српски, енглески, 

шпански) 

- часописи на шпанском, ЦД са 

музиком за учење вокабулара, 

мапе, flash картице, књиге за децу, 

плакати; 

- комјутери за учионице, десетак 

речника енглеског језика 

(Oxfordov englesko-srpski); 

- Мали речник књижевних 

термина (још који примерак), 

пројектор, лаптоп, УНИЦЕФ-ове 

приручнике за инклузивно 

образовање, термофолије, ТВ у 

учионици 28, компјутери у 

кабинетима српског језика (27-29); 

- романи: Чик, Волфганг 

Херндорф; Млади самурај-серијал, 

Крис Бредфорд; Брежуљак 

Вотершип, Ричард Адамс; 

Крадљивац луридијума, Боби 

Пирс; 

-Стручна литература: Основе 

методике наставе, др Којо Симић, 

Европски универзитет, 

Брчко, 2015. 

-Претплата на часопис Школски 

час за српски језик и књижевност 

или Књижевност ијезик 

- Приручник за рад са децом са 

сметњама у развоју од 5.до 

8.разреда, Кlett 

Teacher's book za 5,6,7. i 8. razred. 

 

Биологија - Модел чула вида (ока) 

- Модел чула слуха (ухо) 

1 

1 

 

4. СТAТУСНИ УСЛOВИ 

OШ  „Жaркo Зрeњaнин“ je сaмoстaлнa устaнoвa зa oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe дeцe. 

УПРAВНИ И РУКOВOДEЋИ  OРГAНИ ШКOЛE  СTРУЧНИ OРГAНИ ШКOЛE  

Шкoлски oдбoр Нaстaвничкo вeћe 

Дирeктoр Пeдaгoшки кoлeгиjум 

Помоћник директора Стручнa вeћa 

 Oдeљeњскa вeћa 

 Стручни aктиви 
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5. КAДРOВСКИ УСЛOВИ 

a)  Нaстaвници рaзрeднe нaстaвe   

Врстa рaднoг oднoсa Стeпeн стр. спрeмe VI Стeпeн стр. спрeмe VII Укупнo 

СTAЛНИ 1 15 16 

ОДРЕЂЕНИ - 1 1 

Сви нaстaвници рaзрeднe нaстaвe у сталном радном односу имajу пoлoжeн стручни испит. 

 

б) Нaстaвници прeдмeтнe нaстaвe 

Врстa рaднoг oднoсa Стeпeн стр. 

спрeмe IV 

Стeпeн стр. 

спрeмe VI 

Стeпeн стр. 

спрeмe 

VII 

Укупнo 

СTAЛНИ (пун фoнд) 0 0 18 18 

СTAЛНИ (%) 0 1 10 11 

OДРEЂEНИ (пун фoнд) 0 0 1 1 

OДРEЂEНИ (%) 1 0 4 5 

 

Три нaстaвникa прeдмeтнe нaстaвe нeмaју пoлoжeн стручни испит. Један предмет од I до VIII 

разреда делимично није стручно заступљен. 

ц) Oстaли пeдaгoшки рaдници 

Извршилaц Стeпeн стручне 

Спрeмe 

Звaњe- струкa 

Дирeктoр 

Помоћник директора 

Психoлoг 

Пeдaгoг 

Библиoтeкaр 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

Прoфесор рaзредне нaстaвe 

Професор  разредне наставе 

Дипломирани  психoлoг 

Дипломирани  пeдaгoг 

Прoфесор рaзредне нaстaвe 

Професор информатике 

Професор историје 

 

6. УЧЕНИЦИ 

На почетку школске  2017/2018. године, бројчано стање ученика у школи је следеће: 

Разред I II III IV Свега: 

Број ученика 119 93 107 102 421 

Број одељења 4 4 4 4 16 

Просечан број 

по одељењу 

30 23 27 25 26 

 

Разред V VI VII VIII Свега: 

Број ученика 108 95 115 109 427 

Број одељења 4 4 4 4 16 

Просечан број 

по одељењу 

27 24 29 27 27 

 

Укупно ученика:  848 
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7. АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕГ СТАЊА 

Развојни план Основне школа „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, донет је на основу 

извештаја о обављеном екстерном вредновању школе, као и на основу разговора учитеља, 

наставника, родитеља, чланова органа управљања, стручне службе, осталих радника школе и 

ученика, као и анализом чек листа и увидом у школску документацију. Утврђене су 

предности и слабости из којих смо сагледали потребе, приоритете, мисију и визију школе. 

Сваке школске године сагледаваћемо потребе и приоритете и у складу са тим организовати 

стручно усавршавање како бисмо на најквалитетнији начин остварили планиране активности 

у Школском развојном плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) СВОТ (SWOT) анализа 

 

Наше предности (Strengths) Наше слабости (Weaknesses) 

 

- Стручни кадар 

- Школски простор је функционалан, 

пријатан и испуњава хигијенско-

здравствене услове 

- Опремљеност библиотечко 

медијатечким средствима je на 

високом нивоу 

- Постоји одлична сарадња са 

Геронтолошким центром, КЦ, ЦСУ, 

Центром за социјални рад... 

- Добро су разрађени оперативни 

планови наставника ( циљеви учења; 

садржаји за њихово остваривање, 

провера оставрености образовних 

стандарда,индивидулани образовни 

 

- Не постоји временска и садржајна 

усклађеност у оквиру разреда 

- Потребно је учити ученике 

различитим техникама учења, 

повезивању са претходно ученим, 

примерима из свакодневног живота и 

сл. 

- Прилагођавати рад образовно-

васпитним потребама ученика 

- Стицање и унапређење знања на часу 

- Унапредити и осавременити 

наставни процес 

- Унапредити рад са талентованом 

децом 

- Превазићи класичан начин рада 

  

 

 ГОДИШЊИ 

ПЛАН 
РАДА 

                 

Основа: 

САМОВРЕДНО
ВАЊЕ 

ШКОЛСКИ 

РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 
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планови уч.) 

- Делотворан Програм заштите од 

насиља 

- Континуирано стручно усавршавање 

запослених 

- Разрађена подршка ученицима из 

осетљивих група 

- Редовно похађање наставе деце 

ромске националности и добра 

сарадња са родитељима ученика 

- Учешће у пројектима МПНТР 

- Велики број постигнућа ученика на 

такмичењима на свим нивоима 

- Успешност на завршним испитима 

- -Развијени поступци  за праћење 

успешности и постигнућа ученика 

- Систем подршке ученицима  

- Програм здравствене заштите 

- Сарадња са локалном заједницом 

- Сарадња родитеља и школе 

- Школа као безбедна средина 

- Истицање успеха ученика 

- Не постоји тимски рад код 

наставника 

- Непоштовање задатих рокова за 

израду професионалних задатака 

- Лоша сарадња међу наставницима 

- Сарадња наставника са ученицима 

(неуважавање мишљења ученика по 

питањима наставе, ваннаставних 

активности...) 

- Мањкавост у дефинисању очекивања 

у погледу рада 

- Недостатак професионалне сарадње у 

оквиру Стручних већа и тимова о 

уједначавању критеријума 

оцењивања, метода и техника рада и 

тематског планирања 

- Самовредновањем се не унапређује 

професионално деловање 

- Недовољно истицање успеха ученика 

којима је потребна додатна подршка 

у раду  

Наше могућности (Opportunities) Наше препреке (Treats) 

 

- Стручна оспособљеност наставника 

- Опремљеност школе 

- Добра сарадња са институцијама 

- Добро разрађени оперативни 

планови наставника 

- Делотворан Програм заштите од 

насиља 

- Континуирано стручно усавршавање 

запослених 

- Разрађена подршка ученицима из 

осетљивих група 

 

- Отпор променама и унапређењу 

професионалног рада у школи 

- Непостојање тимског рада међу 

запосленима 

- Мањкавост у дефинисању очекивања 

у погледу рада 

- Недовољно се истиче рад ученика из 

осетљивих група 

- Не поштују се рокови код израде 

професионалних задатака 

- Запостављен је рад са даровитим 

ученицима 
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б) Мисија и Визија школе 

              МИСИЈА                  ВИЗИЈА 

 

Мисија наше школе је да пратимо  

савремене трендове  у образовању и 

да квалитетним стручним радом 

наставника и стручних сарадника 

омогућимо сваком ученику да се 

развија у складу са својим  

способностима. 

 

 

Желимо да постанемо школа у којој 

наставници и стручни сарадници  

остваривањем образовних стандарда и 

стандарда квалитета рада поштујући 

различитост ученика пружају квалитетну 

подршку њиховом целокупном развоју. 

Желимо да школа буде пријатно место за 

све који су у њој! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. План за унапређивање квалитета рада Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина 

 

План за унапређивање квалитета рада Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина се доноси на основу: 

 

 извештаја о обављеном екстерном вредновању школе( дана 23.11.2016. године) у школској 2016/2017.години 

 правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 9/12) 

 разговорима са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором 

 

  

У планирању активности на унапређивању квалитета рада посебна пажња је усмерена на доле наведене области и стандарде: 

 

Област 1 Школски програм и годишњи план рада 

1.2.  Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени- ниво остварености 2 

            1.4.   Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су назадовољење различитих потреба ученика. – ниво               

остварености 3 

 

Област 2 Настава и учење 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу – ниво остварености 3 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу- ниво остварености 3 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика – ниво остварености 3 

2.4. Ученици стичу знања на часу- ниво остварености 3 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – ниво остварености 3 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења – ниво остварености 3 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу- ниво остварености 3 

 

Област 3 Образовна постигнућа ученика 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика- ниво остварености 3 

 

Област 4 Подршка ученицима 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика- ниво остварености 3 
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Област 5 Етос 

5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи - ниво остварености 2 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу- ниво остварености 3 

      5.4. Школски амбијент је пријатан за све- ниво остварености 3 

      5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима- ниво остварености 3 

Област 6 Организација рада школе и руковођење 

 6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени- ниво остварености 2 

 6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе- ниво остварености 2 

            6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе- ниво остварености 3 

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада- ниво остварености 3 

 6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе- ниво остварености 2 

 

Област 7 Ресурси 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси – ниво остварености 3 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе – ниво остварености 3 
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А) ОБЛАСТ 1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН 

ЦИЉ У ОДНОСУ НА 

СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ 

КВАЛИТЕТА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 Ускладити 

елементе 

школског 

програма и 

годишњег плана 

рада школе. 

•У годишњи план 

рада школе уградити 

акциони план 

школског развојног 

плана за текућу 

годину. 

 

•У годишњем плану 

рада школе 

оперативно 

разрадити 

структурне елементе 

школског програма. 

 

•Програме наставних 

предмета међусобно 

садржајно ускладити 

у оквиру сваког 

разреда. 

 

•Програме наставних 

предмета међусобно 

временски ускладити 

у оквиру сваког 

разреда. 

- Допуна постојеће 

документације 

(где је то могуће). 

 

 

 

 

- Писање 

годишњег плана 

школе за 

2017/2018. годину. 

 

 

 

- Израда новог 

Школског 

развојног плана. 

 

 

 

 - Допуна 

Школског 

програма 

2017/2018. године. 

 

-Учитељи, 

наставници, тим за 

развојно планирање, 

тим за 

самовредновање, 

тим за развој 

школског програма 

 

До краја 

шк.2016/2017.и 

почетком 

шк. 2017/2018. 

године 

 

- Допуњени 

документи, 

израђен ГПШ 

ШРП и израђени 

школски програми 

 

 

-Тим за развојно 

планирање; тим  

за 

самовредновање; 

тим за развој 

школског 

програма 
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Б) ОБЛАСТ 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ У ОДНОСУ НА 

СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ 

КВАЛИТЕТА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈ

У 

 Примена 

одговарајућих 

дидактичко-

методичких 

решења на 

часу. 

 

•Jасно истицање 

циљa/eва учења. 

 

•Давање упутства и 

објашњења која су 

јасна ученицима. 

 

•Истицање кључних 

појмова које ученици 

треба да науче. 

 

•Коришћење 

наставних метода 

које су ефикасне у 

односу на циљ часа. 

 

•Поступно 

постављање све 

сложенијих питања/ 

задатака/ 

захтева. 

 

 

 

 

 

- Коришћење 

презентација и 

паноа у настави. 

 

- Истицање циља 

часа. 

 

- Писање кључних 

појмова на табли. 

 

 

- Примена 

различитих 

наставних метода у 

односу на циљ часа. 

 

-Више угледних и 

тематских часова. 

-Коришћење 

наставних листића. 

-Припрема задатака 

за ученике у складу 

са њиховим 

могућностима и 

способностима. 

-Учитељи, 

наставници 

 

Континуирано. 

До краја 

шк.2016/2017.и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Припреме, 

продукти 

ученичких 

активности, 

упитници, скале 

процене, 

записници са 

угледних часова, 

истраживања, 

примери добре 

праксе. 

-Протоколи 

праћења часова. 

 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 

за 

остваривање 

угледних/ 

огледних 

часова. 

 Научити 

ученике 

различитим 

•Учити ученике како 

да користе различите 

начине/приступе за 

- Показивање 

алтерантивних 

начина решавања 

-Учитељи, 

наставници, педагог 

школе 

Континуирано. 

До краја 

шк.2016/2017.и 

-Припреме, 

продукти 

ученичких 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 
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техникама 

учења на часу. 

 

решавање 

задатака/проблема. 

 

•Учити ученике како 

да ново градиво 

повежу са претходно 

наученим и како да 

повежу наставне 

садржаје са 

примерима из 

свакодневног 

живота. 

 

•Учити ученике како 

да у процесу учења 

повезују садржаје из 

различитих области. 

 

•Учити ученике да 

постављају себи 

циљеве у учењу. 

 

 

проблема. 

- Указивање на 

дидактички 

материјал са 

ранијих часова. 

-Задаци и питања из 

свакодневног 

живота као и из 

других 

области/предмета. 

- Коришћење 

стручне литературе; 

литературе из 

библиотеке- учење 

из више извора 

(речници, 

енциклопедије). 

 

-Више угледних и 

тематских часова. 

 

-Посете 

институцијама 

културе и 

културним 

манифестацијама. 

 

-Радионице о 

техникама учења. 

- Поступно 

постављање питања 

ученицима: Шта ће 

се прво урадити, 

затим... 

 током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

активности; 

фотографије са 

ученичких посета; 

ученички радови; 

ученичке 

изложбе; 

приредбе; 

евиденција 

школске 

библиотеке; 

записници са 

угледних и 

тематских часова; 

извештај са 

радионица; 

годишњи и 

месечни план рада 

педагога. 

-Протоколи 

праћења часова. 

за 

остваривање 

угледних 

/огледних 

часова. 

 Наставник •Унапређивање -Вежбање задатака Учитељи, -Континуирано- кроз -Глобални и -Стручна 
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прилагођава 

рад на часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика. 

 

 

праксе, 

прилагођавање 

захтева  и темпа рада 

могућностима 

ученика. 

 

•Прилагођавање 

наставних материјала 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика. 

 

•Посвећивање  

времена ученицима у 

складу са њиховим 

образовним и 

васпитним 

потребама. 

 

•Примена 

специфичних 

задатака/активности/

материјала на основу 

ИОП-а за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању. 

на три нивоа. 

-Коришћење 

помоћних 

материјала у раду. 

-Рад са појединим 

ученицима 

индивидуално, док 

други ученици раде 

у групи. 

-Угледни часови, 

часови корелације. 

- Употреба 

наставних листића- 

задаци прилагођени 

способностима и 

могућностима 

ученика. 

- Интензивирати 

рад допунске 

наставе. 

-Индивидуални рад 

са учеником, рад у 

групи, рад у пару. 

 

 

 

наставници све фазе наставног 

процеса 

 

оперативни 

планови 

наставника; 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

извештаји са 

угледних часова. 

План/ови 

активности за 

ученике са ИОП-

ом. 

-Протоколи 

праћења часова. 

 

служба, 

директор, Тим 

за 

остваривање 

угледних/ 

огледних 

часова. 

 Ученици стичу 

знања на часу. 

 

•Ученици су 

заинтересовани за 

рад на часу. 

 

-Подстицање 

ученика на 

изношење примера, 

коментара. 

Учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

Континуирано- кроз 

све фазе наставног 

процеса 

-Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника; 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 

за 
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•Ученици активно 

учествују у раду на 

часу. 

 

 

•Активности/радови 

ученика показују да 

су разумели предмет 

учења на часу. 

 

•Ученици користе 

доступне изворе 

знања. 

 

 

•Ученици користе 

повратну 

информацију да реше 

задатак/унапреде 

учење. 

 

•Ученици процењују 

тачност 

одговора/решења. 

 

•Ученици умеју да 

образложе како су 

дошли до решења. 

 

-Самосталан рад 

ученика на задатку. 

- Подстицање 

ученика да након 

коментара 

наставника 

успешно исправе 

грешку/поправе 

задатак. 

- Примена 

различитих 

наставних метода. 

-Часови у природи 

(дворишту школе). 

-Различити облици 

рада на часу (у 

пару, групни облик 

рада...) 

-Израда паноа. 

-Истраживачки рад, 

есеји, презентације. 

-Подстицање 

ученика на 

дискусију. 

 

 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

продукти 

ученичких 

активности; 

фотографије са 

ученичких посета; 

ученички радови, 

ученичке изложбе, 

приредбе. 

- Бројност 

постављања 

питања од стране 

ученика у вези са 

темом. 

- Коришћење 

наставног 

средства( 

уџбеник, радна 

свеска, карта и 

сл.) 

-Ученичко 

објашњење како 

су дошли до 

решења које ће се 

видети кроз 

Протокол о  

праћењу часова. 

остваривање 

угледних/ 

огледних 

часова. 

 Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

•Ефикасно 

структурирање и 

повезивање делова 

часа, као и ефикасно 

-Спровођење 

активности тако да 

једна следи другу. 

 

Учитељи, 

наставници 

 

Континуирано- кроз 

све фазе наставног 

процеса 

 

-Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника и 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 

за 



Основна школа „Жарко Зрењанин“                 Школски развојни план 2017-2020. године 

21 

 

учења на часу. 

 

коришћење времена 

на часу. 

 

 

•Конструктивно 

успостављање и 

одржавање 

дисциплине у складу 

са договореним 

правилима. 

 

•Функционално 

коришћење 

постојећих наставних 

средстава. 

 

 

•Усмеравање 

интеракције међу 

ученицима тако да је 

она у функцији 

учења. 

 

•Проверавање да ли 

су постигнути 

циљеви часа. 

-Израда и 

поштовање 

заједничких 

правила понашања. 

 

- Подстицање 

ученика на сардању 

( једни излажу-

други постављају 

потпитања). 

 

-Израда припрема 

за час  наставника и 

учитеља. 

-Различити облици 

рада на часу (у 

пару, групни облик 

рада...). 

-Израда 

заједничких 

пројеката. 

- Анализа провере 

постигнутих 

циљева часа  

(наставни листићи, 

усмене провере) 

учитеља; 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

Протоколи 

праћења часова; 

продукти 

ученичких 

активности. 

 

остваривање 

угледних/огле

дних часова. 

 Наставник 

користи 

поступке 

вредновања 

који су у 

функцији 

даљег учења. 

•Прилагођавање 

захтева 

могућностима 

ученика. 

•Оцењивање са 

адекватном 

-Ученичке радове 

прати повратна 

информација. 

-Истицање 

ученицима шта су 

научили, шта још 

треба да науче, у 

Учитељи, 

наставници, 

стручна служба 

 

Континуирано. 

До краја 

шк.2016/2017.и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Контролни и 

писмени задаци, 

свеска за праћење 

ученика. 

Глобални и 

оперативни 

планови 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 

за 

остваривање 

угледних/ 

огледних 
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 повратном 

информацијом. 

 

•Учење ученика 

техникама 

самопроцене . 

 

 

 

•Давање јасних и 

потпуних повратних 

информација и 

похваљивање 

напредовања у учењу 

(формативно 

оцењивање). 

 

 

•Коришћење 

различитих метода  и 

техника праћења 

постигнућа у циљу 

што јасније и 

објективније 

провере. 

 

чему да исправе 

грешке. 

- Давање задатака 

прилагођених 

могућностима и 

способностима 

ученика. 

-Писмене и усмене 

провере знања. 

Петнаестоминутна 

провера на крају 

часа (која се не 

уписује у дневник, 

али се евидентира у 

свесци). 

- Интензивирати 

формативно , поред 

сумативног 

оцењивања 

ученика. 

 

наставника; 

припреме 

наставника и 

учитеља. 

-Анализе успеха; 

извештаји о 

напредовању 

ученика; анализе 

и дискусије на 

састанцима 

стручних већа 

који прате рад 

ученика. 

-Планови 

активности 

ученика који раде 

по ИОП-у.  

 

-Протоколи 

праћења часова. 

 

часова. 
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•Усклађивање 

праћења постигнућа, 

начина праћења и 

Правилника о 

оцењивању ученика. 

 Наставник 

ствара 

подстицајну 

атмосферу за 

рад на часу. 

 

•Исказивање 

поштовања и 

испољавање емпатије 

према ученицима. 

 

 

•Адекватно  

реаговање на 

међусобно 

неуважавање 

ученика. 

 

•Коришћење 

различитих 

поступака за 

мотивисање ученика. 

 

 

•Давање могућности 

ученицима да 

постављају питања, 

дискутују и 

коментаришу у вези 

са предметом учења 

на часу. 

 

-Анкета ученика. 

- Примерено 

реаговање од 

стране наставника и 

учитеља на 

неуважавање. 

-Подстицање 

стидљивих ученика 

да се укључе у 

активности на часу. 

-Постављање 

питања од стране 

ученика, у вези са 

темом, без 

устручавања. 

-Љубазан, 

емпатичан став 

наставника према 

ученицима. 

-Охрабривање 

ученика за 

дискусију. 

-План мера за 

ученике који 

злостављају, 

омаловажавају или 

су насилни према 

другим ученицима. 

 

Учитељи, 

наставници, 

стручна служба 

 

Континуирано. 

До краја 

шк.2016/2017. и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

Урађена анкета; 

плакати у 

функцији наставе; 

школа као 

пријатан амбијент 

за боравак. 

Записници 

Стручних већа 

(планира ли се 

школски амбијент 

унапредити нпр.) 

ШРП-(да ли су 

заступљени 

циљеви/задаци/ 

активности који 

доприносе 

стварању 

подстицајне 

атмосфере за 

учење); 

Записници  

Ђачког 

парламента- 

(ученичка 

запажања за 

-Стручна 

служба, 

директор, Тим 

за 

остваривање 

угледних/ 

огледних 

часова. 
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школу као 

подстицајну за 

рад); 

Летопис школе; 

Статут школе; Веб 

сајт школе. 

-Промовисање и 

мотивисање 

напредовања 

ученичких 

постигнућа у 

циљу унапређења 

наставе и учења. 

-Протоколи 

праћења часова. 

 

В) ОБЛАСТ 5  ЕТОС 

 

ЦИЉ У ОДНОСУ НА 

СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ 

КВАЛИТЕТА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 Регулисање 

међуљудски 

односа у 

школи. 

 

•У школи постоји доследно 

поштовање норми којима је 

регулисано понашање и 

одговорност свих. 

 

•У личним обраћањима 

свих у школи видљиво је 

међусобно уважавање. 

 

 

-Усклађивање 

Статута школе са 

Законом и 

подзаконским 

актима. 

 

-Присуствовање 

запослених 

семинарима о 

комуникацији. 

Сви запослени у 

школи, 

ученици, 

родитељи, 

секретар школе, 

директор школе 

 

До краја 

шк.2016/2017.и 

почетком 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Измењен Статут 

школе. 

 

 

 

 

-Евиденција 

стручног 

усавршавања 

наставника. 

- Директор, Тим 

за 

самовредновање, 

стручни 

сарадници 
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•За дискриминаторско 

понашање у школи 

предвиђене су мере и 

санкције. 

 

•За новопридошле ученике 

и наставнике примењују се 

разрађени поступци 

прилагођавања на нову 

школску средину. 

 

 

 

 

 

 

-Разрадити 

поступке 

прилагођавања 

новопридошлих 

ученика и 

наставника. 

 

 

 

 

 

-Израђен план 

прилагођавања. 

 

 

 

 Резултати 

ученика и 

наставника се 

подржавају и 

промовишу. 

 

•Резултати ученика и 

наставника јавно се истичу 

и промовишу. 

 

•Ученици и наставници 

међусобно изражавају 

висока очекивања у погледу 

резултата рада. 

 

•У школи се примењује 

интерни систем 

награђивања ученика и 

наставника за 

постигнутерезултате. 

 

•У школи се организују 

различите школске 

активности за ученике у 

-Награђивање и 

промоција 

постигнућа 

ученика; 

наставника у циљу 

унапређења 

наставе и учења- у 

медијима, на 

састанцима, на 

сајту. 

-Дан дипломе 

(уручење диплома 

успешним 

ученицима; 

слабијим 

ученицима који су 

показали напредак 

у раду; ученицима 

са сметњама у 

развоју за 

постигнуте 

резултате у раду). 

 

Сви запослени у 

школи, 

ученици, 

директор школе 

 

До краја 

шк.2016/2017.и 

почетком 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Сајт школе, 

Летопис школе. 

 

-Директор 
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којима свако може имати 

прилику да постигне 

резултат/успех. 

 

•Резултати ученика са 

сметњама у развоју се 

посебно промовишу. 

 Школски 

амбијент је 

пријатан за све. 

 

•Прилагодити школски 

простор  потребама деце са 

сметњама у развоју 

 

 

 

 

•Обезбеђивање посебаног 

простора за индивидуалне 

разговоре 

наставника/учитеља са 

ученицима и родитељима. 

 

-Учествовање у 

пројекту за 

изградњу рампе за 

ученике са 

сметњама у 

развоју. 

-Путем пројеката 

обезбедити 

материјална 

средства за 

изградњу посебног 

простора за 

индивидуалне 

разговоре. 

Директор 

школе, секретар 

школе, 

учесници 

пројекта 

 

Током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Изграђена рампа. 

 

 

 

-Обезбеђен простор 

за индивидуалне 

разговоре. 

 

- Директор, Тим 

за естетско 

уређење 

 У школи је 

развијена 

сарадња на 

свим нивоима. 

•У школи је организована 

сарадња  руководећих, 

стручних и саветодавних 

тела. 

 

•Ученички парламент у 

школи добија подршку за 

свој рад. 

-Чешћи састанци 

руководећих, 

стручних и 

саветодавних тела. 

 

-Разматрање и 

реализација идеја 

парламента. 

Сви запослени у 

школи, 

директор 

школе, секретар 

школе, стручна 

служба, 

ученици 

До краја 

шк.2016/2017.и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Извештаји са 

састанака. 

 

 

 

- Записник са 

Ученичког 

парламанта. 

- Директор 
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•Наставно особље 

благовремено 

разматра и прихвата 

иницијативе ученика. 

 

Г) ОБЛАСТ 6 ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

ЦИЉ У ОДНОСУ НА 

СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ 

КВАЛИТЕТА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 Планирање и 

програмирање 

у школи 

међусобно су 

усклађени. 

 

•Сви обавезни документи 

донети су у процедури која 

је прописана Законом. 

 

 

 

•Развојни план установе 

сачињен је на основу 

извештаја о резултатима 

самовредновања. 

 

 

 

•Развојни план установе 

сачињен је на основу 

извештаја о остварености 

стандарда образовних 

постигнућа. 

 

- Снимање стања; 

израда докумената; 

анкета, разговори. 

 

 

- Снимање стања, 

израда документа, 

анкета, разговори 

(на основу  

резултата 

самовредновања). 

 

 

 

 

-Усклађивање  

ШРП-а са 

стандардима. 

 

-Директор 

школе, секретар 

школе, стручна 

служба, чланови 

Наставничког 

већа 

 

 

-До краја 

шк.2016/2017. 

 

 

 

 

-До краја 

шк.2016/2017. 

 

-Донет Развојни 

план 

 

 

 

 

-Сачињен ШРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сачињен  ШРП 

 

 

- Директор 
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 Директор 

ефективно и 

ефикасно 

организује рад 

школе. 

 

•Директор организује 

несметано одвијање рада у 

школи. 

 

•Постоји јасна 

организациона структура са 

дефинисаним процедурама 

и носиоцима одговорности. 

 

•Директор поставља јасне 

захтеве запосленима у вези 

са задатком/очекиваном 

променом у раду. 

 

 

•Задужења запослених у 

школи равномерно су 

распоређена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Директор својом 

посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример 

другима. 

 

- Увидом у 

записнике 

Наставничког већа; 

Одељенског већа; 

Школског одбора. 

-Санкције за 

запослене који не 

реализују обавезе у 

складу са 

захтевима. 

-Решењем о раду 

поставити јасне 

захтеве у оквиру 

40-часовне недеље. 

-Систематско 

праћење рада 

(посета часовима, 

слободним 

активностима, 

часовима допунске 

наставе). 

-Извештај тимова 

на Наставничком 

већу. 

 

- Увидом у анкету 

и предлогом мера 

за побољшање 

директоровог рада. 

 

-До краја 

шк.2016/2017. 

 

Директор 

школе, секретар 

школе, стручна 

служба, 

тимови, 

чланови 

Наставничког 

већа 

-Извештај о раду 

школе на крају 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сачињено решење. 

 

 

 

 

 

-Анкета на крају 

школске 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тим за 

самовредновање 

 Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређивања 

•Директор ефикасно и 

ефективно руководи радом 

настaвничког већа. 

- Вођење 

записника 

Наставничког већа; 

поштовање 

До краја 

шк.2016/2017. и 

током 

шк. 2017/2018. 

Директор 

школе 

 

-Евалуација. 

-Извештаји, сајт 

школе, страница 

школе... 

- Тим за 

самовредновање 
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рада школе. 

 

•Директор укључује 

запослене у процес 

доношења одлука. 

 

•Директор благовремено 

предузима одговарајуће 

мере за решавање 

свакодневних 

проблемаученика, у складу 

са могућностима школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор користи 

различите механизме за 

мотивисање запослених. 

Пословника о раду 

Наставничког већа. 

Досијеи ученика 

које директор води 

(разговори, 

инструкције, 

савети); лична 

евиденција 

директора; 

извештај о раду 

директора за 

школску 

2016/2017. године 

- Предлог тимова 

за побољшање 

рада директора. 

 

-Похваљивање и 

подстицање за 

учешће у 

пројектима. Израда 

захвалница 

запосленима за 

изузетан допринос 

раду школе. 

 

 

године 
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 У школи 

функционише 

систем за 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада. 

 Лидерско 

деловање 

директора 

омогућава 

развој школе. 

 

•Директор показује 

отвореност за промене и 

иницира иновације. 

 

•Директор подстиче 

целоживотно учење свих у 

школи. 

 

•Директор планира лични 

професионални развој на 

основу самовредновања 

свог рада. 

 

-Директор 

подстиче 

наставнике да се 

укључују у 

међународне 

пројекте, 

активности, акције. 

-Активно 

учествовање у 

организацији 

ваннаставних 

активности у 

школи и ван ње 

(стручно 

усавршавање, 

трибине, 

међушколска 

сарадња). 

- Похађање 

семинара за 

успешно 

руковођење 

образовном 

институцијом. 

-Директор води 

лични портфолио о 

свом раду и 

напредовању и на 

основу њега 

планира даљи рад. 

 

Директор школе До краја 

шк.2016/2017. и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

Број акција/ 

пројеката у које је 

школа укључена, а 

које су инициране 

од стране 

директора. 

 

 

 

 

 

 

- Редовно вођење 

личног портфолиа 

директора. 

 

- Тим за 

самовредновање 
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Д) ОБЛАСТ 7 РЕСУРСИ 

ЦИЉ У ОДНОСУ 

НА СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ 

КВАЛИТЕТА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 У школи су 

обезбеђени 

потребни 

људски 

ресурси. 

 

•Наставно особље има 

прописане квалификације. 

 

Директор ће 

настојати да 

наставно особље 

има прописане 

квалификације, у 

супротном стручна 

служба и активи 

помажу увођење у 

посао. 

Директор 

школе, секретар 

школе, 

наставници, 

учитељи 

 

До краја 

шк.2016/2017. и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

-Евиденција 

запослених 

-Секретар 

школе 

 

 Људски 

ресурси су у 

функцији 

квалитета 

рада школе. 

•Запослени на основу 

резултата самовредновања 

унапређују 

професионално деловање. 

Сваки наставник 

спроводи 

континуирано 

самовредновање  

свог рада, које се 

евалуира и у складу 

са тим унапређује 

свој рад. 

Директор 

школе, секретар 

школе, 

наставници, 

учитељи 

 

До краја 

шк.2016/2017. и 

током 

шк. 2017/2018. 

године 

 

- Портфолио 

наставника/учитеља 

- Директор, Тим 

за 

самовредновање 
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9. ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2017-2020. 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА : 1.Школски програм и Годишњи плана рада школе  

                 2. Настава и учење 

                 5. Етос 

                 6. Организација рада школе и руковођење          

ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: 

1.1. Школски програм и годишњи 

план рада школе сачињени су у 

складу са прописима. 

1.2. Елементи школског програма 

и годишњег плана рада школе 

међусобно су усклађени. 

1.3. Годишњи план рада школе 

омогућава остварење циљева и 

стандарда образовања и васпитања. 

1.4. Школски програм и годишњи 

план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба 

ученика. 

2.1. Наставник примењује 

одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу. 

2.2. Наставник учи ученике 

различитим техникама учења на 

часу 

2.3. Наставник прилагођава рад на 

часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 

2.4. Ученици стичу знања на часу 

2.5. Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу. 

2.6. Наставник користи поступке 

вредновања који су у функцији 

даљег учења. 

2.7. Наставник ствара подстицајну 

атмосферу за рад на часу. 

5.1. Регулисани су међуљудски 

односи у школи. 

5.2. Резултати ученика и 

наставника се подржавају и 

промовишу. 

5.3. Школа је безбедна средина за 

све 

5.4. Школски амбијент је 

пријатан за све. 

5.5. У школи је развијена сарадња 

на свим нивоима 

 

6.1. Планирање и програмирање у 

школи међусобно су усклађени. 

6.2. Директор ефективно и 

ефикасно организује рад школе. 

6.3. Руковођење директора је у 

функцији унапређивања рада 

школе. 

6.4. У школи функционише систем 

за праћење и вредновање квалитета 

рада. 

6.5. Лидерско деловање директора 

омогућава развој школе. 

 



Област 1: Школски програм и Годишњи плана рада школе  

Рaзвojни циљ: Ускладити елементе школског програма и годишњег плана рада школе. 

Спeцифични циљeви:  

1.  Побољшати међусобну повезаност елемената школског програма и годишњег плана рада школе. 

2.  Повећати усмереност школског програма и годишњег плана рада школе  на остварење циљева и стандарда образовања и васпитања 

и потреба ученика. 

 

Задаци Активнoсти 
Нoсиoци 

aктивности 

Школска 

2017/2018. 

година 

Школска 

2018/2019. 

година 

Школска 

2019/2020. 

година 

Одговорне особе 

за евалуацију 

 

Евалуација/ 

критеријум 

успеха 

Време 

евалуације 

I II I II I II 

1.1. Елементи 

школског програма и 

годишњег плана 

рада школе 

међусобно су 

усклађени, усмерени 

на остварење циљева 

и стандарда 

образовања и 

васпитања и потреба 

ученика. 

1.1.1 Допуна постојеће 

документације 

Учитељи, 

наставници,  

тим за 

развојно 

планирање,  

тим за 

самовреднов

ање,  тим за 

развој 

школског 

програма 

*  *  *  

Тим за развојно 

планирање; 

тим  за 

самовредновање; 

тим за развој 

школског 

програма 

 

Допуњени 

документи, 

израђен 

ГПШ 

ШРП и 

израђени 

школски 

програми 

 

крај 

школске 

године 
1.1.2. Писање годишњег 

плана школе за 

2017/2018. годину. 
*  *  *  

крај 

школске 

2017/2018. 

године 

1.1.3. Израда новог 

школског развојног 

плана. 

*      

1.1.4. Допуна школског 

програма 2017/2018. 

године. 

*      
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Област 2:  Настава и учење 

Рaзвojни циљ: Унапредити квалитет наставе у школи 

Спeцифични циљeви: 

 1. Унапредити наставни процес примењујући наставне методе које су ефикасне и иновативне у односу на циљ учења 

2. Повећати партиципацију наставника у реализацији часова мултидисциплинарног (интегративног) приступа, уважавајући могућности 

свих ученика 

3. Оснажити ученике за активан рад на часу, уз дискусији и изношење мишљења, који ће пратити адекватна повратна информација 

4. Побољшати процес оцењивања ученика интензивнијим праћем и вођењем формативног оцењивања 

 

 

Задаци Активнoсти 
Нoсиoци 

aктивности 

Школска 

2017/2018. 

година 

Школска 

2018/2019. 

година 

Школска 

2019/2020. 

година 

Одговорне особе 

за евалуацију 

 

Евалуација/ 

критеријум 

успеха 

Време 

евалуациј

е 
I II I II I II 

2.1.Осавремени

ти наставни 

процес 

примењујући 

наставне методе 

које су 

ефикасне и 

иновативне у 

односу на циљ 

учења 

 

 

2.2. Давање 

2.1.1.Коришћење 

презентација и паноа 

у настави. 

 

2.1.2.Истицање циља 

часа. 

 

2.1.3. 

Одржавање више 

угледних и 

тематских часова. 

 

2.1.4.Коришћење 

наставних листића. 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

 

 

 

 

 

 

 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

   * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

   * 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Стручна служба, 

Тим за 

остваривање 

угледних/огледн

их часова 

 Припреме, 

продукти 

ученичких 

активности, 

упитници, 

скале 

процене, 

записници са 

угледних 

часова, 

истраживања, 

примери 

добре праксе. 

-Протоколи 

праћења 

часова. 

По 

полугоди

шту и на 

крају 

сваке 

године 
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упутства 

ученицима која 

су јасна. 

 

 

 

2.3. Поступно 

давати упутства 

ученицима. 

2.2.1. Писање 

кључних појмова на 

табли. 

 

2.2.2. Примена 

различитих 

наставних метода у 

односу на циљ часа. 

 

2.3.1. Припрема 

задатака за ученике у 

складу са њиховим 

могућностима и 

способностима 

ученици 

 

 

Учитељи, 

наставници 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 
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2.4. Учити 

ученике како да 

користе 

различите 

начине 

решавања 

задатака и да 

повежу 

претходно 

учено са новим, 

као и 

садржајима из 

свакодневног 

живота. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.Показивање 

алтерантивних 

начина решавања 

проблема. 

 

2.4.2.Указивање на 

дидактички 

материјал са ранијих 

часова. 

 

2.4.3.Задаци и 

питања из 

свакодневног живота 

као и из других 

области/предмета. 

 

2.4.4.Коришћење 

стручне литературе; 

литературе из 

библиотеке- учење из 

више извора   

(речници, 

енциклопедије). 

 

2.4.5.Више угледних 

и тематских часова. 

 

2.4.6.Посете 

институцијама 

културе и културним 

манифестацијама. 

Учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

* * * * * * Стручна служба, 

Тим за 

остваривање 

угледних/огледн

их часова, 

директор 

Припреме, 

продукти 

ученичких 

активности; 

фотографије 

са ученичких 

посета; 

ученички 

радови; 

ученичке 

изложбе; 

приредбе; 

евиденција 

школске 

библиотеке; 

записници са 

угледних и 

тематских 

часова; 

извештај са 

радионица; 

годишњи и 

месечни план 

рада педагога. 

-Протоколи 

праћења 

часов 
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2.5. 

Организовати 

радионице о 

техникама 

учења. 

2.5.1.Радионице о 

техникама учења. 

Учитељи, 

наставници/ 

одељењске 

старешине, 

ученици 

* * * * * *  

Учитељи, 

наставници 

Извештаји о 

одржаним 

радионицама. 

 

2.6. Поступно 

водити ученике 

у циљ 

сазнавања 

2.6.1. Поступно 

постављање питања 

ученицима: Шта ће 

се прво урадити, 

затим... 

Учитељи, 

наставници 

* * * * * *  Анкета 
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2.7. 

Прилагодити 

рад на часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика-у 

одабиру захтева 

и темпа рада. 

 

 

 

 

2.8. Реализовати 

часове угледног 

типа 

интегративног 

приступа уз 

уважавање 

могућности 

свих ученика. 

 

 

 

2.7.1.Вежбање 

задатака на три 

нивоа. 

2.7.2.Коришћење 

помоћних материјала 

у раду. 

 

2.7.3.Рад са 

појединим 

ученицима 

индивидуално, док 

други ученици раде у 

групи. 

 

 

2.8.1.Угледни 

часови; часови 

корелације. 

2.8.2.Употреба 

наставних листића- 

задаци прилагођени 

способностима и 

могућностима 

ученика. 

Учитељи, 

наставници , 

Тим за 

огледне/углед

не часове 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Учитељи, 

наставници , 

Тим за 

огледне/угледне 

часове 

Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника; 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

извештаји са 

угледних 

часова. 

План/ови 

активности за 

ученике са 

ИОП-ом. 

-Протоколи 

праћења 

часова. 
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2.9. Оснажити 

ученике да 

долазе на часове 

допунске 

наставе (као вид 

помоћу у 

напредовању у 

раду) 

похваљивањем 

напретка у раду 

ученика.  

2.9.1.Интензивирати 

рад допунске 

наставе. 

2.9.2.Индивидуални 

рад са учеником, рад 

у групи, рад у пару. 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

 

* * * * * *  

 

 

Стручна служба 

 

 

 

Анкета 

 

2.10. 

Заинтерeсовати 

ученике за рад и 

активно 

учествовање на 

часу. 

(подстицањем, 

похвалом, 

позитивном 

повратном 

информацијом,  

охрабривањем и 

коришћењем 

иновативних 

метода и ИКТ-а 

у настави...) 

2.10.1. Подстицање 

ученика на изношење 

примера, коментара. 

2.10.2.Самосталан 

рад ученика на 

задатку. 

 

2.10.3. Подстицање 

ученика да након 

коментара 

наставника успешно 

исправе 

грешку/поправе 

задатак. 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

стручна служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

праћења часа 

Анкета 

Коришћење 

наставног 

средства 
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2.11. 

Користити 

разноврсне и 

иновативне 

изворе знања, 

методе и облике 

рада на часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.1. Примена 

различитих 

наставних метода. 

 

2.11.2.Часови у 

природи (дворишту 

школе). 

 

2.11.3. Различити 

облици рада на часу 

(у пару, групни 

облик рада...) 

 

2.11.4. Израда паноа. 

 

2.11.5. Истраживачки 

рад, есеји, 

презентације. 

 

2.11.6.  Интегративни 

приступ настави кроз 

пројекат Сарадњом 

до знања 

 

2.11.7. Континуирано 

оспособљавање 

наставника за 

употребу савремене 

технологије у 

настави 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

Ученици 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

стручна 

служба,Тим за 

оставривање 

угледних/огледн

их часова 

Стручна служба, 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова, 

Учитељи/настав

ници 

Продуктуи 

ученичких 

радова, 

Протоколи 

посете часу, 

Сајт школе 

 

 

 

 

 

Записник о 

пројекту 

Сарадња до 

знања 

 

Записник о 

стручном 

усавршавању 

наставник 
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2.12. 

Стицати знање 

на часу 

корипшћењем 

наставничке 

повратне 

информације, 

проценом 

одговора и 

дискусијом о 

предмету учења 

на часу. 

2.12.1.Подстицање 

ученика на 

дискусију. 

 

 

ученици * * * * * * Анкета 

 

Протокол 

посете часу 

(бројност 

постављања 

питања од 

стране 

ученика) 

2.13. 

Реализовати 

наставни час 

ефикасно, 

функционално. 

 

2.13.1.Спровођење 

активности тако да 

једна следи другу. 

2.13.2. Ефикасно 

користити време на 

часу. 

2.13.3. Повезивати 

делове часа ( уводни, 

главни и завршни 

део). 

 

Учитељи, 

наставници, 

Ученици 

 

 

* * * * * * Стручна служба, 

директор, Тима 

за остваривање 

угледних/огледн

их часова 

Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника и 

учитеља; 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

Протоколи 

праћења 

часова; 

продукти 

ученичких 

аkтивности. 
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2.14. 

Израдити 

правила 

понашања(зајед

но наставник-

ученици). 

 

2.15. 

Побољшати 

сарадњу међу 

ученицима 

заједничким 

радом. 

 

 

 

 

2.16. 

Унапредити 

писану 

припрему за час 

која ће 

садржати и 

начин провере 

2.14.1.Израда и 

поштовање 

заједничких правила 

понашања. 

 

 

 

 

 

2.15.1.Подстицање 

ученика на сардању  

( једни излажу-други 

постављају 

потпитања). 

 

2.15.2.Различити 

облици рада на часу 

(у пару, групни 

облик рада...). 

 

2.15.3. Израда 

заједничких 

пројеката. 

 

 

 

2.16.1.Израда 

припрема за час  

наставника и 

учитеља. 

 

Учитељи, 

наставници, 

Ученици 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Учитељи, 

наставниц, 

ученици, 

Стручна служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Стручна служба 

Изграђена 

правила 

Протокол 

посете часу 

 

 

Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника и 

учитеља; 

припреме 

наставника и 

учитеља; 

Протоколи 

праћења 

часова 

 

 

 

Припреме за 

час 
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циљева часа. 2.16.2. Анализа 

провере постигнутих 

циљева часа  

(наставни листићи, 

усмене провере)  

 

Самоевалуаци

ја часа-доказ 

2.17. 

Оцењивати у 

скалду са 

Правилником. 

 

2.18. 

Указивати на 

значај онога 

што ученици 

треба да науче. 

2.17.1.Ученичке 

радове прати 

повратна 

информација. 

 

 

2.17.1. Истицање 

ученицима шта су 

научили, шта још 

треба да науче, у 

чему да исправе 

грешке. 

 

2.17.2. Давање 

задатака 

прилагођених 

могућностима и 

способностима 

ученика. 

 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Стручна служба 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова 

Анкета 

ученика 

Самоевалуа-

ција часа 

Планови 

активности за 

ученике који 

раде по ИОП-

у 

 

 

2.19. 

Спроводити 

провере знања у 

складу са 

2.19.1.Писмене и 

усмене провере 

знања. 

2.19.2.Петнаестомин

утна провера на крају 

Учитељи, 

наставници,  

Ученици, 

* * * * * * Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Дневници 

рада, Свеске 

за праћење 

ученика 
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Правилником. 

 

часа (која се не 

уписује у дневник, 

али се евидентира у 

свесци). 

 

 

 

 

 Стручна служба 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова, 

родитељи 

 

 

 

2.20. 

Унапредити 

начин вођења 

формативног 

оцењивања, као 

и његову сврху. 

2.20.1. 

Интензивирати 

формативно, поред 

сумативног 

оцењивања ученика. 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

* * * * * * Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Стручна служба 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова, 

родитељи 

Свеске за 

праћење 

ученика 

Анкета 

ученика о 

начину 

оцењивања 

настацвника/ 

учитеља 
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2.21. 

Уважавати и 

поштовати 

ученика. 

2.21.1.Анкета 

ученика. 

2.21.2. Примерено 

реаговање од стране 

наставника и 

учитеља на 

неуважавање. 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

 

* * * * * * Учитељи, 

наставници, 

ученици,Струч-

на служба, Тим 

за остваривање 

угледних/ 

огледних 

часова,родитељи 

 

Анкета 

 

 

2.22. 

Побољшати 

могућност  да 

ученици 

дискутују, 

постављају 

питања у вези 

са предметом 

учења на часу. 

 

2.22.1.Подстицање 

стидљивих ученика 

да се укључе у 

активности на часу. 

 

 

2.22.2.Постављање 

питања од стране 

ученика, у вези са 

темом, без 

устручавања. 

2.22.3 Охрабривање 

ученика за дискусију. 

 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

 

* * * * * * Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Стручна служба 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова, 

родитељи 

Анкета 

Дискусија 
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2.23. 

Исказивати 

емаптичан став 

према 

ученицима. 

 

 

2.24. 

Применити 

мере Тима за 

заштиту од 

злостављања и 

занемаривања 

2.23.1.Љубазан, 

емпатичан став 

наставника према 

ученицима ( увидом 

анкете). 

 

 

 

 

 

 

2.24.1.План мера за 

ученике који 

злостављају, 

омаловажавају или 

су насилни према 

другим ученицима. 

 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници,  

ученици 

 

Тим за 

ненасиље 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

Учитељи, 

наставници, 

ученици, 

Стручна служба 

Тим за 

остваривање 

угледних/ 

огледних часова, 

родитељи 

 

Анкета 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај 

тимa зa 

зaштиту 

учeникa oд 

нaсиљa, 

злoстaвљaњa 

и 

зaнeмaривaњa 
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Област 5: ЕТОС 

Рaзвojни циљ: Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан амбијент за све. 

Спeцифични циљeви: 

1. Развијати међуљудске односе у школи едукацијом, доношењем одговарајућих докумената  и континуираним радом на успостављању 

толеранције и разумевања међу запосленима и ученицима. 

2. Подржавати  и промовисати  ученике и наставнике који постижу изузетне резултате у раду, а посебно ученике са сметњама у 

развоју. 

3. Континуирано радити на уређењу школског простора какко би био пријатан за све 

 

 

 

Задаци 

Активнoсти 
Нoсиoци 

aкивности 

Школска 

2017/2018. 

година 

Школска 

2018/2019. 

година 

Школска 

2019/2020. 

година 

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

 

Евалуација/ 

критеријум 

успеха 

Време 

евалуације 

I II I II I II 

5.1. 

Регулисати 

међуљудске 

односе у 

школи 

5.1.1. Усклађивање 

Статута школе са 

Законом и 

подзаконским 

актима. 

 

 

5.1.2. 

Присуствовање 

запослених 

семинарима о 

Секретар 

школе, 

директор 

школе 

 

 

директор 

школе и Тим за 

стручно 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

Директор, тим 

за ШРП 

 

 

 

Тим за ШРП 

 

Израђен нови 

Статут школе 

 

 

 

Евиденција 

стручног 

усавршавања 

на крају шк. 

године 

 

 

 

на крају шк. 

године 
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комуникацији  

5.1.3. Разрадити и 

примењивати 

поступке 

прилагођавања 

новопридошлих 

ученика и 

наставника. 

 

 

5.1.4. Предвидети  

мере и санкције за  

дискриминаторско 

понашање у 

школи  

 

 

 

 

5.1.5. 

Континуирана 

едукација ученика 

о толеранцији и 

међусобном 

уважавању 

 

 

5.1.6. 

усавршавање 

стручна 

служба, 

директор 

школе, Тим за 

заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

секретар 

школе, Тим за 

заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

 

 

наставничко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секретар 

школе, Тим за 

заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

 

 

 

наставници, 

учитељи, 

стручна служба 

настваника 

 

 

Израђен план 

прилагођавања 

и анкета са 

новим 

ученицима 

(крај шк. 

2019/2020). 

 

 

Израђен 

документ (део 

и у Статуту) 

 

 

Евиденција у 

Дневницима 

рада и код 

стручне 

службе 

 

 

 

Израда плана 

почетак 

школске 

2018/2019. 

године, 

обрада анкете 

крај шк. 

2019/2020. 

 

на 

полугодишту  

и крају шк. 

2018/2019. 

године 

 

 

 

На крају 

сваке шк. 
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организовање 

Наставничког 

клуба 

веће, директор  

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

материјал са 

састанака 

године 

На крају шк. 

2019/2020. 

године 

5.2. 

Промовисати 

и 

подржавати 

резултате 

ученика и 

наставника 

 

5.2.1 Награђивање 

и промоција 

постигнућа 

ученика и  

наставника у 

циљу унапређења 

наставе и учења- у 

медијима, на 

састанцима, на 

сајту. 

 

5.2.2.Примена  

интерног система 

награђивања 

ученика и 

наставника за 

Тим за 

маркетинг 

 

 

 

 

  

 

директор 

школе, Тим за 

маркетинг 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Тим за 

маркетинг, 

директор 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

маркетинг, 

директор 

школски сајт, 

Летопис 

школе, 

записници са 

састанака 

Наставничког 

већа 

 

 

школски сајт, 

Летопис 

школе, 

записници са 

састанака 

Наставничког 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 
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постигнуте 

резултате. 

 

5.2.3. 

Организовање 

различитих  

школских 

активности за 

ученике у којима 

свако може имати 

прилику да 

постигне 

резултат/успех. 

 

 

5.2.4. Посебно 

промовисати 

успехе ученика са 

сметњама у 

развоју 

 

 

 

Тим за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

 

 

 

 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

Тим за 

реализаију 

културно-

друштвених 

активности 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Тим за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

 

 

 

 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

Тим за 

реализаију 

културно-

друштвених 

већа 

 

 

 

 

 

 

школски сајт, 

Летопис 

школе, 

записници са 

састанака 

Наставничког 

већа, 

извештаји 

Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

 

школски сајт, 

Летопис 

школе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

континуирано 
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активности записници са 

састанака 

наставничког 

већа 

 

5.3.Учинити 

школски 

амбијент 

пријатним  за 

све 

5.3.1.Прилагодити 

школски простор  

потребама деце са 

сметњама у 

развоју 

учествовањем 

упројекту 

изградње рампе 

 

5.3.2. Обезбедити 

материјална 

средства за 

изградњу 

посебног простора 

за индивидуалне 

разговоре путем 

пројекта. 

Директор, Тим 

за 

координацију 

пројектних 

активности, 

Тим за естетско 

уређење 

школског 

простора 

Тим за 

координацију 

пројектних 

активности, 

директор 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школе 

 

 

 

 

Директор 

школе 

 

 

 

 

Мали еколози, 

постављена 

рампа 

 

 

 

 

обезбеђен 

простор за 

индивидуалне 

разговоре  

 

 

 

Полугодиште 

шк. 

2018/2019. 

године 

 

 

 

крај шк. 

2017/2018. 

године, 

полугодиште 

2018/2019. 

године 
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5.3.3. 

Континуирано 

радити на уређењу 

школског 

дворишта и 

унутрашњости 

школе 

Мали еколози, 

Тим за 

координацију 

пројектних 

активности,Тим 

за естетско 

уређење 

школског 

простора 

* * * * * * Тим за 

координацију 

пројектних 

активности,Тим 

за естетско 

уређење 

школског 

простора 

 

Извештаји 

тимова, сајт 

школе, 

Летопис 

школе 

 

 

континуирано 

5.4. 

Развијати у 

школи 

сарадњу на 

свим 

нивоима 

5.4.1. Чешћим 

састанцима  

омогућити бољу 

сарадњу 

руководећих, 

стручних и 

саветодавних 

тела. 

5.4.2.Пружити 

пуну подршку 

раду Ученичког 

парламента 

разматрањем и 

учешћем у 

реализацији 

његових идеја 

директор 

школе, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

Наставничко 

веће, сви 

запослени у 

школи, сви 

тимови 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

директор, 

координатори 

тимова, већа 

 

 

 

 

координатор 

УП 

Извештаји са 

састанака. 

 

 

 

 

 

 

 

Записници са 

Ученичког 

парламента 

континуирано 

 

 

 

 

 

континуирано 
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Област 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Рaзвojни циљ: Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

Спeцифични циљeви: 

1. Документација у школи је у складу са законском регулативом, међусобно је повезана и у функцији је да обезбеђења праћења и 

вредновање квалитета рада 

2. Директор ефикасно организује рад школе, прати спровођење активности и даје лични пример запосленима 

 

Задаци Активнoсти 
Нoсиoци 

aктивности 

Школска 

2017/201

8. година 

Школска 

2018/201

9. година 

Школска 

2019/2020. 

година 

Одговорне особе 

за евалуацију 

 

Евалуација/ 

критеријум 

успеха 

Време 

евалуације 
I II I II I II 

6.1. Школска 

документација је 

међусобно 

усклађена, повезана 

и у складу је са 

Законом. 

6.1.1. Снимање стања; 

израда докумената; 

анкета, разговори. 

 

 

 

6.1.2. Снимање стања, 

израда документа, 

анкета, разговори (на 

основу  резултата 

самовредновања). 

 

6.1.3. Усклађивање  

ШРП-а са стандардима. 

Директор 

школе, 

  

секретар 

школе, 

  

стручна 

служба, 

 

 

 

 чланови 
Наставничког 

већа 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

тим за ШРП 

Школска 

документација 

је усклађена и 

у складу са 

Законом 

 

 

 

на крају 

сваке 

школске 

године 

 

 

 

на крају 

шк. 

2017/2018. 
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6.2. Директор 

ефикасно 

организује рад 

школе и прати 

спровођење 

активности. 

 

6.2.1. Увидом у 

записнике Наставничког 

већа; Одељенског већа; 

Школског одбора. 

 

6.2.2. Санкције за 

запослене који не 

реализују обавезе у 

складу са захтевима. 

 

 

6.2.3. Решењем о раду 

поставити јасне захтеве у 

оквиру 40-часовне 

недеље. 

 

6.2.4. Систематско 

праћење рада (посета 

часовима, слободним 

активностима, часовима 

допунске наставе). 

 

6.2.5. Извештај тимова 

на Наставничком већу. 

 

6.2.6. Увидом у анкету и 

предлогом мера за 

побољшање 

директоровог рада. 

Директор 

школе, 

секретар 

школе, 

стручна 

служба, 

тимови, 

чланови 

Наставничко

г већа 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

Директор школе, 

тим за ШРП 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

стручна служба, 

тим за угледне-

огледне часове 

 

 

Директор школе 

Тим за ШРП 

Записници са 

већа 

 

 

 

 

изречене 

мере, 

записници о 

томе 

 

решења о 

40точасовној 

недељи 

 

 

 

 

 

записници 

 

 

 

 

готова анкета 

 

на крају 

године 

 

 

по 

потреби 

 

на 

почетку 

сваке шк. 

године 

 

 

на крају 

шк. 

године 

континуи

рано 

 

6.3. Директор се 

својим личним 
6.3.1. Вођење записника 

Наставничког већа; 

Директор 

школе 

* * * * * * Директор школе, 

секретар школе 

 

записници 
континуи
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примером и 

ауторитетом 

активно укључује 

у рад школе. 

 

поштовање Пословника 

о раду Наставничког 

већа. 

  

6.3.2. Досијеи ученика 

које директор води 

(разговори, инструкције, 

савети); лична 

евиденција директора; 

  

6.3.3. Извештај о раду 

директора на крају 

године. 

 

6.3.4. Предлог тимова за 

побољшање рада 

директора. 

 

 

6.3.5. Похваљивање и 

подстицање за учешће у 

пројектима. 

 

6.3.6. Израда захвалница 

запосленима за изузетан 

допринос раду школе. 

  

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

 

 

Директор школе 

 

 

 

Директор школе, 

Тим за ШРП 

 

 

директор школе 

и тим за пројекте 

 

 

директор школе 

и Тим за 

маркетинг 

 

 

 

 

 

 

записници 
 

 

 

 

 

готов 

извештај 
 

 

 

извештаји 
 

 

 

изречене 

похвале 
 

 

написане 

захвалнице 

За Дан школе 

рано 

 

 

континуи

рано 

 

 

на крају 

сваке шк. 

године 

на 

почетку 

шк. 

године 

континуир

ано 

 

За Дан 

школе 

6.4. Директор 

обезбеђује да 

функционише 

систем за праћење и 

6.4.1. Директор подстиче 

наставнике да се 

укључују у међународне 

пројекте, активности, 

Директор 

школе 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

директор школе 

и Тим за 

пројекте 

 

спроведене 

активности 
 

 

континуи-

рано 
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вредновање 

квалитета рада, 

подстиче стручно 

усавршавање, како 

своје, тако и 

запослених. 

акције. 

 

6.4.2. Активно 

учествовање у 

организацији 

ваннаставних активности 

у школи и ван ње 

(стручно усавршавање, 

трибине, међушколска 

сарадња). 

 

6.4.3. Похађање 

семинара за успешно 

руковођење образовном 

институцијом. 

 

6.4.4. Директор води 

лични портфолио о свом 

раду и напредовању и на 

основу њега планира 

даљи рад. 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

директор школе 

и Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

директор школе 

и Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

директор школе 

 
 

 

 

 

 

 

записници, 

летопис, сајт 

 

 

 

 

 

 

евиденција о 

семинару 

 

 

 

директоров 

портфолио  
 

 

 

континуи-

рано 

 

 

 

периоди-

чно 

 

континуи

рано 
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Шта садржи Школски развојни план? 

 

Развојни план Члан 26. Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим 

законом.  

Развојни план школе садржи и:  

 

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

на завршном испиту;  

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка;  

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

родитељима;  

4) мере превенције осипања ученика;  

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета;  

6) план припреме за завршни испит;  

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;  

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

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;  

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;  

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;  
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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту и План припреме за завршни испит 

Област: математика, српски језик, физика, хемија, биологија, историја, географија 

 

Циљеви: 

Унапређивање учења и квалитета наставепутем праћењанапредовања ученика кроз 

заједничке, јасне, дефинисане и свима доступн екритеријуме оцењивања у сагласности 

са стандардима постигнућа 

унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту 

усвајање трајних  и применљивих знања 

 

Задаци: 

Обезбеђивање  уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања 

Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа 

кроз интерно тестирање током године, а по узоруна завршни тест и праћење 

напредовања ученика  уз  континуирано обавештавање  родитеља  

Прилагођавање стицања знања  и  оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 

 

Активности: 

 Анализа резултата на завршном испиту 

 Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању образовно-васпитног рада за 

наредну годину 

 Предвидети иницијално и завршно процењивање у годишњим плановима 

наставних предмета ради провере остварености прописаних образовних 

стандарда 

 Извршити анализу резултата иницијалних процењивања ученика по предметима 

на Часу одељењског старешине 

 Организовати допунску наставу из свих предмета у којима се врши иницијално 

процењивање ученика 

 Извршити идентификацију ученика за додатну и допунску наставу на основу 

резултата иницијалног процењивања 

 Извршити идентификацију ученика за допунску наставу након анализе успеха 

на крају сваког класификационогпериода 
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 Организовати припрему ученика за полагање завршног испита од другог 

полугодишта.Усаглашавање критеријума израде тестова уз праћење утврђених 

стандардаза крај другог циклуса 

 Усаглашавање критеријума израде тестова уз праћење утврђених стандарда за 

крај другогциклуса 

 Примена метода којима ће се ученици учити примени стечених знања 

 Оснаживање ученика ка самоспознаји 

 

Време 

реализације 
Активности/мере Реализатор 

Август  
Анализа постигнућа ученика на 

завршном тесту у јуну2017. 
Чланови Стручнихактива 

Август  

Израда годишњег плана редовне 

наставе на основу анализе успеха 

ученика на завршном испиту  

Чланови Стручнихактива 

Август  

Израда годишњег плана додатне, 

допунске и припремне наставе на 

основу анализе успеха ученика на 

завршном испиту. 

Чланови Стручнихактива 

Септембар  

Припрема и реализација 

иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на 

иницијалном тесту. Обавештавање 

родитеља о резултатима. 

Чланови Стручнихактива, 

одељењски старешина 

Новембар 

Упознавање родитеља са начином 

припремања ученика за завршни 

испит. 

Предметни наставници, 

одељењски старешина 

Новембар-јун 
Планирање и реализација 

припремних часова  
Чланови Стручнихактива 

Новембар-јун 
Реализација интерног тестирања по 

узору на тест завршног испита   
Чланови Стручних актива 

Април 

Реализација и анализа 

пробногзавршног испита у 

организацији МПН за ученике 

8.разреда. Обавештавање родитеља 

о резултатима. 

Чланови Стручних актива 

Мај Реализација и анализа тестова по 

темама за ученике 8.разреда у 
Чланови Стручних актива 
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оквиру припремне наставе и 

појачавање рада на областима у 

којима су ученици показали низак 

ниво постигнућа  

Јун  
Реализација припремне наставе  наставници који предају у 

8. разреду 

Август  

Анализа усклађености закључених 

оцена и постигнутих резултата 

ученика осмог разред на завршном 

испиту  

Чланови Стручних актива 

Август  Евалуација постигнутих циљева  Чланови Стручних актива 

 

2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка  

 

Мере Време реализовања 

Уочавање и евидентирање деце са 

тешкоћама у учењу 

Континуирано 

Предвидети методе и технике рада за децу 

са тешкоћама у учењу 

Маркирањем проблема  

Сарадња предметних наставника са 

одељењским старешинама 

Једном месечно/тромесечно 

Мере облика подршке ( методе, облици 

рада и сл.) јавно истаћи на погласној 

табли 

Континуирано 

Праћење напредовања ученика-ученички 

портфолио на компјутеру без именовања 

особе код које се примењује дати облик 

подршке ( заштита личних  података) 

Маркирањем проблема  

Упићиовање од стране стручне службе и 

СТИо тима на линкове и литературу за 

пружање  одговарајућих облика подршке 

Континуирано 
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2.1. ПРOГРAM РAДA ЗA ПOДРШКУ УЧEНИЦИMA  

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 

индивидуални образовни план.Школа је осмислила Програм подршке и активности 

који ће се реализовати у раду са овим ученицима. 

Код ученика са оваквим проблемима, израћује се индивидуални образовни план 

(ИОП). 

Циљ ИОП-а је оптимални развој ученика, укључивање у вршњачки колектив и 

остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно 

задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика. 

ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера 

индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика. ИОП се израђује према 

образовно-васпитним потребамаученика и може да буде заснован на: 

1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи  образовно-васпитни 

рад (ИОП1); 

2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и стандарда 

постигнућа (ИОП2); 

3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за  дете и ученика 

са изузетним способностима (ИОП3). 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану, чине прилог Школског програма.  

AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ  

1. Идeнтификoвaњe 

прoблeмa  

- тeстирaњe учeникa при пoлaску у први рaзрeд,  

- прикупљaњe пoдaтaкa o дeтeту ( oд рoдитeљa, 

лeкaрa ) 

- пoсмaтрaњe снaлaжeњa у извршaвaњу 

шкoлских oбaвeзa 

- упoтрeбa  прoцeдурa: Прoцeдурe зa рaд сa 

учeницимa сa смeтњaмa и тeшкoћaмa у учeњу 

Прoцeдурe зa идeнтификoвaњe eмoциoнaлних, 

тeлeсних, здрaвствeних и сoциjaлних пoтрeбa 

учeникa и aктивнoсти 

психoлoг, 

пeдaгoг,  

учитeљи, 

нaстaвници,  
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2. Прилгoђaвaњe 

мeтoдa, мaтeриjaлa и 

училa кoд: 

- oбрaдe грaдивa 

- зaдaтaкa 

- прoвeрe знaња 

- oргaнизaциje учeњa 

- пoнaшaњa 

- изрaдa прилaгoђeних плaнoвa рaдa учeницимa   

-пoстaвљaњe прилaгoђeних циљeвa и зaдaтaкa из 

прeдмeтa кoje учeник тeжe сaвлaдaвa 

- пoстaвљeњe вaспитних циљeвa   

-дифeрeнцирaни зaдaци пo нивoимa слoжeнoсти 

(пoштуjући пoстaвљeнe стaндaрдe: oснoвни, 

срeдњи и нaпрeдни) 

- сaвлaдaвaти тeхникe рaциoнaлнoг  

  учeњa (кoристити пoдвлaчeњa, нaлaжeњe и 

истицaњe глaвних идeja, прaвљeњe крaтких 

рeзимea)   

- дoпунскa нaстaвa 

- учитeљицa у бoрaвку пружa им дoдaтну пoмoћ 

и пoдршку у свлaдaвaњу пoстaвљeних зaдaтaкa 

- рaд нa чaсoвимa рeeдукaциje (рaзвoj мoтoрикe, 

пaмћeњa, oсeћaj зa прoстoрнe oднoсe, 

грaфoмoтoрикa, дoживљaj тeлa и тeлeснa 

цeлoвитoсти  

- сaрaдњa сa рoдитeљимa, дaвaњe упутстaвa зa 

рaд сa дeтeтoм 

- стручнo усaвршaвaњe 

- кoнсултoвaњe пeдaгoгa и психoлoгa 

- кoнтинуирaнo прaћeњe нaпрeдoвaњa или 

стaгнирaњa oвих учeникa и укoликo ниje дoшлo 

дo пoмaкa прeлaжeњe нa слeдeћи кoрaк 

учитeљи, 

нaстaвници, 

пeдaгoг, 

психoлoг, 

3. Укључивaњe 

Стручнe службe у рaд  

- сaвeтoдaвни рaзгoвoри сa учeницимa 

- упућивaњe у тeхникe  рaциoнaлнoг учeњa 

(кoристити пoдвлaчeњa, нaлaжeњe и истицaњe 

глaвних идeja, прaвљeњe крaтких рeзимea) 

- прeпoзнaвaњe дислeксиje, дизгрaфиje, 

дискaлкулиje 

- пoсeтe чaсoвимa – прaћeњe 

- пoсeтe чaсoвимa –рaзгoвoр o прoблeму укoликo 

пeдaгoг, 

психoлoг  



Основна школа „Жарко Зрењанин“                 Школски развојни план 2017-2020. године 

 

63 

 

je укључeнo цeлo oдeљeњe  

- тeстирaњa 

- упитници 

- сoциoмeтриja 

- сaрaдњa сa рoдитeљимa и укључивaњe у 

кoнтинирaн рaд сa дeтeтoм  

- рoдитeљски сaстaнци – рaдиoницa o тeхникaмa 

учeњa и кaкo рoдитeљи дa пoмoгну дeци дa 

успeшнo учe 

- рoдитeљски сaстaнци- рaдиoницa o вaспитним 

стилoвимa 

- прaћeњe пoнaшaњa учeникa крoз свe врстe 

aктивнoсти уз сaрaдњу сa учитeљeм, 

oдeљeњским стaрeшинoм и нaстaвницимa 

- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje (учeнички 

дoсиjeи) 

- сaвeтoдaвни рaд сa учитeљимa и нaстaвницимa 

(дaвaњe упутстaвa зa рaд сa oвим учeницимa, 

упућивaњe нa стручну литeрaтуру...)  

- стручнo усaвршaвaњe  

- кoнтинуирaнo прaћeњe нaпрeдoвaњa или 

стaгнирaњa oвих учeникa и укoликo ниje дoшлo 

дo пoмaкa прeлaжeњe нa слeдeћи кoрaк 

3. Сaрaдњa сa 

стручњaцимa из 

других институциja  

- сaрaдњa  сa стручњaцимa и пoштoвaњe 

њихoвих упутстaвa 

- сaкупљaњe дoкумeнтaциje из oвих устaнoвa 

- aнгaжoвaњe рoдитeљa 

- прeдaвaњa, рaдиoницe, прeзeнтaциje  

- члановима Интерресорне комисије (ИРК) 

Рaзвojнo 

сaвeтoвaлиш

тe, Oпштa 

бoлницa, 

Цeнтaр зa 

сoциjaлни 

рaд, Инст. зa 

мajку и дeтe, 

Школска 

управа, ИРК. 
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2.2. Рaд сa дaрoвитим учeницимa:  

AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ  

1. Идeнтификoвaњe  - тeстирaњe учeникa при пoлaску у први рaзрeд,  

- прикупљaњe пoдaтaкa o дeтeту   

- пoсмaтрaњe снaлaжeњa у   

  извршaвaњу шкoлских oбaвeзa 

- упoтрeбa  прoцeдурa: Дaрoвити учeници: 

Идeнтификaциja и рaд сa њимa 

психoлoг,  

пeдaгoг,  

учитeљи, 

нaстaвници 

2. Прилгoђaвaњe 

мeтoдa, мaтeриjaлa и 

училa кoд: 

- oбрaдe грaдивa 

- зaдaтaкa 

- прoвeрe знaja 

-oргaнизaциje учeњa 

- пoнaшaњa 

- изрaдa прилaгoђeних плaнoвa учeникa  

-пoстaвљaњe мaксимaлних циљeвa и зaдaтaкa из 

прeдмeтa у кojимa учeник бржe нaпрeдуje 

 -дифeрeнцирaни зaдaци пo нивoимa слoжeнoсти 

(пoштуjући пoстaвљeнe стaндaрдe: oснoвни, 

срeдњи и нaпрeдни) 

- усaвршaвaњe тeхникa рaциoнaлнoг  учeњa  

- дoдaтнa нaстaвa 

- слoбoднe aктивнoсти 

- учeшћe нa тaкмичeњимa 

- сaрaдњa сa рoдитeљимa кoнсултoвaњe 

психoлoгa и пeдaгoгa (дaвaњe упутстaвa зa рaд 

сa oвим учeницимa, упућивaњe нa стручну 

литeрaтуру...)  

- стручнo усaвршaвaњe 

- кoнтинуирaнo прaћeњe oствaрeнoсти 

пoстaвљeних циљeвa 

учитeљи, 

нaстaвници, 

пeдaгoг, 

психoлoг 

3. Укључивaњe 

Стручнe службe у рaд  

- сaвeтoдaвни рaзгoвoри сa учeницимa 

- jaчaњe унутрaшњe мoтивaциje  

- упућивaњe у тeхникe тeхникe рaциoнaлнoг 

учeњa   

- пoсeтe чaсoвимa – прaћeњe 

пeдaгoг, 

психoлoг 
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- тeстирaњa (тeстoви интeлигeнциe,  личнoсти и 

крeaтивнoсти)  

- упитници 

- сoциoмeтриja 

- сaрaдњa сa рoдитeљимa 

- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje (учeнички 

дoсиjeи) 

- сaвeтoдaвни рaд сa учитeљимa и нaстaвницимa 

и дaвaњe упутстaвa зa рaд сa пoтeнциjaлнo 

дaрoвитим учeницимa  

- прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja  

- стручнo усaвршaвaњe  

- кoнтинуирaнo прaћeњe aнгaжoвaњa oвих 

учeникa и у вaншкoлским aктивнoстимa  

3. Сaрaдњa сa 

стручњaцимa из других 

институциja  

- сaрaдњa  сa стручњaцимa  

- кoнтинуирaнo прaћeњe  

- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje 

- члановима Интерресорне комисије 

Зaвoд зa 

тржиштe 

рaдa 

Сaрaдњa сa 

другим 

шкoлaмa  

( нпр 

Maтeмaтичкa 

гимнaзиja, 

Филoлoшкa 

гимнaзиja,...)  

Школска 

управа, ИРК 

 

3. Мере превенције насиља и повећане сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима*  

У реализацији циља Развијање и оснаживање система подршке ученицима, 

укључен је Тим за заштиту ученика од насиља. Поред тога одржању безбедности и 

сигурности ученика доприноси и ангажовање радника обезбеђења. Школа је сачинила 
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Програм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa и програми превенције 

других облика ризичног понашања где су укључене мере које ће допринети превенцији 

насиља и као и сарадњи међу ученицима. 

АКТИВНОСТИ 
ВРEME 

РEAЛИЗAЦИJE 
НOСИOЦИ 

ПРEВEНTИВНE AКTИВНOСTИ   

Упoзнaвaњe свих aктeрa шкoлe o 

Прoгрaму зaштитe oд нaсиљa и 

Прoтoкoлу 

сeптeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Упoзнaвaњe сa прaвилимa 

пoнaшaњa и пoслeдицaмa кршeњa 

прaвилa (Кућни рeд и Стaтут 

шкoлe) 

сeптeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Oргaнизoвaњe дeжурствa рaдникa 

oбeзбeђeњa, дeжурних нaстaвникa 

и пoмoћнo-тeхничкoг oсoбљa 

рaди oсигурaњa бeзбeднoсти 

учeникa у шкoли и двoришту, 

пoстojaњe кaмeрa 

сeптeмбaр-jуни дeжурни нaстaвници, 

рaдник oбeзбeђeњa 

Рeдoвнo вoђeњe Књигe дeжурствa 

у кojoj сe бeлeжe свe aктивнoсти 

вeзaнe зa нaрушaвaњe рeдa 

сeптeмбaр-jуни дeжурни нaстaвник, 

стручни сaрaдник 

Сaрaдњa сa MУП-oм (oкo 

рeгулaциje сaoбрaћaja oкo шкoлe, 

дeжурствo приликoм шкoлских 

игрaнки и oстaлих 

мaнифeстaциja) 

сeптeмбaр-jуни дирeктoр шкoлe 

рaдник oбeзбeђeњa 

Прeдaвaњe рaдникa MУП-a зa 

учeникe I и V рaзрeдa o 

бeзбeднoсти, редовно, сваке 

године, а од шк. 2017/2018. 

године, на часовима у 4. и 6. 

разреду, присуствоваће и 

припадници МУПа 

сeптeмбaр, oктoбaр 

 

 

према утврђеном 

распореду 

рaдници MУП-a, 

oдeљeњскe стaрeшинe, 

стручни сaрaдници 

рaдници MУП-a 

Сaрaдњa сe сa Цeнтрoм зa 

сoциjaлни рaд у oквиру 

прeвeнциje 

сeптeмбaр-jуни стручнa службa 
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Рeaлизaциja рaдиoницa из 

oблaсти нeнaсилнe кoмуникaциje: 

Буквaрa дeчjих прaвa, Чувaрa 

oсмeхa, Умeћe oдрaстaњa, 

Кoнфликти и штa сa 

њимa,Eликсир тoлeрaнциje I и II 

нoвeмбaр, фeбруaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe, стручнa службa 

Oргaнизoвaњe рaзнoврсних 

вaннaстaвних aктивнoсти у 

oквиру шкoлe у смислу 

oсмишљaвaњa слoбoднoг врeмeнa 

учeникa  

сeптeмбaр-jуни учeници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe, 

прeдмeтни нaстaвници 

Бoгaћeњe шкoлскe библиoтeкe 

eдукaтивним књигaмa кaкo 

нeнaсилнo рeшити сукoбe и 

пoпулaризoвaњe читaњa књигa 

сeптeмбaр-jуни библиoтeкaркa, стручни 

сaрaдници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe 

Прeдaвaњa стручњaкa из других 

институциja о ризичним 

облицима понашања 

сeптeмбaр-jуни мeдицинскe сeстрe, лeкaри 

Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje, 

jaчaњe свeсти кoд учeникa дa 

трeбa бити тoлeрaнтaн, бeз oбзирa 

нa пoл, нaциoнaлнoст, вeру 

нoвeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Oбрaдa тeмa o тoлeрaнциjи, 

нeнaсиљу нa чaсoвимa 

oдeљeњскoг стaрeшинe 

сeптeмбaр-jуни учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Учeшћe у хумaнитaрним 

aкциjaмa, сa циљeм дa сe кoд 

учeникa рaзвиje eмпaтиja и 

сoлидaрнoст 

сeптeмбaр-jуни учeници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe 

Изрaдa пaнoa нa тeму 

тoлeрaнциje, опасности од 

коришћења ПАС 

сeптeмбaр-jуни учeници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe,  

Умрeжaвaњe свих кључних 

нoсилaцa прeвeнциje нaсиљa 

(Сaвeт рoдитeљa, Шкoлски oдбoр, 

Учeнички пaрлaмeнт, 

Нaстaвничкo вeћe) 

сeптeмбaр-jуни сви пoмeнути aктeри 

Aктивнoсти стручних сaрaдникa 

нa спрeчaвaњу пojaвe 

сeптeмбaр-jуни психoлoг и пeдaгoг 
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малолетничке делинквенције 

 

* детаљније у Плану и програму рада тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина (прилог Годишњег плана рада 

школе). 

Бољој сарадњи међу ученицима доприноси и рад Ученичког парламента. У оквиру 

Плана рада УП, могу се видети детељније активности које ће се реализовати, (прилог 

Годишњег плана рада школе). 

 

 4. Мере превенције осипања ученика 

 Анализа броја уписане деце последњих година у Србији, показује да је све мање 

деце у свим школама, па самим тим, ни школа „Жарко Зрењанин“ није поштеђена.  

 Школа се налази у делу града који се назива „Доља - Црни шор, а школу 

похађају и деца који станују у делу „Зелено поље“. 

 У близини Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину, налази се велико 

ромско насеље Дудара, тако да школу похађа већи број ромске деце. Ти ученици у 

великом броју завршавају основну школу. Један број ученика напусти школовање због 

преласка у иностранство (одлазе у Немачку, Аустрију...). Најчешће се после пар месеци 

врате. На ово повремено осипање не можемо да утичемо, али зато можемо да 

предузимамо следеће мере као превенцију осипања ученика: 

 редовно сарађивати са родитељима ученика и инсистирати на јављању школи сваки 

пут када ученик изостане из школе. Тиме се постиже контрола изостајања ученика, 

прати се разлог изостајања и тиме се може правовремено реаговати, уколико изостанци 

нису оправдани, 

 Идентификовати ученике који су нередовно долазили у школу током прошле 

школске године и индивидулно разговарати са ученицима који нередовно похађају 

наставу 

 Спречавање дискриминације ученика који не долазе редовно у школу  ( развијати 

код осталих ученика позитиван став према ученицима како ромске популације, тако и 

оних који не долазе редовно у школу ) 

 Спровођење активности којима ће се боравак ове деце у школи учинити пријатним и 

безбедним (укључивање у рад секција, екскурзије, школских приредби,* прослава 

рођендана...) 

 Рад на јачању наставничких компетенција за индивидуализовану и диференцирану 

наставу, путем стручног усавршавања наставника, поготову у вишим разредима, како 

би се унапредио квалитет образовања и постигао позитиван ефекат на образовне 

исходе оне популације ученика који не долазе редовно у школу.  

 Рад на сарадњи са локалном заједницом, везан за материјалну помоћ овим 

породицама (бесплатан прибор, кухиња...) 
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 Сарадња са друштвеним делатностима и Центром за социјални рад 

* Различитим друштвено-културним активностима које се организују у школи, исто се 

доприности спречавање осипања ученика. Детаљније у Плану активности Подтима за 

организацију приредби шк. 2017/2018. године. 

 

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 
превазилазе садржаје појединих наставних предмета  

 Тим за културну и јавну делатност, усмерава и координира културне делатности 

у школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака школе.  

Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају културне, 

моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу. 

  Циљ је да се успостави и организује сарадња са породицом и свим чиниоцима 

друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој 

ученика, да се предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и 

методе повезивања школе и друштвене средине,  омогући утицај друштвене средине 

(учешће културних и других институција- позоришта,библиотеке, галерије и др.) на 

остваривање програма образовно-васпитног рада;  стално доприноси развијању 

потреба за културним садржајима и интересовања за активно упознавање културних 

манифестација;  обезбеди учешће ученика,  наставника и школе као целине у 

културном и друштвеном животу средине;  развије позитиван однос према културним 

вредностима и развије основне појмове о културном окружењу;  подстакне радозналост 

ученика, развије љубав према културним остварењима, подстакне, негује и вреднује 

самостално креирање културних догађаја. 

 

АКТИВНОСТ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ   НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Пријем првака 1. септембар 

 

учитељи, ученици од 1. до 4. 

р. директор, стручна служба 

Обележaвање 

Међународниог дан 

писмености 

8. септембар учитељи, наставници, 

библиотекар 

Обележавање Дана мира 

 

21. септембар 

 

Клуб за УН, 

секције(новинарска, 

ликовна) 

Обележавање Европског 

дана језика 

26. септембар библиотекарка, наставнице 

енглеског и шпанског језика 
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Обележавање Дечије 

 недеље 

прва недеља октобра (од 6. 

до 10. октобра) 

предметни наставници, 

учитељи, Клуб за УН, 

секције 

Посета сајму књига октобар сви запослени 

Обележавање дана 

толеранције 

 

16. новембар 

 

ученици виших разреда, 

Клуб за УН 

Обележавање државних 

празника - Нова година, 

Божић 

крај полугодишта 

 

ученици нижих разреда, 

учитељи 

 

Обележавање школске 

славе - Светог Саве 

27. јануар 

 

вероучитељ, стручно веће 

наставница језика, 

одељењска већа, наставници 

физичког васпитања, секције 

Обележавање Дана 

заљубљених 

14. фебруар 

 

ученици осмих разреда, 

Парламент, ученици школе 

Обележавање Дана 

матерњег језика 

21. фебруар 

 

ученици , библиотекарка, 

одељењски старешина 

Међународно такмичење 

из математике - „Кенгур 

без граница“ 

19. март 2015. 

 

наставници математике, 

учитељи 

 

Дочек Песничке штафете април 2015. 

 

ученици нижих разреда, 

учитељи, библиотекарка, 

литерарна секција 

Обележавање Дана школе 

 

 

 

6.април (или једна недеља 

у априлу) 

 

библиотекарка, наставница 

ликовног, драмска, 

литерарна, новинарска 

секција, продужени боравак 

Обележавање државног 

празника - Ускрс-ускршњи 

вашар 

април - мај 

 

ученици нижих разреда, 

учитељи, вероучитељ 
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Обележавање Светског 

Дана књиге 

23. април 

 

Стручно веће наставница 

језика 

 

Обележавање дана планете 

Земље 

22. април 

 

Наставници географије, 

биологије, ученици 

Обележавање Дан заштите 

животне средине 

6. јун 2015. 

 

наставнице биологије, 

ученици 

 

Завршно вече ученика 

осмих разреда 

јун 2015. 

 

ученици 7. и 8. разреда, 

одељењске стрешине, 

стручна служба, 

библиотекар, медијатекар, 

Изложбе ученичких радова 

у холу школе 

септембар - јун наставница ликовне културе, 

новинарска секција, клуб 

УН, учитељи 

 

 

7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте*  

Тим за писање пројеката 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 „Заједница заједно“ у организацији НИС-а који се реализује два 

пута годишње. 

 Праћење конкурса„ Телеком“-а  

 Разматрање апликације за пројекат „Активан распуст“. 

 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 – МЗ и општином 
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8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 Стручно усавршавање је у функцији унапређивања образовно-васпитног рада, 

као и реализацији постављених и усвојених васпитних задатака и других програма у 

саставу Годишњег плана рада школе. Наставници и стручни сарадници школе су 

обухваћени облицима стручног усавршавања у организацији  Министарства просвете 

и струковних удружења, акредитованих програма, као и облицима стручног 

усавршавања у  оквиру школе, а у циљу унапређивања образовно - васпитног рада. 

 У школи постоји Тим за стручно усавршавање који прати активности свих 

запослених у оквиру стручног усавршавања. Сви наставници и стручни сарадници 

сачинили су и предали Личне планове стручног усавршавања,  који обухватају 

избране теме за стручно усавршавање у оквиру установе и ван установе. 

 Школа сваке године организује и похађање неког од акредитованих програма 

стручног усавршавања – ван установе. Сви акредитовани програми биће у складу са 

циљевима  ШРП  и финансијским могућностима о чега ће зависити и временска 

реализација у току школске године. 

 

 Саставни део Годишњег плана школе чине индивидуални планови 

професионалног усавршавања наставника и стручних  сарадника. 

 

9.  Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

Школа има школски сајт, као и профил школе, библиотеке, стручних сарадника и 

појединих наставника на друштвеној мрежи Фејсбук преко чега ученици, наставници 

и родитељи добијају потребне и значајне информације за рад.  

И до сада је школа настојала да освремењава свој приступ у раду са ученицима, а 

у складу са развојем информационо-комуникационих технологија. Већина наставника 

је прошла обуке за рад на рачунару (M. Word,  Power Point, Еxcel), као и семинаре за 

израду блога, рачунарства у облацима (Cloud computing) и  то користи у свом раду са 

ученицима.  

Такође, постоји smart табла и Mимиo интeрaктивнa тaблa. Настојаћемо да кроз 

стручно усавршавање у установи и ван ње оспособимо што више наставника за 

употребу савремене технологије.   

У својим личним плановима стручног усавршавања наставници планирају 

реализацију часа огледне наставе или посету приказа огледног часа у којима се 

користе иновативне методе наставе.  

Наставници ће спроводити часове угледног/огледног типа, а кроз пројекат 

Сарадњом до знања, интегративним приступом настави, унапредиће се пристип 
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наставном процесу.  Једна од мера, која ће унапредити образовни и васпитни рад са 

учесницима, као и боље информисање родитеља о ученичким постигнућима јесте 

редовно спровођење формативног оцењивања. 

 

10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника,предлажу се следеће активности: 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

август 

 

август  

 

август 

 

 

 

август-

сеп. 

 

током 

год. 

 

септембар  

 

 

септембар 

 

- Договор по стручним активима о стручном 

усавршавању унутар установе 

- Обавештење свих запослених о  понуђеним 

активностима стручног усавршавања у школи 

- Израда Личних планова планова стручног 

усавршавања наставника, стручних 

сарадника, директора као део годишњег плана 

рада школе и усклађени су са развојним 

планом установе 

- Израда Годишњег плана струшног 

усавршавања  

 

- Реализација свих облика рад планираних у 

Годишњем плану стручног усавршавања  

- Упознавање наставника и стручних сарадника 

са условима и поступцима напредовања и 

стицања звања(на наставничком већу) 

- Информисање о стицању звања у установи-до 

25%од укупног броја запослених 

- Евидентирање наставника који оставрују 

услове  и желе да поднесу захтев за стицање 

звања у складу са Правилником(члан 30-33)  

- Достављање захтева и доказа о испуњености 

услова за стицање звања (члан 

35.Правилника): Стручном већу, 

наставничком већу,савету родитеља, као и 

прибављање позитивног мишљења наведених 

- Посета просветног саветника часовима 

подносиоцима захтева за стицање звања 

- Мишљење просветног саветника 

- Директор доноси решење о стицању звања-

педагошки саветник / самостални педагошки 

саветник 

стручна већа 

 

председници 

стручних већа  

сви запослени 

 

 

 

директор и стручни 

сарадници 

сви запослени 

 

директор  

 

 

директор 

 

секретар, директор 

 

 

кандидат за стицање 

звања 

 

 

просветни саветник 

 

просветни саветник 

директор 
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када буду 

испуњени 

услови 

 

у 

поступку 

стицања 

звања 

кад буду 

испуњени 

улови 

 

11. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе  

 Наша школа ће се трудити да у наредном периоду подигне на виши  ниво сарадњу са 

родитељима и да им пружи потребну подршку при обављању васпитне функције кроз 

следеће активности: 

 Индидивидуални разговори са родитељима и ученицима 

 Родитељски састанци (према утврђеној периодици) 

 Редовно информисање на Савету родитеља 

 Посете часовима (прилика да родитељи присуствују часу) 

 Дани отворених врата одељењских старешина (редовни термини када се родитељи 

могу упознати са свим важним информацијама везаним за њихово дете) 

 Укључивање родитеља у професионалну оријентацију (родитељи гостују у школи и 

причају о свом занимању) 

 Анкетирање родитеља у оквиру самовредновања и ШРПа 

 Редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, ученички портфолио, 

белешке о детету и сл.) 

 Чланство родитеља у тимовима школе 

 Активности родитеља ( радионице, семинари, трибине, спортске активности, дружења, 

прославе, годишњице и сл.) 
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11.1. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, 

односностаратељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. У оквиру кључне области ЕТОС, посебна пажња ће се 

посветити раду са родитељима. 

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са родитељима око 

безбедносних, 

наставних,организационих и 

финансијских питања путем 

родитељских састанака, с 

циљемунапређивања квалитета 

образовања и васпитања, као и 

обезбеђивањасвеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја 

учитељ 

одељењски 

старешина 

током године, 

најмање 4 пута 

годишње 

Индивидуална сарадња са родитељима  

„Дан отворених врата“ 

учитељ 

одељењски 

старешина 

једном месечно 

Учествовање родитеља у процесу ШРП-

а и самовредновања са циљем 

побољшања обтазовно-васпитног рада 

учитељ 

одељењски 

старешина 

стручни сарадник 

полугодишње 

Решавање текућих питања путем Савета 

родитеља, кога чине представници 

родитеља из сваког одељења 

директор по плану 

Саветодавни рад стручних сарадника са 

родитељима  

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 

Сaрaдњa сa другим институциjaмa и 

упућивaњe рoдитeљa нa дoбиjaњe 

aдeквaтнe пoмoћи  (Рaзвojнo 

сaвeтoвaлиштe, Oпштa бoлницa, ЦСР, 

Институт зa мeнтaлнo здрaвљe у БГ, 

Институт за говорну патологију 

Липoвицa, Tиршoвa, ...)  

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 
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Учешће родитеља на школским 

манифестацијама, Дечја недеља, 

„Жаркови Дани“, маскенбал, дечји 

вашар 

учитељи 

наставници 

по плану 

Oбрaдa aктуeлних тeмa, путeм сajтa, 

вeзaнo зa oднoс рoдитeљ-дeтe, текстови 

на сајту 

Стручни сaрaдници 

мeдиjaтeкaр 

кoнтинуирaнo  

Изрaдa инфoрмaциoнe бaзe пoдaтaкa o 

рoдитeљимa у циљу унaпрeђивaњa 

сaрaдњe унoс пoдaтaкa  

нaстaвници 

инфoрмaтикe 

прво  пoлугoдиштe 

 

Евиденција о сарадњи са родитељима, води се у Дневницима рада, педагошкој 

документацији, у Досијеу ученика. 

 

12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

 Један од стратешких циљева образовања  је умрежавање основних и средњих школа 

како би се свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих видова 

наставе. Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се побољша 

комуникација међу ученицима, наставницима тј, да се подигне квалитет наставе на 

виши  ниво. 

 Умрежавањем школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, квалитетнија 

регионална комуникација, размена искустава путем регионалних сусрета, стварање 

ефективних организација учења и подучавања у којем су ученици у центру 

активности,  подржавање активног укључивања родитеља и локалне заједнице у развој 

школе и школских програма, стварање услова за међусобно разумевање и 

толеранцију  различитих региона, нација и култура где различитост представља шансу за 

прогрес. 

 Умрежавањем  наше школе биће обухваћене све школе из нашег окружења како сеоске 

тако и градске школе, као и школе које су учесници заједничких пројеката. 

 Умрежавањем школа са другим институцијама може се постићи бржа и ефикаснија 

размена информација и искуства. Због тога је важно одржавати сарадњу осталим школама, 

али и са институцијама. Школа сарађује са великим бројем институција: 

ВРЕМЕ   АКТИВНОСТИ 

друго полугодиште Израда извештаја од стране стручних органа и радника 

безбедности  
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током године Предавања здравствених радника  

током године Евиденција о сарадњи  

током године Помоћ наставницима при изради планова рада: Развојно 

саветовалиште, Општа болница, Институт за ментално 

здравље, Липовица, Институт за мајку и дете, ЦСР, дечији 

психијатар, специјална школа  

током године Посете другим школама и институцијама; Активност 

ученичког парламента  

 

током године 

Организовање компезаторних програма за подршку учењу- 

сарадња са стручњацима везано за ИОП-е  

2. полугодиште Промоција средњих школа 

мај Европско село    

септембар СУП- предавања о безбедности у саобраћају 

током године Сарадња са МУП-ом ( предавања, радионице, активности на 

превенцији, као и на самој безбедности ученика)  

септембар Ноћ истраживача 

мај (у Новом Саду) 

децембар (у 

Београду) 

Фестивал науке 

октобар, март Геронтолошки центар 

Друго полугодиште  Вршњачка едукација, важност прве помоћи ( ученици средње 

школе) 

 

 

током године 

Сарадња са Месним заједницама током Дечије недеље, 

Божића, Ускрса (ликовни и литерарни конкурси, приредбе ); 

сарадња Ученичког парламента са Месним заједницама у току 

Дечије недеље ( упознавање са активностима МЗ, структуром 

и начином рада, активности секретара МЗ)  

јануар, фебруар Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава 
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 школу и родитеље, односно старатеље, о деци која треба да се 

упишу у први разред  

током године Сарадња са Домом здравља и Медицином рада ( систематски 

прегледи, предавања, радионице...)  

јун, јул Сарадња са Општином  око награда ученицима носилаца 

Вукових диплома и ученика генерације ( награђивање ученика 

и похваљивање) 

током године Сарадња са Националном службом за запошљавање  

( активности у оквиру професионалне оријентације, кретања на 

тржишту рада) 

током године Сарадња са другим школама и њиховим ученичким 

организацијама (дружење, сусрети, такмичења, размена 

искустава)  

током године Сарадња са локалним медијима: ТВ, локалне новине, 

„Просветни преглед“... ( информације о раду школе)  

током године Сарадња са друштвено- културним установама ( позориште, 

музеј, градска библиотека, базен, спортски центар...) – посете, 

учешћа на конкурсима, разним манифестацијама 

 

 

 

 

 

      _____________________________________                                                __________________________________ 

    Председник Школског одбора                                      Директор школе 

                        

 

 


