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Полазне основе: 

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању 
образовно-васпитног рада,план и носиоце активности,критеријуме и мерила за вредновање планираних 
активностии друга питања од значаја за развој установе. 

 

 

 Школски развојни план је дат на усвајање Школском одбору на састанку одржаном  ___у месецу јулу 
2021.________ 

 

 Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима и подзаконским актима: 

1.Закон о основама система образовања и васпитања(Сл.гласник РС  88/2017) 

 

2.Закона о основама образовања и васпитања (Сл.гласник РС  55/2013) 
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АНАЛИЗА СТАЊА 

Чланови стручног актива за Развојно планирање: 

1.Татјана Беквалац-психолог,координатор тима 

2.Тања Сератлић-наставница немачког језика 

3.Весна Зарић-професор разредне наставе 

4.Бојана Денић-представник јединице локалне самоуправе 

5.Љиљана Барна Никитовић-представница Савета родитеља 

6.Представник ученичког парламента 

7.Злата Митрић-наставница разредне наставе 

8.Меланија Максимовић-наставница разредне наставе 
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Школски развојни план се доноси у складу са ЗОСОВ и на основу извештаја тима о 
самовредновању,извештаја о спољашњем вредновању ,извештаја развојног тима за протекли трогодишњи 
период,извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора. 

Школски развојни план је стратешки план развоја установе,који садржи приоритете у остваривању 
образовно-васитног рада,план и носиоце активности за сваку школску годину као и критеријуме и мерила 
вредновања активности и друга питања од значаја за развој установе. 

Развојни план ОШ“Иса Бајић“ у Кули донет је на основу извештаја о самовредновању као и на основу 
Правилника о стандардима квалитета рада установе и извештаја Стручног актива за развојно планирање о 
реализацији претходног развојног плана. 
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АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА-SWOT АНАЛИЗА 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ МОГУЋНОСТИ 
И ПОТРЕБЕ 

ПРЕПРЕКЕ 

1.Наставници уче 
ученике,различитим 

Техникама учења. 

2.Наставници ефикасно 
управљају 

Процесом учења на 
часу,процесом учења на 
даљину и ефикасно користе 
постојећа наставна средстава. 

3.Оцене су у складу са 
резултатима на завршном 
испиту. 

4.Спремност стручног кадра на 

1.Неприлагођеност  
Наставних 
материјала 
индивидуалним  
Потребама 
ученика. 
 
2.Ученици 
нередовно и 
недовољно 
посећују допунску 
наставу. 
3.Ученици нису у 
довољној мери 
информисани о 
томе које врсте 
слободних и 
ваннаставних 
активности се 

1.Примена 
савремених 
наставних 
средстава. 
2.Увођење 
различитих 
система и 
поступака за 
мотивисање 
ученика. 
3.И даље радити 
на развоју 
ученичких 
компетенција за 
усвајање 
различитих 
облика 
учења,активним 
укључивањем у 

1.Недостатак 
материјалних 
средстава за 
модернизацију 
наставе и набавку 
потребних 
наставних 
средстава. 
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професионално усавршавање. 

5.Дежурање наставника на 
одморима. 

6.Отвореност за комуникацију и 
сарадњу. 

7.Ученик генерације се сваке 
године награђује пригодним 
поклоном. 

8.У школи се прате случајеви 
насилног понашања. 

9.Сваке године се повећава 
број ученика којима се пружа 
додатна подршка у 
раду(индивидуализација,ИОП-1 
и ИОП-2). 

10.Пратимо наше ученике са 
ИОП-ом 2 и у периоду кад 
уписују средњу 
школу,остварена је сарадња са 

реализују на нивоу 
школе. 
4.Недовољна 
заступљеност 
активности за 
развој социјалних 
вештина,решавање 
конфликата и 
других тема из 
области менталне 
хигијене. 
5.У школи се не 
ради ИОП-3 са 
даровитим 
ученицима. 
 
 
 

наставни 
процес. 
4.Побољшати 
понуду 
ваннаставних 
активности у 
складу са 
потребама 
ученика. 
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стручним службама средњих 
школа и за све наше ученике су 
послати извештаји о 
функционалном сататусу на 
крају основног образовања. 

11.Ученици осмог разреда 
пролазе на крају основног 
образовања професионалну 
оријентацију-
тестирање(психолог).Тестирање 
се спроводи након 
професионалног информисања 
ПП служба и намењено је 
ученицима који су неодлучни 
по питању избора средње 
школе. 

12.Остварена је одлична 
сарадња са неколико средњих 
школа из места по питању 
презентације средњих школа и 
пружања релевантних 
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информација за упис од стране 
ученика и професора средњих 
школа. 

13.Поседујемо стручни кадар за 
рад са децом са специјалним 
потребама-два 
дефектолога,која не само што 
раде са децом у оквиру 
специјалног одељења него по 
потреби пружају своју подршку 
учитељима,наставницима и 
стручној служби. 
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Годишњи извештај о раду актива за Развојно планирање 

 

Од почетка школске године,реализована су три  састанка Тима за Развојно планирање. 

На првом састанку  који је реализован 28.08.2020. извршена је анализа реализованих планова за текућу школску годину у условима 
Пандемије.Које активности смо успели да реализујемо а које не.Такође смо дискутовали и о томе да ли би можда требало изменити неке 
од планираних циљева за трећу годину реализације развојног плана.Нове околности у којима смо се нашли,указале су нам на неке 
слабости на којима би требали да радимо у циљу што бољег финкционисања у новим и другачијим условима рада(он лине наставе). 

Други састанак Тима за развојно планирање,реализован је 14.01.2021. 

Анализирали смо оствареност циљева за трећу годину и проценат остварених исхода. 

Индикатор 2.3.6 Ученик планира,реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника по процени тима за 
самовредновање остварен је у износу 15,3%. 

Мишљенја смо да је у зависности од компетенција наставника, а у условима пандемије,појединим ученицима било могуће  да развије ове 
компетенције у зависности од тога колику слободу у планирању наставници омогућавају својим ученицима. 

Развој ове компетенције код ученика у великој мери зависи од тога колико их наставници подстичу  у развоју самосталности и планирања 
у раду а свакако и родитељи.Неопходан услов за развој ове компетенције је слобода ,иницијатива и активност ученика. 

Индикатор 2.5.6. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме,обликом рада или материјала,по процени тима за 
самовредновање остварен је у проценту 15,3%. 
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Мишљење Тима за Развојно планирање је да је веома пожељно повећати овај проценат јер већи проценат остварености овог индикатора 
позитивно утиче на мотивацију ученика а самим тим и на постигнуће. 

Оствареност овог индикаора као и претходног зависи највише од тога колико наставници омогућавају својим ученицима избор у вези са 
начином обраде теме и остало. 

Закључак:Да би се позитивно утицало на развој поменутих компетенција код ученика,треба пре свега утицати на наставнике истицањем 
значаја развоја ових компетенција не само у вези школског успеха ученика него животног успеха уопште. 

Стручна служба школе такође може да утиче на развој поменутих компетенција кроз помоћ ученицима(индивидуално и групно) у развоју 
самопоштовања и иницијативе. 

Један од начина да се мотивишу наставници у подстицању развоја поменутих компетенција код ученика је награђивање наставника  . 

Трећи састанак је планиран за август 2021,где би на основу извештаја тима за самовредновање требао да се направи нови развојни план 
за наредни(трогодишњи или петогодишњи)период. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЈНОВИЈЕГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

 

Назив задатка 

 

Реализатори 

 

Докази 

 

Евалуација 

 

1.Формирање нових 
тимова за 
самовредновање и 
других тимова. 

Директор школе. Свеска –Наставничко веће. На састанку Тимова. 

 

1.1Избор 
координатора за 
сваки тим у циљу 
подизања квалитета 
рада међу тимовима. 

Директор у сарадњи са 
стручним сарадницима и 
наставницима,учитељима. 

Извештаји 
тимова,оперативни 
планови. 

На састанку Тима 

1.2РАЗВОЈ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА 2.3.6 И 2.5.6. 

Запослени. Свеске-тимови. На састанку тима 
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2.Израда новог 
развојног плана за 
наредни(трогодишњи 
или 
петогодишњи)период. 

 Директор,стручна 
служба,наставници,учитељи 

Оперативни 
планови,свеске тимова. 

На састанку Тима 

    

    

 

 

Координатор тима-психолог Татјана Беквалац. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ТРОГОДИШЊИ 
ПЕРИОД 

(2018-19.,2019-20. И 2020-21.) 

 

 

У претходном трогодишњем периоду подтимови за Школски програм и Годишњи план рада школе као и Стручни актив за Развојно 
планирање,редовно су евалуирали свој рад и писали извештаје. 

 

 

Евалуацијом активности претходног Развојног плана у области Школски програм и Годишњи план рада школе констатујемо следеће: 

-Испоштовани су законски прописи за структуру и садржај Школског програма и Годишњег плана рада школе, 

-Откуцани су сви школски програми од 1 до 8 разреда. 

-Поред редовне наставе,унети су бројни садржаји ваннаставних активности,додатна и допунска настава. 
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-У области настава и учење постигнут је видан напредак,кроз примену разних облика рада (угледни часови,амбијентална настава). 

Видно је унапређен рад кроз примену информационе технологије. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА  И ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА ЗА ТРОГОДИШЊИ ПЕРИОД ОД 2018-19.,19-20. И 20-21. 

 

 

Прва  година реализације развојног плана 

Циљеви: 

1.У току прве године реализације Развојног плана,формирани су нови Тимови за 
самовредновање и Развојно планирање  .Радили смо на повећавању функционалне 
повезаности.И поред тога што смо се трудили да се повежемо више и дае треба радити на 
усаглашавању активности и повећавању међусобне комуникације чланова 
Тимова.Предлажемо повећанје оперативности у смислу диструбуције обавеза на више 
особа. 

Закључак:1.Формирани су нови тимови, 

2.реализован је већи број заједничких састанака(Тимова за самовредновање и Развојног 
тима), 

3.Радили смо на подизању квалитета прве кључне области-програмирање,планирање и 
извештавање.Задовољни смо напретком али и даље треба радити на томе. 
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2.Побољшање материјално техничких услова рада-Асфалтирање горњег дела дворишта. 

Циљ није остварен. 

 

Друга година реализације развојног плана 

Циљеви: 

1.Подизање квалитета кључне области НАстава и учење,подручије вредновања УЧЕЊЕ. 

Циљ је у високом проценту остварен. 

Ученици су упознати са методама активног учења,од стране стручне службе и предметних 
наставника. 

На родитељским састанцима,родитељи су добили информације о методама и техникама 
рада које су у функцији ефикасног усвајања знања. 

Ученици су подстицани од стране наставника за заузимање актвног става у настави(групни 
радови,индивидуални радови и слично). 

2.Хидроизолација старе зграде. 

Циљ није постигнут. 

 

Трећа године реализације развојног плана 
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Циљеви: 

1.Подизање квалитета кључне области настава и учење. 

2.3.6.Ученик планира,реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 
наставника. 

2.5.6.Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме,обликом рада или 
материјала. 

Оба циља су делимично остварена.За реализацију поменутих циљева потребна је велика 
подршка наставника,учитеља а и стручних сарадника(развој самопоуздања ученика). 

 

 

2.Постављање фасаде на стару зграду 

Циљ није остварен. 

Напомена: 

Узимајући у обзир специфичне услове рада у претходних годину ипо дана констатујемо да је 
рад у условима Пандемије свакако утицао на квалитет рада тима за Развојно планирање у 
смислу мањег броја састанака и смањених капацитета за евалуацију активности које смо 
пратили.Трудили смо се да у складу са планом рада макар делимично испоштујемо план 
рада али и да научимо нешто из нових услова рада те у новом Развојном плану предложимо 
циљеве у складу са променама које се дешавају на глобалном нивоу а самим тим и у 
образовном систему. 

Као приоритет у наредном периоду наглашавамо значај дигиталне опремљености школе и 
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рад на подизању компетенција наставника за квалитетан он лине рад,јер се 
некомпетентност појединих наставника у области дигиталног рада показала као слаба 
карика у ланцу преношења информација. 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 

 

У школској 2020/21. години сви тимови за области 1-6 нису радили према плану, мада су усвојили планове,поједини тимови су 
извршили анализу стања установе и на крају школске године послали извештаје о раду. 

 

Тим за Област 1:Програмирање, планирање и извештавање у извештају наводи да су анализирани стандарди 1.1, 1.2 и 1.3. 
Извршено је усклађивање Школског програма са Законом, Годишњи план рада је донесен у складу са Законом. Анализа стања 
је показала да је лоша оствареност следећих индикатора: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 
 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.   
 
 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, 
ученици, родитељи, локална заједница).  
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1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.   

 
 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.   
 
 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.  
  

1.1 

 
 
 
 

 

Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже све прописане садржаје. Свим 
елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма у 
складу са потребама ученика и родитеља, школе и града и заснован је на реалним потенцијалима школе.  
При изради Годишњег плана рада школе 2020/2021.,пошло се од:  
- Закона о основном образовању и васпитању,  
- Закона о основама система образовања и васпитања  
- Правилника о Наставном плану и програму,  
-Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања,  
-Правилника о школском календару 2020/2021.,  
- Правилника о норми часова непосредног рада,  
- Статута школе,  
-Школског програма 
- Развојног плана школе 2018-2021.,  
- резултата спољашњег вредновања  
-резултата самовредновања рада школе,  
-Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  
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- свих Правилника у складу са Законом  
У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе и у складу са потребама и могућностима исте донет је 
развојни план.  
Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: индивидуализовани рад са ученицима кроз иоп-1, 
иоп2, Програмирање рада школе заснива се на аналитичко-истраживачким активностима и прикупљању података кроз анкете 
за родитеље, ученике и наставнике. Заснива се на евалуацији рада школе у свим сегменатима (настава, ваннаставне 
активности, сарадње школе, рада тимова, органа, анализа рада Ученичког парламента, Вршњачког тима, анализа постигнућа 
ученика на такмичењима и завршном испиту, као и упису у средње школе, опремљеност)  
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика које су подржане индивидуалним и 
индивидуализованим плановима рада кроз поменуте начине подршке у образовању и васпитању ученика и кроз подршку за 
социјалне, здравствене и психолошке потребе.  
Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада (План заштите ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, Ученичких организација, 
професионална оријентација, план заштите и унапређења здравља, животне средине и хуманих односа међу половима, План 
здравстевне и социјалне заштите, План школског спорта, сарадња са друштвеном средином, Планшколског маркетинга.  

 

 

На основу анализе упитника дошло се до закључка да је програмирање образовно-васпитног рада у функцији 
квалитетног рада школе. На прецизан и оперативан начин су предвиђени време, место, начин и носиоци остваривања 
програма уважавајући све специфичности школе  

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи 

 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром.  
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1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су 
циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.  

 
 
 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања.   
 
 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 
током школске године.  

 
 
 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.  
1.2 

 
Циљеви и задаци петогодишњег развојног плана унети су у годишњи план рада који је донет у складу са школским 
програмом.  
У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора планиране су активности у складу са 
циљевима развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.  
Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе.  
Оперативно планирање је предвидело механизме и активности за праћење рада и извештавање кроз записнике, мејлове, 
презентације, фотографије, уверења, извештаје које појединци, односно тимови достављају Наставничком већу, стручној 
служби, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.  
Годишњи извештај садржи потребне информације о раду школе и потпуно је усклађен са садржајем годишњег плана рада.  
У годишњи план рада школе је уграђен акциони план школског развојног плана и оперативно су разрађени структурни 
елементи школског програма.  
 
 
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног рада школе. У годишњи план рада је уграђен акциони 
план школског развојног плана, разрађени су структурни елементи школског програма. 

 
 
 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 
стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција  
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1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 
планирање наставе.  

 
 
 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на 
часу.  

 
 
 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано 
је на праћењу постигнућа ученика.  

 
 
 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 
интересовања ученика.  

 
 
 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-
истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 
непосредног окружења.  

 
 
 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 
напомене о реализацији планираних активности.  
 

1.3 

 
 
 

 

У глобалним плановима наставника користе се међупредметне и предметне компентенције за планирање наставе као и 
исходи за оперативно планирање наставе. Образовни стандарди су присутни у глобалном планирању наставе  
У опепративним плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће учемика на 
часу  
Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на праћењу постигнућа ученика и њиховим потребама које 
процењују предметни наставници и учитељи.  
У планирању слободних активности ученика углавном се уважавају резултати испитивања интересовања ученика  
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Планирање васпитног рада засновано је на аналитичко/истраживачким подацима, специфичним потребама ученика, њиховом 
окружењу и видљиво је кроз активности: Ученичког парламента, тематске наставе, Програм заштите ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним дешавањима и потребама.  
У припремама наставника постоји област самовредновање релаизације активности.  
Годишњи план рада школе омогућава развој циљева и стандарда образовања и васпитања. Планирање је функционално 
и засновано је на праћењу конкретних специфичности и потреба школе. У оперативним плановима наставника су 
видљиви исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће учемика на часу  

Наставници користе  у глобалном плнирању предметне и међуредметне компетенције и стандарде. 

На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у потпуности задовољени.  
 

Тим за Област 2: Тим за област 2-Настава и учење је у току  школске 2020/21. године имао 4 састанка, са којих постоје записници. 

На првом састанку анализиран је извештај за претходну школску годину,уочене слабости и дати предлози за њихово превазилажење. 

На другом састанку усвојен је план рада тима за ову школску годину,акценат је стављен на стандарду 2.3. 

На трећем састанку урађена је краћа анализа свега онога што је панирано за прво полугодиште и сачињен извештај. 

На четвртом састанку чланови тима су анализирали степен остварености плана који је усвојен на почетку школске године и донели 
следећи закључак: 

У току школске 2020.-2021.школске године,због новонастале ситуације одржан је мали број угледних часова.ПП служба  није била у 
могућности да обилази часове.Анализа чек листа планирана  за друго полугодиште,није урађена јер није било довољно посећених часова 
,ако се изузму часови на даљину ,где су рађени извештаји на дневном нивоу. 

Ово су само неке од активности које је тим планирапо за ову школску годину  и које су реализоване према утврђеном плану рада 
тима,активности које нису реализоване(угледни часови,анализа чек листе) ,а планиране су за ову школску годину биће реализоване у 
наредној школској години. 
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Тим за Област 3:Образовна постигнућа ученика је одржао 4 састанка. 

3. Образовна постигнућа ученика 

 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика   

  Школа помаже ученицима да буду успешни како  током наставе у школи, тако и  на он лајн настави, излазећи у сусрет њиховим 
потребама и  интересовањима. Успех се адекватно награђује према постигнутом резултату.  

 

3.2.2. . Ученици за које је сачињен ИОП 2 споро напредују. Тешко је поставити циљеве јер је могућност таквих ученика често веома мала и 
потребно је време да се она испита, а често је и мотивација слаба. Ученици који раде по  ИОП 1 углавном успевају да остваре зацртане 
циљеве. 

 

3.2.3.Допунска настава није организована у току 1. И 2. полугодишта због недостатка времена због корона распореда. Ученици до он-лајн 
наставе боље напредовали због рада у мањим групама. По преласку на онлајн наставу напредованје ученика је било веома тешко 
пратити. 

 

3.2.4 
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3.2.5. Додатна настава такође није организована због недостатка времена, али је више наставника са заинтересованим ученицима радило 
на даљину, тако да се и ту радило колико се могло. 

 

3.2.6. Пробног завршног испита није било. 

 

На завршном испиту 8. разреда, као и претходних година ученици су имали просек изнад републичког на свим тестовима . 

 

Тим за Област 4:Подршка ученицима одржао је три састанка. Након попуњавања Чек листе закључује се да: 

Ученици се не обавештавају о врстама подршке у учењу које пружа школа. Нису истакнути (на огласној табли школе, школском сајту) 
термини одржавања допунске и додатне наставе.  

Успех ученика анализира се редовно, квартално, на седницама Одељенског већа. Након анализе успеха не  организује се допунска 
настава за ученике који имају недовољан или лошији успех из појединих наставних предмета и додатна настава за ученике који остварују 
изузетне резултате у учењу. Предузимају се потребне мере за побољшање успеха ученика у оквиру редовне наставе и индивидулизован 
рад са ученицима. Родитељи се редовно обавештавају о успеху и напредовању ученика писменим путем и сл. Родитељски састанци и 
пријем родитеља се не организују Родитељи ученика који раде по ИОП-у директно су укључени у планирање рада са њиховом децом. У 
школи не постоји распоред индивидуалних разговора са родитељима. Ученицима који имају тешкоћа у прилагођавању школском животу 
обезбеђена је подршка од стране одељенског старешине, предметних наставника , школског педагога и психолога. У пружању подршке 
ученицима школа сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, МУП-ом. 
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Ваннаставне активности у школи  не организују се према потребама и интересовањима ученика, а у складу са ресурсима школе. Током 
школске 2020/21. године нису одржавани  часови слободних активности. У школи се не организују активности за развијање социјалних 
вештина(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...). Програмски садржаји остваривани су на часовима редовне 
наставе. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој 
ученика. Ученици су током године били у прилици да на часовима редовне наставе упознају разна занимања и добију потребне 
информације, чак и у млађим разредима. Нису реализоване промоције средљих школа. 

Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група. Активности које школа предузима су сарадња са 
предшколском установом, локалном самоуправом, центром за социјални рад. Школа предузима мере за редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. Сарадња одељенских старешина и стручне службе са родитељима је континуирана. Анализа изостанака 
ученика врши се квартално на седницама Одељенског већа. Поред тога, стручна служба месечно контролише ажурност правдања 
изостанака од стране одељенских старешина увидом у дневнике ОВ рада. У школи се остварује индивидуализација за све ученике из 
осетљивих група, односно за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, а није им потребан ИОП или њихови родитељи 
нису пристали да им дете похађа наставу по индивидуалном образовном плану. У школи се не организују компензаторни програми за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим 
групама. Тим за инклузивно образовање остварује сарадњу са Центром за социјални рад и Домом здравља. 

 

Тим за Област 5:Етос је одржао 6 састанака. Закључак до кога су дошли је: 

Због пандемије предложене активности нису спроведене. 
 

Тим за област 6:Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима је одржао 4 састанка. 

6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

Директор организује несметано одвијање рада у школи.У школи се обавезе и задужења запосленима деле у складу са 
законом и увек на основу њихове стручности,знања и способности.Код организације замена током школске године директор за 



30 

 

дуже одсуствовање углавном обезбеђује стручне замене али се проблем јавља код краћих одсуствовања.Код разредног већа 
учитеља је увек стручна замена. 

  

У школи је у потпуности развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.Проток 
информација у школи обезбеђен је преко извештаја стручних органа,огласне табле,књиге обавештења,сајта школе, итд. 
Информације о важним садржајима за живот  и рад школе достављају се благовремено свим актерима образовања.Сарадња 
међу стручним тимовима школе је делимично остварена. 

 

У школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима активности  

Материјални докази: Систематизација радних места, решење о 40-часовној радној недељи, распоред дежурства (ГПРШ  
Деловодни број 693 од 13.09.2019.) 

Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених  

Материјални докази:ГПРШ  деловодни број 693 од 13.09.2019.) 

Директор прати делотворност рада стручних тимова  и доприноси квалитету њиховог рада  

Материјални докази:  Записници са састанка, извештај о раду директора школе 

Директор обезбеђује услове да  запослени, ученички парламент и  савет родитеља активно учествују у доношење одлука у 
циљу унапређења рада школе 

Материјални докази:  Записници Наставничког већа, Записници Одељењског већа, Извештај Ученичког парлмента, 
Записници са састанака Савета родитеља, Записник са седница Шкоског одбора 

Директор користи различите механизме за мотивисање запослених 

Материјални докази:Књига обавештења (похвала), Записник са седница Наставничког већа 
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Оцена остварености је 3. 

 

6.2 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

Стручни органи школе у потпуности прате и анализирају  успех и владање ученика, а Тим за самовредновање континуирано 
остварује самовредновање рада школе.Унапређење рада наставника реализује се у оквиру семинара.Један од циљева 
дефинисаних Развојним планом школе је подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника. У школи се 
спроводи самовредновање.Сви  запослени уредно извршавају своје задатке.Већина чланова колектива је заинтересована за 
свој  задатак у тиму у којем ради. Резултати самовредновања су евидентни и помажу нам да отклонимо сопствене грешке,али 
и да утврдимо приоритете.Сваки месец сви чланови колектива уредно предају реализацију остварености плана за претходни 
месец.Сви чланови колектива редовно шаљу у електронској форми ПП служби свој извештај о реализацији месечних 
оперативних планова. 

 

Директор редовно остварује инструктивни увид  и надзор у образовно-васпитни рад. 

Материјани докази: Извештај о раду директора 

Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно- васпитни рад и предлажу мере за побољшање 
квалитета рада 

Материјални докази:план посете часовима, извештај о посећеним часовима, извештај о обављеним разговорима са 
наставницима, ученицима и родитељима 

Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања  квалитета 

Материјални докази: Записници са састанка, извештај самовредновања школе 

У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање  унапређивање рада школе 
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Материјални докази: Јединствени информациони систем Доситеј (праћење потреба запослених, технолошких вишкова, 
радници са пуном непуном нормом...) 

Директор ствара услове за континуирано праћење  и вредновање дигиталне зрелости школе 

Материјални докази: Учешће у пројектима, обуке запослених, ЕС дневник 

Директор предузима мере за унапређење образовно- васпитног рада на основу резултата праћења  и вредновања 

Материјални докази: Извештај о раду директора 

Оцена остварености је 3. 

 

6.3 Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

Директор уводи промене и иновације. Директор у потпуности има поверење у запослене и њихове могућности.Директор у 
потпуности подстиче целоживотно учење свих у школи.  Директор је спреман на преузимање одговорности када треба да се 
донесе нека важна одлука;стручно се усавршава и подстиче исто код чланова колектива.Директор у потпуности подстиче 
развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких цињева.Директор својом посвећеношћу 
послу и понашањем даје пример другима. 

Материјални докази: Редовно долази на посао (евиденција присуства), испуњава радне обавезе, подноси извештај  

Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације 

Материјални докази: спремност укључивања у пројекте, конкурисање 

Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.  
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Матријални докази: Истиче резултате такмичења (књигаобавештења, сајт школе), похвале усменим путем (Записник 
седнца Наставничког већа), награђивање ђака генерације (фотографије) 

Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада. 

Материјални доказ: План рада директора школе 

Оцена остварености је 3. 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима 
школе 

Материјални докази: организовање семинара, обука, сертификати 

 Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују професионално 
деловање. 

Материјални докази: Записник просветних саветника, извештај пп службе о обављеним разговорима  

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и 
унапређују наставу и учење. 

Материјални докази: Друштво учитеља Кула, Актив стручних сарадника Општине Кула 

(Сертификати, угледни/ огледни часови, фотографије, сајт школе) 

 Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.  
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Материјални докази: Записници Стручних већа, припреме 

Оцена остварености је 3. 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.  

Материјани докази: Предлог финансијског плана деловодни број 739 од 7.10.2019., финансијски план по првом ребалансу 
делоодни број 151 од 18.03.2020., Ребаланс буџета коначни деловодни број 439 од 07.07.2020. 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.  

Материјални докази: припреме наставника, извештаји ПП лужбе о посећеним часовима, фотографије, сајт  

 Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне институције, 
привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. 

Материјални докази: фотографије, сајт школе, Записник Ученичког парламента, извештај  записника стручних већа ( 
посета Позоришту, галерији, сајму Лорист у Новом Саду, сарадња са Црвеним крстом, Центром за социјали рад, МНРО 
Плава птица, Музичком школом, Вртићем, организована хуманитарна акција, трка пријатељства...)и све то у складу са 
новонасталом ситуацијом која је у вези са епидемијом корона вируса. 

Оцена остварености је 3. 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном 
заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. 
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Материјални докази: прикупљање чепова и хартије  записник тима за Заштиту животне средине, Записник Тима за 
предузетништво, записник са састанка Ученичког парламента) 

 У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 

Материјални докази: 2000. Дигиталних учионица, Школе за 21. Век, настава оријентисана ка исходима, дигитално 
компетентан наставник, Сусрет светова (Worldspaceweek), вебинари, сертификати, припреме, ЕСдневник, 
фотографије, сајт школе 

Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика 
и наставника. 

Матријални докази: угледне активности и сарадња, промоција занимања, припреме, ЕСдневник, фотографије, видео 
записи,сајт школе, извештај Тима за предузетништво 

Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 

Материјални докази: Извештај Ученичког парламента,  Записник Савета родитеља, учешће у тимовима, организација 
матуре 

Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и 
наставника 

Материјални докази: Пројектне активности 

Оцена остварености је 3. 

 

Закључак тима за организацију рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима 
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Тим је одржао четири састанка од планираних шест. Томе је допринела и ванредна ситуација тј. организовање наставе на 
даљину. Три састанка реализована су у школи, а један онлајн. Утврђено је да има одређених предности и јаких страна, али и 
недостатака. 

 Предлог тима за превазилажење недостатака је следећи:  

* Стално унапређивати наставни процес и ваннаставне активности 

* Побољшати комуникацију и пратити квалитет рада тимова и актива на нивоу школе. Предлог за бољу комуникацију 
организовати обуку за коришћење гугл драјва (коме је потребно) где би се сва документација налазила на једном месту, што 
би омогућило лакше праћење и вредновање квалитета рада 

* Равноправна подела послова међу запосленима 

* Ефикасно управљати школом уз добар проток информација 

* Истицање примера добре праксе 

* Промовисање радника и ученика који показују изузетне резултате у свом раду 

* Омогућити благовремени проток информација 

* Више примењивати знања са семинара у  пракси (представљати Наставничком већу, стручним активима и евидентирати у 
својим припремама) 

* Омогућити развој предузетничких компетенција ученика 

*Укључити више наставника у међународне пројекте 

У школској 2021/22. години неопходно је већу пажњу посветити самовредновању. Планиране активности махом нису 
реализоване због епидемиолошке ситуације, што нећемо допустити у новој школској години. 
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Извештај саставила координатор тима: 

Јелена Бајагић Тот 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Извештај тима за самовредновање,био  је ослонац за планирање будућих развојних активности. 

На основу детаљне анализе докумената за област Образовна постигнућа ученика дошли смо до следећих 
закључака: 

-Ученици наше школе остварују висок ниво постигнућа у настави(успех ученика) и на завршном испиту, 

-број ученика који постиже успехе на такмичењима висок је у континуитету ,годинама, 

-наши ученици у даљем школовању постижу висок ниво постигнућа. 

-постигнут је напредак у области програмирање образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада 
школе, 

-планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 
васпитања,стандарда постигнућа-исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних 
компетенција, 
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-што се тиче области 2  Настава и учење из извештаја тима није јасно које су слабости осим да је због 
пандемије одржан мали број угледних часова и да ПП служба није била у могућности да обилази часове у 
складу са планом, 

-област 3 образовна постигнућа је оцењен као добар,услови рада у паандемији су свакако и овде оставили 
трага због не одржавања допунске и додатне наставе, 

-у области 4 подршка ученицима утврђено је да се ученици не обавештавају о врстама подршке у учењу које 
пружа школа такође се ваннаставне активности не организују према потребама и интересовањима ученика а 
у складу са ресурсима школе.Утврђено је  постојање функционалне неповезаности између извештаја тима за 
самовредновање и онога што је реално урађено,нпр.у извештају пише да нису реализоване промоције 
средњих школа а јесу са свим школама које су се обратиле за подршку и о томе постоји писани траг.Није 
јасно који су то компензаторни програми за подршку учењу за ученике  из осетљивих група.Наша школа 
континуирано ради на пружању додатне подршке у виду индивидуализације,ИОП-1 и ИОп-2 чак и у 
специјалним одељењим.Стручна лица-дефектолози су активно ангажовани на пружању подршке 
учитељима,увек када је потребна.Сматрамо да смо на тај начин у потпуности остварили додатну подршку 
ученицима из осетљивих група.Оно на чему се не ради је додатна подршка даровитим ученицима ИОП-3 и 
сматрамо да би на томе требало више радити и стимулисати наставнике за такав рад. 
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Тим у наведеном саставу,приступа изради новог Школског развојног плана,који предлаже у следећој 
верзији: 

 

Основна школа“Иса Бајић“ у Кули је школа са дугогодишњом традицијом. 

Основана је као грађанска школа,за становништво места,била је симбол вредности и знања. 

   Кроз дуги период развоја и промена,школа је често била међу првим носиоцима и заступницима 
прогресивних идеја. 

У складу са тим,истичемо да наша школа негује вредности високих постигнућа ученика утемељене на богатој 
и значајној традицији и да све то усмерава ка развијању целокупне личности детета. 

Висок ниво постигнућа ученика,огледа се у бројним веома запаженим учешћима на такмичењима до 
највишег нивоа,проценту позитивно положених квалификационих испита(праћено кроз дужи временски 
период),као и у чињеници да највећи број наших ученика у средњој школи,задржава свој успех. 

Ови показатељи јасно говоре о томе да се квалитет наставе и оцењивање ученика одржава на приближно 
истом нивоу кроз дужи период,да се поштују педагошке норме и захтеви индивидуалног приступа 
ученику,да се нови радници уклапају у захтеве одржања квалитета наставног процеса. 
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Поред неговања сазнајне компоненте у наставном и ненаставном процесу,у нашој школи се негују спортске 
и уметничке компоненте,које су веома важне за укупан развој и афирмацију ученика и школе. 

Руковођење школом се заснива на успешној сарадњи директора школе и Школског одбора,односно 
усклађеном деловању и тежњи свих запослених да се постављени циљеви успешно остваре. 

Сматрамо да је школа остварила успех у подручију сарадње са родитељима,како кроз деловање Савета 
родитеља тако и кроз сарадњу у оквиру тимова за додатну подршку и друго. 

Оспособљавање ученика за самопоштовање и развијање одговорности за своје понашање,подигнуто је на 
виши ниво радом Ђачког парламента и Вршњачког тима за заштиту деце од насиља,злостављања и 
занемаривања као и кроз додатан и допунски рад,који се реализује у школи. 

Развијање поменутих особина код ученика,утиче на побољшање опште климе у школи. 

У вези са наведеним карактеристикама,у школи ће се неговати и развијати разноврсни облици рада са 
ученицима у којима ће они стицати неопходна знања о техникама и методама,које су битне за 
успостављање још квалитетнијих и бољих социјалних односа. 
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

У школи је запослено   81 радника. 

Од тога        радника је наставно особље, особе су ненаставно особље. 

Стручно усавршавање наставника: 

Анализом реализованих семинара,констатујемо да наставници школе у континуитету раде на свом стручном 
усавршавању с циљем повећања личних компетенија и са циљем праћења законских новина. 

У претходне две године,велики број наставника је прошао базични семинар из области Активног учења,а све 
у циљу подизања компетенција из ове области. 

 

 

Присуство он лине семинарима су све чешће присутни у извештајима појединих колега. 

Остали наставници били су учесници највећег броја семинара,које је организовало министарство просвете. 

Натаваници ,стручни сарадници   и директор школе редовно планирају своје стручно усавршавање ,те се у 
складу са могућностима ,стручно усавршавају и раде на подизању личних и професионалних компетенција. 
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У претходне две године,повећан је број угледних часова на којима колеге показују примере добре праксе,те 
на тај начин пружају могућност и другима да их усвоје. 

На иницијативу саветника,из Школске управе Сомбор,урађена је симулација екстерног вредновања,са 
циљем постизања већег квалитета наставног часа. 

 

4.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

o Запослени у настави 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Презиме и име 

П
ол

 

Ст
ру

чн
и 

 и
сп

ит
 

П
ри

пр
ав

ни
к 

Предмет/и које предаје 
Одељења у којима 

предаје 

О
де

љ
ен

ск
и 

ст
ар

еш
ин

а Начин 
заснивања 

радног односа 

1. Цицмил Владана ж Да Не Српски језик 7.1, 7.2 

5.1,5.3 

5.1 Неодређено 
(Н) 

2. Херцег -Рокнић Александра ж Да Не Српски језик  6.4.  Н 

3. Вулић Валентина ж Да Не Српски језик 7.3,7.4 

5.3, 5.4 

5.2 Н 

4. Мујичић Валентина ж Да Не Српски језик 6.1,6.2 ,6.3  Н 
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8.3, 8.4 

4. Драгана Мандић ж Да Не Српски језик 8.1,8.2  Н 

5. Бертрон Хилда ж Да Не Немачки језик 8.1,8.2,8.3,8.4 

6.1 

 Н 

6. Таталовић Тања ж Да Не Немачки језик 5.1 5.2,5.3,5.4  Н 

7. Миловић  Ида ж Да Не Немачки језик 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

6.2 

 Н 

8. Тања Сератлић ж Не Не Немачки језик 6.3,6.4  Одређено (О) 

9. Лукета Верица ж Да Не Енглески језик 6.3,6.4 

7.1 ,7.3,7.4 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

6.4 Н 

10. Рапчак Андреа ж Да Не Енглески језик 6.1,6.2 

4.1, 4.2, 4.3,4.4 

5.1 5.2,5.3,5.4 

6.2 Н 

11. Кристина Мишовић ж Да Не Енглески језик 1.1, 1.2, 1.3  Н 

12. Сања Поповић ж Да Не Енглески језик 2.1,2.2, 2.3  Н 
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3.1, 3.2, 3.3 

7.2 

13. Лабовић Валентина ж Да Не Ликовна култура 5.1,2,3,4 

6.1,2,3,4, 

7.1,2,3,4 

8.1,2,3,4 

7.2 Н 

14. Патковић Софија ж Да Не Музичка култура 5.1,2,3,4 

6.1,2,3,4 

7.1,2,3,4 

8.1,2,3,4 

 

8.2 

Н 

15. Јована Шушиловић ж Да Не Географија 

 

5.1, 5.2,5.3,5.4  Н 

16. Грозданић Бојана ж Да Не Географија 

 

8.3,8.4  Н 

17. Поповић Душанка ж Да Не Географија 

 

8.1,2 

6.1,2,3,4 

 Н 
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7.1,2,3,4 

18. Товарић Јасна ж Да Не Историја 

 

6.1,2,3,4 

8.2 

5.2,3,4 

7.1,2,3,4 

6.1 Н 

19. Павков Ивана ж Да Не Историја 5.1 

8.3,4 

 Н 

20. Тргић Светлана  ж Да Не Грађанско васпитање Све групе  Н 

21. Кривокућа Милош м Не  Не Физика 6.3,4 

7.1,2,3,4 

8.1,2,3,4 

8.3 О 

22. Пољаковић Данијела ж Не Не Физика 6.1,2  О 

Математика 8.4 

23. Крајиновић Јелена ж Да Не Математика 8.1,2  

7.1,2,3 

7.1 Н 

24. Крунић Бранко м Да Не Математика 6.3,4 7.4 Н 
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7.4 

5.3,4 

25. Јеловац Милица ж Не Не Математика 8.3 

6.1,2 

5.1,2 

 О 

26. Јакшић Маријана 

 

ж Да Не Биологија 8.1,2,3,4 

6.3,4 

6.3 Н 

27. Харди Наталија ж Да Не Биологија 5.1,2,3,4 

6.1,2 

7.1,2,3,4 

7.3 Н 

Чувари природе Једна група 

28. Вукмировић Снежана ж Да Не Хемија  8.1 

7.1,2,3,4 

8.1 Н 

29. Бранка Поповић ж Да Не Хемија 8.2,3,4,  Н 

Домаћинство  Све групе 

30. Шанта Михајло м Да Не Техника и технологија 5.1,2,3,4  Н 
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6.1,2,3,4 

7.2,3 

31. Косановић Никола м Да Не Техника и технологија 6.3,4 

7.1,2,3,4 

8.1,2,3,4 

 Н 

32. Чизмар Саша м Да Не Техника и технологија 8.1,2  Н 

33. Гојко Секеруш м Да Не Техника и технологија 5.1,2,3,4 

6.1,2 

7.1,2 

8.3,4 

8.4 Н 
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ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Предметна настава у школи се одвија у кабинетима.У школи постоји фискултурна сала(која својим 
капацитетом не задовољава у потпуности потребе ученика),библиотека са читаоницом док је стоматолошка 
ординација(која је у прошлом периоду била у оквиру школе) на другој локацији. 

Од ове школске године у школи постоје два Дневна боравка ,где деца пре или после наставе задовољавају 
своје потребе за одмором,разонодом имају ручак ,такође имају прилику,да уз помоћ учитељица ураде 
домаће задатке. 

Ужина се због пандемије,на основу поштовања  стручне препоруке не дистрибуира тренутно у школи. 
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Финансијска средства за материјалне трошкове школа добија из буџета Општине за сваку календарску 
годину по утврђеном финансијском плану школе. 

У циљу побољшања услова рада,школа се за средства обраћа и Покрајинском секретаријату за образовање 
и културу у Новом Саду,као и Министарству просвете у Београду. 

 

КУЛТУРНЕ И ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У МЕСТУ СА КОЈИМА ШКОЛА САРАЂУЈЕ 

У месту постоје следеће образовне установе са којима школа сарађује:Предшколска 
установа“Бамби“,ОШ“Петефи бригада“,Средња техничка школа“Михајло Пупин“,Средња економска 
школа,нижа музичка школа, и друго. 

Културне установе  у месту са којима школа сарађује и које су од значаја како за развој и задовољавање 
дечијих интересовања тако и за ширење опште културе су:Народна библиотека,Аматерско 
позориште,Ликовна галерија. 
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МИСИЈА ШКОЛЕ 

Кроз увођење у рад већег броја савремених техника и метода учења утицаће се на подстицање и развој 
различитих стилова учења,што је и природан начин стицања знања. 

Узимајући у обзир то да постоје велике индивидуалне разлике код ученика у погледу тога који стил учења 
им одговара,нуђење различитих модела усвајања знања,требало би да има позитиван ефекат на мотивацију 
ученика  а самим тим на успех у раду и стварање позитивне слике о себи. 

Амбијентална настава се показала као веома интересантан начин рада са децом,при чему су они у сарадњи 
са наставником креатори , реализатори и евалуатори процеса.То им даје прилику да поред усвајања 
сазнајних компоненти одређеног предмета,развијају и друге 
компетенције(планирање,реализација,евалуација свог рада). 

Претходне школске године,доста се радило на подизању свести код учитеља и наставника о значају 
мотивације ученика,за школско постигнуће. 

Због ситуације са Пандемијом суочили смо се са спознајом колико је флексибилност у раду важна као и 
значај дигиталног знања за услове он лине рада који је помогао да се у условима немогућности реализације 
директне наставе ипак ради на преношењу знања. 
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ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Повећање свести ученика о значају личног и одговорног ангажмана при доношењу одлуке о избору будуће 
школе. 

Повећање свести ученика о значају унутрашњег локуса контроле и значају развоја личних компетенција за 
успех у животу. 

Повећање свести ученика о значају целоживотног учења и развијању вештина тимског рада. 

Поред наставног процеса,који пружа велике могућности за развој поменутог,часови одељенског 
старешине,Ђачки парламент ,рад у различитим тимовима,учествовање у културним и хуманитарним 
манифестацијама,представљају такође области у којима видимо могућности за развој поменутих 
компетенција ученика. 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА 
УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Циљеви: 

Унапређивање учења и квалитета наставе,путем праћења напредовања ученика кроз заједничке,јасне 
,дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласности са стандардима постигнућа. 

-Унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном испиту. 

-Усвајање трајних и примењивих знања. 

Задаци: 

-Образовање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима,родитељима и 
наставницима,кроз упознавање са стандардима образовања. 
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-Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школског постигнућа кроз интерно тестирање 
,током године а по узору на 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 завршног испита,при планирању образовно-васпитног рада за наредну 
школску годину. 

-Предвидети иницијално и завршно процењивање у годишњим плановима наставних предмета ради провере 
остварености прописаних образовних стандарда. 

-Извршити анализу резултата иницијалног тестирања ученика,по предметима на часу одељенског старешине. 

-Организовати допунску наставу из свих предмета у којима се вршииницијативно процењивање ученика. 

-Извршити идентификацију ученика за допунску и додатну наставу,на основу резултата иницијативног 
процењивања. 
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-Извршити идентификацију ученика за допунску и додатну наставу,након анализе успеха ,на крају сваког 
класификационог периода. 

-Организовати припрему ученика за полагање завршног испита од другог полугодишта осмог разреда. 

-Оснаживање ученика за самоспознају. 

 

ТАБЕЛАНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

Време 
реализације: 

Активности-мере Реализатори: 

АВГУСТ Анализа постигнућа 
ученика на завршном 
тесту у јуну текуће године. 

Чланови стручних 
актива. 

АВГУСТ Израда годишњег плана 
рада наставника,на основу 
анализе успешности 
ученика на завршном 

Чланови стручних 
актива. 
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испиту. 

АВГУСТ Израда годишњег плана 
додатне,допунске и 
припремне наставе на 
основу анализе 
успешности ученика на 
завршном испиту. 

Чланови стручних 
актива. 

СЕПТЕМБАР Припрема и реализација 
иницијалних тестирања и 
анализа постигнућа 
ученика на иницијалним 
тестирањима. 

Обавештавање родитеља. 

Чланови стручних 
актива,одељенске 
старешине. 

НОВЕМБАР Упознавање родитеља 
ученика са начином 
припреме ученика за 
завршни испит. 

Предметни 
наставници,одељенске 
старешине. 

НОВЕМБАР-ЈУН Планирање и реализација Чланови стручних 
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припремних часова. актива. 

НОВЕМБАР-ЈУН Реализација интерних 
тестирања,по узору на 
тестирање на завршном 
испиту. 

Чланови стручних 
актива. 

АПРИЛ Реализација и анализа 
пробног завршног испита. 

Чланови стручних 
актива. 

МАЈ Реализација и анализа 
тестова ,по предметима,за 
ученике 8.разреда. 

Наставници,који 
предају ученицима 
8.разреда. 

ЈУН Реализација припремне 
наставе. 

Наставници који 
предају ученицима 
8.разреда. 

АВГУСТ Анализа усклађености 
закључних оцена и 
потигнутих резултата на 
завршном тесту,за ученике 
8.разреда. 

Чланови стручних 
актива и предметни 
наставници,који 
предају ученицима 
8.разреда. 
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

ОБЛАСТ:МАТЕМАТИКА 

Циљеви: 

-Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напретка ученика кроз 
заједничке,јасне,дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласности са стандардима 
постигнућа. 

-Унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту. 

-Усвајање трајних и примењихих знања. 

 

Задаци: 



59 

 

-Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и њихове јавне доступности ученицима,родитељима и 
наставницима кроз упознавање са стандардима образовања. 

-Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерна 
тестирања,током године а по узору на завршни тест,праћење напредовања ученика. 

-Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју. 

-На основу статистике Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за прошлу школску 
годину,за ову још немамо информације, 

Актив је констатовао да је задовољан резултатима теста као и да има места за поправљање. 

Школа је имала просечан број бодова и он је био виши од просека на нивоу републике. 

Број бодова,које су ученици освојили у складу је са завршном оценом,коју су остварили из математике. 

 

Активности: 

1.Анализа постигнућа ученика по разредима на завршном тесту  

-Време реализације-Септембар  

-Носиоци активности-наставници математике. 

2.Припрема иницијалног теста по разредима у складу са закључцима на завршном испиту. 
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-Време реализације-Септембар,октобар . 

-Носиоци активности-чланови стручног већа за предмет математика. 

3.Реализација иницијалног теста по разредима. 

-Време реализације- 

-Носиоци активности-чланови стручнов већа,предмета математика. 

4.У оквиру тестова ,током године,посветити посебну пажњу функционалним задацима. 

-Време реализације у току школске године. 

-Носиоци активности-Чланови стручног већа за математику. 

5.У оквиру часова редовне наставе,наводити ученике да читају текстуалне задатке,да би разумели оно што 
читају. 

-Време реализације у току школске године. 

-Носиоци активности-ученици од 5 до 8 разреда. 

6.Часови редовне наставе,посвећени завршном испиту(нпр.задаци из процената,бројних израза и слично 
које обрађујемо,раде се на завршном испиту). 

7.Свеска за матуру и актуелно градиво у њој(формуле,задаци и слично). 
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-Време реализације у току школске године. 

-Носиоци активности-ученици од 5 до 8 разреда. 

 

   КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Да  би се сагледала постигнућа ученика на крају основног образовања,важно је узети у обзир резултате 
завршног испита.Анализе нам дају смернице на који начин је потребно унапредити образовни процес. 

Тест из математие садржи 20 задатака ,груписаних у 5 области. 

Највише задатака 6 било је из области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА И ГЕОМЕТРИЈА,затим из области 
алгебра и функције 5. 

По 3 задатка из области ОБРАДА ПОДАТАКА,док су 2 задатка била из области МЕРЕЊЕ. 

Према нивоу постигнућа,највише је задатака основног нивоа9,седам задатака средњег нивоа,док су на 
напредном нивоу заспупљена 4 задатка. 

Већина задатака је била отвореног типа,тако да су ученици били у обавези да прикажу поступак решавања. 

У само три задатка се од ученика очекивало да заокруже једно од понуђених решења. 

Сви наши ученици (91) су присуствовали тестирању. 

Тестирање је реализовано на српском језику. 
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Два ученика 8-4 одељења су радила тест по ИОП-у 2,остварени број бодова је 5,5 и 3,0. 

Задаци на завршном нивоу су били потпуно непознати. 

 8-1 8-2 8-3 8-4 

МАКСИМУМ 15,0 16,5 20,0 18 

МИНИМУМ 5,5 4,5 3,5 1,0 

ПРОСЕК 8,91 10,26 11,94 8,48 

УСПЕШНОСТ 
ИЗНАД 50% 

9-24 

37,5% 

8-19 

42,15% 

21-27 

77,78% 

8-21 

38,09% 

 

По задацима,проценат успешности немамо,као ни поређење са републичким просеком,јер тај податак није 
пронађен на сајту ЗУОВ-а. 
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ПЛАН РАДА: ПРИПРЕМА ЗА  ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 
 
 
УВОД 
Припрема за завршни испит организоваће се за заинтересоване ученике осмог разреда у  
једној до две групе, према утврђеном распореду часова, један час у недељи. 
Припрема за завршни испит се организује ради систематизације знања ученика, 
увежбавања и развијања самосталности у решавању задатака, те примени наученог на 
нестандардне задатке и реалне проблемске ситуације.  Планира се рад са ученицима и 
током зимског распуста, као и након завршетка школске године.  
У сарадњи са наставницима српског језика , активом одељењских старешина и директором 
школе , организоваће се по једна симулација завршног испита у сваком полугодишту, док 
се посебна тестирања из математике(не мање од три)  планирају неколико пута у току 
школске године и у периоду након њеног завршетка до самог испита. 
 
 
ПЛАН РАДА 
Настава ће се одвијати према наведеном оперативном плану, у складу са Образовним 
стандардима за крај основног образовања: 
 

Наставне теме и садржаји: 
 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
1.1. Записивање различитих врста бројева, превођење децималног записа броја у 

разломак и обрнуто. Одређивање супротног броја, реципрочне и апсолутне 
вредности броја 

1.2. Упоређивање бројева истог записа 
1.3. Упоређивање бројева различитог записа 
1.4. Израчунавање вредности једноставнијих бројевних израза 
1.5. Израчунавање вредности сложенијих бројевних израза 
1.6. Примена бројевних израза у једноставнијим реалним ситуацијама 
1.7. Примена бројевних израза у реалним ситуацијама 
1.8. Примена основних правила дељивости са 2,3,4,5,9,декадним јединицама 
1.9. Примена дељивости и правила дељивости у проблемским ситуацијама 

 
2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

2.1.Израчунавање степена датог броја, основне операције са степенима 
2.2.Операције са степенима, квадратни корен 



64 

 

1. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 
1.1. Израчунавање степена датог броја, основне операције са степенима 
1.2. Операције са степенима, квадратни корен 
1.3. Основне операције са полиномима (сабирање, одузимање, множење) 
1.4. Квадрат бинома 
1.5. Примена формула за квадрат бинома и разлику квадрата 
1.6. Растављање полинома на чиниоце 
1.7. Директно и обрнуто пропорционалне величине- изражавање одговарајућим 

записом. Израчунавање непознатог члана у пропорцији 
1.8. Примена пропорционалности 
1.9. Решавање линеарних једначина у којима се непозната појављује само у једном 

члану 
1.10. Решавање линеарних једначина са једном непознатом 
1.11. Примена линеарних једначина на сложеније текстуалне задатке 
1.12. Решавање линеарних неједначина 
1.13. Примена линеарних неједначина на сложеније текстуалне задатке 
1.14. Решавање система линеарних једначина са две непознате 
1.15. Примена система на сложеније проблемске задатке 
1.16. Функција у=ах и њен график 
1.17. Линеарна функција,њена својства и графичка интерпретација 

2. ГЕОМЕТРИЈА 
2.1. Основни појмови у геометрији 
2.2. Врсте углова и њихово израчунавање ( ако су дати само у степенима) 
2.3. Врсте углова и њихово израчунавање  (претварање угаоних мера), углови са 

паралелним крацима, углови на трансферзали 
2.4. Осна симетричност фигуре 
2.5. Збир углова у троуглу и четвороуглу 
2.6. Конструкција троуглова 
2.7. Подударност троуглова 
2.8. Питагорина теорема 
2.9. Обим и површина троугла и свих врста четвороуглова 
2.10. Примана Питагорине теореме на троугао и четвороугао 
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2.11. Многоугао – збир углова, број дијагонала 
2.12. Правилан шестоугао ( полупречници уписане,описане кружнице, обим,           

површина, карактеристичан троугао) 
2.13. Обим и површина круга и кружног прстена 
2.14. Централни и периферијски угао круга, површина кружног исечка, дужина 

кружног лука 
2.15. Сличност троуглова 
2.16. Површина и запремина призме и пирамиде када су подаци непосредно дати 
2.17. Поврпина призме и пирамиде када подаци нису непосредно дати 
2.18. Површина и запремина вањка, купе и лопте када су подаци непосредно дати у 

задатку 
2.19. Површина и запремина ваљка, купе и лопте када подаци нису непосредно дати 

 

3. МЕРЕЊЕ 
3.1. Претварање јединица дужине, масе и времена у мање, апоени новца 
3.2. Упоређивање величина које су изражене различитим мерним јединицама за 

дужину и масу;Претварање јединица мере и рачунање са њима 
3.3. Претварање износа једне валуте у другу- примена пропорција 
3.4. Приближна вредност броја- заокругљивање у рачунање са приближним 

вредностима 
 

 

 

4. ОБРАДА ПОДАТАКА 
4.1. Координатни систем( Одређивање координата тачака, осно или централно 

симетричних...) 
4.2. Читање графикона, дијаграма , табела и обрађивање података по једном  

критеријуму(аритметичка средина, поређење вредности узорака са средњом 
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вредношћу) 
4.3. Представљање података табелом или дијаграмаом, мод , медијана 
4.4. Проценат 
4.5. Примена процентног рачуна у једноставнијим реалним ситуацијама 
4.6. Примена процентног рачуна у сложенијим реалним ситуацијама 

 

 

ЦИЉ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Циљ организовања овакве врсте наставе је управо систематизација усвојених знања ученика провучено кроз све нивое знања (основни, 
средњи и напредни), повезивање наставних садржаја и њихова примена у различитим мање или више стандардним и нестандардним 
реалним ситуацијама, осамостаљивање ученика приликом решавања задатака , али и полагања испита у виду теста.  

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА 

Реализација наставе зависи од правилног избора наставних метода и облика рада. Наставне методе треба бирати на основу основних 
дидактичких принципа: поступности и систематичности, научности, целовитости и аналитичности, свесне активности, трајности вештина , 
знања и умења, оптималног стимуланса, историчности и савремености. Тако се умеће учења математике, тј систематизација знања кроз 
овакву наставу, заснива на познатим методама: генерализације и апстракције, конкратизације, индукције и дедукције, методи 
специјалних случајева, анализе и синтезе.Управо применом неких од наведених метода ученици се могу мотивисати на самосталан рад и 
истраживање,употребу различите литературе али и „савремених“ извора знања. 

Приликом реализације наставе применити по потреби фронтални облик рада, али инсистирати на индивидуалном раду ученика, а може 
се применити и менторски рад са ученицима који имају потешкоће у савладавању наставних садржаја. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА 
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Приликом реализације наставе користити сва расположива стандардна наставна средства( табла, краде, прибор за конструкцију, наставне 
листиће). По потреби увести употребу рачунара ради различитих презентација. 

Задаци се бирају из литературе предвиђене за исту од различитих издавача ( Министарство просвете, Математископ, МД Архимедес, 
Круг...). 

 

ПЛАНИРАН ПЕРИОД 

Дан Датум Време Разред 

Понедељак 03.06.2019. 3. 4. 5. час 8-1,2,3 

Уторак 04.06. 2.3.4. час 8-1,2,3 

Среда 05.06. 2. 3. 4. час 8-1,2,3 

Четвртак 06.06. 1. 2.3. 4. час 8-1,2,3 

Петак 07.06. 3.4. час 8-1,2,3 

По потреби припемна настава ће се одржавати суботама  у периоду 1.-4. часа.у договору са ученицима. 
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ОБЛАСТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉЕВИ: 

-Унапређење учења и квалитета наставе кроз заједничке,јасно дефинисане и свима доступне критеријуме 
оцењивања који су у сагласности са стандардима постигнућа. 

-Унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту. 

-Усвајање трајних и примењивих знања. 

 

ЗАДАЦИ: 

-Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 
ученицима,родитељима,наставницима ,кроз упознавање са стандардима образовања. 

-реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа,кроз интерна 
тестирања,током гоодине а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика. 
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Активности: 

1.Анализа постигнућа ученика на завршном тесту. 

Време реализације-август-септембар 

Носиоци активности-чланови стручног већа за српски језик. 

2Припрема иницијалног теста по разредима. 

-Време реализације-Септембар,октобар. 

Носиоци активности-чланови стручнов већа за српски језик. 

3.Реализација иницијалног теста и анализа у складу са закључцима на завршном испиту. 

-Време реализације-у току школске године. 

Носиоци активности-чланоови стручног већа за српски језик. 

4.Израда годишњег плана рада редовне наставе,поштујући закључке анализе успеха на завршном испиту. 

-Време реализације-август 

-Носиоци активности-чланови стручног већа за српски језик. 
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5.У оквируобласти учење учења,радити на разумевању прочитаног,логичком расуђивању,препознавању и 
повезивању чињеница и појмова. 

-Време реализације-током све три године. 

-Носиоци активности-чланови стручног већа за српски језик. 

6.У оквиру часова,посветити посебну пажњу аргументацији ставова,базираних на обрађеним текстовима. 

-Време реализације-током све три године. 

Носиоци активности-чланови стручног већа за српски језик. 

7.Часови редовне наставе,посвећени завршном испиту. 

-Време реализације-током све три године. 

-Носиоци активности-чланови стручног већа. 
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ОБЛАСТ НАУКА 

ЦИЉЕВИ: 

-Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 
ученицима,родитељима,наставницима,кроз упознавање са стандардима образовања. 

-Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерна 
тестирања,током године а по узору на завршни испит,праћење напредовања ученика. 

-Прилагођавање стицања знања и оцењивања,ученицима са тешкоћама у развоју. 

Активности: 

1.Анализа постигнућа ученика на завршном тесту. 

Време реализације-Септембар 

Носиоци активности-предметни наставници 

2.Припрема иницијалног теста по разредима. 

Време-Септембар.октобар. 

Носиоци активности-чланови стручних већа. 

3.Реализација иницијалног теста и анализа у складу са закључцима на завршном испиту. 
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Време:Током школске године 

Носиоци активности:Чланови стручних већа. 

4.Израда годишњег плана рада редовне наставе,поштујући закључке анализе успеха на завршном испиту. 

Време реализације-Август 

Носиоци активности:Чланови стручних већа. 

 
 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАНЕ САРАДЊЕ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА,НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 Тим за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања,ради према програму са јасно дефинисаним 
активностима за све запослене у школи у случају појаве насиља. 

Програм рада Тима за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања,налази се у документацији 
психолога и саставни је део Годишњег плана рада школе. 

Евиденције о случајевима насиља,чувају се у документацији психолога. 

Програмом заштите јасно су дефинисане одговорности свих запослених у школи. 
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Програмом је јасно дефинисана процедура у случајевима насиља нивоа 1,2 и 3,васпитно-дисциплинске 
мере,начини праћења и евалуације примењених поступака. 

У случају,када нису постигнути одговарајући ефекти и нема позитивне промене понашања појединца и 
групе,школа консултује друге институције,као што је Центар за социјални рад,Школска управа,Црвени крст 
,полиција и друго. 

Упознати смо са правилником о обављању друштвено-корисног рада али га још нисмо прецизно 
дефинисали ,те га још не користимо у пракси.план нам је да се ове школске године детаљније позабавимо 
тим правилником у оквиру рада Тима за заштиту од дискриминације и насиља те да јасно дефинишемо које 
активности би наши ученици радили у складу са нивоом насиља. 

На основу закључака,анализе евидентираних случајева насиља,ефеката предузетих мера,направљен је 
Акциони план за следећу школску годину. 

 

 

У реализацији циља развијање и оснаживање система подршке ученицима,укључен је Тим за заштиту 
ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања. 

Школа је сачинила Програм заштите од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања и других 
облика ризичног понашања,где су укључене мере које ће допринети превенцији насиља као и сарадњу међу 
ученицима.              
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  МЕРА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈЕУ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ 
УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

Р.б
р. 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ 

НОСИОЦИ НАПОМЕН
А: 

 

1. 

Упознавање свих актера школе са 
Програмом заштите ученика од 
дискриминације,насиља,злостављ
ања и 

занемаривања и о постојању 
Протокола за заштиту деце од 
насиља,злостављања и 
занемаривања. 

Септембар. Учитељи,одељенске 
стаешине,психолог. 
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2. 

Упознавање са првилима 
понашања у школи и последицама 
кршења правила(Кућни 
ред,Статут). 

Септембар Учитељи,одељенске 
старешине. 

 

3. Организација дежурстава 
наставника 

Септембар-
јун. 

Учитељи,наставници.  

4. 

5. 

 

Редовно вођење књиге дежурства. 

 

Предавање радника Мупа за 
ученике 4. и 6.разреда. 

С-Јун 

 

Септембар-
јун. 

Дежурни наставници. 

Радници МУП-а. 

 

6. 

 

 

 

 

Сарадња са центром за 
социјални рад у оквиру 
превентивних активности. 

 
Током 
године-по 
договору. 

 
Стручна служба школе. 

 
 

7. Организација разних 
ваннаставних активности у 
оквиру школе у смислу помоћи 
ученицима на осмишљавању 
слободног времена. 

Септембар-
јун. 

Ученици,учитељи,оде
љенске 
старешине,предметни 
наставници. 
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8. Предавање стручњака из других 
области о ризичним облицима 
понашања. 

Септембар-
јун. 

Лекари,медицинске 
сестре. 

 

9. Израда паноа на тему 
толернције,опасност од 

коришћења ПАС и друго. 

 
 

 
Септембар-
јун. 
 

Учитељи,наставници,п
редставници ђачког 
парламента. 
 
 

 
 
 

10. Активности стручних сарадника  

На спречавању појаве 
малолетничке деликвенције. 

Септембар-
јун. 

Психолог-педагог.  
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА ИРОДИТЕЉИМА 

 

Циљ: Примена модела тростепеног превентивног приступа у превенцији насиља 

 

Задатак/активност Време 
реализације 

 

Исход/ефекат Носиоци 
активности 

Урадити процену безбедности 
према моделу процене 
безбедносних ризика у 
школама  

Мај  Утврђивање стања 
безбедности  у школи и 
предузимање мере да 
школа буде  сигурно и 
безбедно место за 
ученике, запослене и 
родитеље 

Тим за заштиту 
деце од 
насиља 

директор 

Савет 
родитеља 

секретар 
школе 

локална 
заједница 

Универзална превенција:  

- Учење социјалних 
вештина 

Током 
реализације 
Развојног 

Изградња безбедног 
школског амбијента 
засве ученике; пружање 

Тим за заштиту 
деце... 
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- Успостављање 
позитивне проактивне 
дисциплине 

- Усвајање пожељног 
понашања у школи 

- Активно надзирање 
- Развијање система 

бриге и подршке 
- Поштовање правила 

понашања у школи 
 

плана 
школе 

оптималних услова деци 
за постизање успеха у 
школи и пожељно 
понашање ученика 

родитељи 

директор 

педагог 

наставници 

Селективна превенција/рана 
интервенција/: 

- интензивно учење социјалних 
вештина 

-учење вештина самоконтроле 

-појачан васпитно образовни 
рад 

-менторски рад 

 

 

По потреби 

 

Мере интервенције су 
примењене на ученике 
који имају проблеме у 
понашању и успеху у 
школи. 

Тим за заштиту 
деце од 
насиља... 

разредни 
старешина 

директор 

педагог 

наставници 

родитељи 

спољњи 
сарадници 
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Циљана превенција 
/индукована превенција/: 

- интензивно учење 
социјалних вештина 

- - индивидуални рад на 
корекцији понашања 

- - едукација родитеља и 
њихово укључивање 

- Шира институционална 
сарадња 

По потреби Пружа се интензивна 
помоћ ученицима са 
високо ризичним 
понашањем.  

Тим за заштиту 
деце од 
насиља... 

родитељи  

институције 
система: Дом 
здравља, 
МУП- 
одељење за 
малолетничку 
деликвенцију 

Институт за 
ментално 
здравље: 
стручна помоћ 
психолога, 
тима 

Центар за 
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социјални рад 

 

Сарадња школе са локалном 
заједницом и ширим 
друштвеним окружењем у 
развијању превентивних 
програма. 

 

Током 
реализације 

Развојног 
плана 

Постижу се бољи 
резултати у превенцији 
криминала и осталих 
безбедносних ризика. 

Виши ниво квалитета 
живота за родитеље,  
ученике и запослене у 
школама. 

 

 

Општина 
Врачар 

МУП Србије 

Дом здравља 
Врачар 

школе на 
Врачару 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА,ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 

 

Циљеви и задаци: 

Побољшање сарадње са родитељима и породицом ученика 

 

Задатак Време реализације Исходи-ефекти Носиоци активности 

1.Конкретизовање задатака и 
активности родитеља,који су 
укључени у рад Стручних 
актива и тимова у школи. 

Новембар Активно учешће родитеља у 
предлагању мера и унапређењу рада 
школе 

Тим за инклузију,тим за заштиту 
деце од 
дискриминације,злостављања и 
занемаривања,стручни актив за 
развојно планирање. 

2.Педагошко-психолошко 
информисање и образовање 
родитеља. 

Током школске године. Родитељи су информисани и стичу 
знања о психолошким 
особеностима 
узраста,учењу,инклузији,ненасилној 
комуникацији. 

Учитељи,одељенске 
старешине,стручна служба 
школе. 

3.Учешће родитеља у 
наставном процесу у школи. 

Током школске године. Представљање различитих 
занимања. 

Родитељи у сарадњи са 
наставницима. 

4.Родитељ као посматрач и 
евалуатор наставног процеса. 

Током школске године. Родитељи учествују у праћењу и 
вредновању наставног процеса. 

Родитељи,наставници,стручна 
служба,директор. 

5.Учешће родитеља у Током школске године. Родитељи са наставницима и децом 
узимају учешће у реализацији 

Родитељи,наставници,директор. 
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ваннаставним активностима. ванннаставних активности. 

6.Обелећжавање Дана старијих 
особа 

30.септембар У школи се организује дан када 
баке и деке ученика посећују 
школу,дружење и осмишљавање 
активности у школи. 

Разредне 
старешине,родитељи,ученици. 

 

    

    

 

 

 

 

Циљеви и задаци: 

 

Циљ: Побољшавање сарадње са родитељима и породицом ученика 

 

Задатак/активност Време 
реализације 

 

Исходи/ефекти Носиоци 
активности 



83 

 

Оснивање клуба родитеља Јануар  Родитељи размењују 
искуства, идеје за 
унапређивање 
међуљудских односа и 
превенција насиља. 

 

родитељи 

директор 

психолог 

педагог 

Конкретизовање задатака и 
активности родитеља који су 
укључени у рад Стручног 
актива и Тимова у школи 

Новембар  Активно учешће родитеља у 
предлагању мера и 
унапређењу рад школе 

 Стручни актив за 
развојно 
планирање 

Тим за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Тим за инклузију 

Тим за 
самовредновање 

 

Педагошко и психолошко 
информисање и образовање 
родитеља 

Током 
реализације 
РП 

Родитељи су информисани 
и стичу знања о  
психолошким 
особеностима узраста, 
учењу, инклузији, 
социјализацији детета, 

Разредне 
старешине 

Клуб родитеља 

Савет родитеља 
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улози породице у 
васпитању, ненасилној 
комуникацији, утицају 
виртуалних медија на 
развој деце, односу 
родитељ-наставник-ученик, 
хуманизацији односа међу 
половима, утицаја и 
коришћењу средстава 
информисања и 
комуникације. 

 

 

 

Педагог 

психолог 

директор 

Учешће родитеља у 
наставном процесу у школи 

Током 
реализације 
РП 

 

Родитељи активно учествују 
као предавачи у 
реализацији плана 
професионалног развоја 
ученика – представљање 
различитих занимања, 
родитељи предавачи  
одабраних наставних 
јединицау договору и 
сарадњи са наставницима 

родитељи  

наставници 

педагог 
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Родитељ као посматрач и 
евалуатор наствног процеса 

Током 
реализације 
РП 

Родитељи учествују у 
праћењу и вредновању 
наставног процеса 

родитељи и 
наставници 

педагог 

директор 

 

Учешће родитеља у 
ваннаставним активностима  

 

Током 
реализације 
РП 

Родитељи са наставницима 
и децом учествују у изради 
рукотворина за изложбе 
радова, реализацији 
приредби; пратиоци су при 
посетама и изласцима  у 
оквиру културне и јавне 
делатности школе 

 

родитељи 

наставници 

директор 

Обележавање Светског дана 
породице 

15.мај  Осмишљавање активности 
у којима учествује 
породица. 

 

 

Обелаежавање Дана 
старијих особа 

30.септембар У школи се организује дан 
када баке и деке ученика 
посећују школу, дружење и 
осмишљавање активности  

разредне 
старешине 

ученици 
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у школи. родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ  И РАЗУМНИХ 
ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ,КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

 

МЕРЕ: 

1.Уочавање и евидентирање деце са 
тешкоћама у учењу. 

2.Предвидети методе и технике рада за децу 
са тешкоћама у учењу. 

3.Сарадња предметних наставника са 
одељеснким старешинама. 

4.Мере облика 
подршке(методе,облици,технике..) 

Истаћи на огласној табли. 

5.Праћење напредовања ученика. 

 

 

 
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
 
Континуирано. 
 
 
Маркирање проблема,током године. 
 
 
Једном месечно или тромесечно. 
 
 
Континуирано,током године. 
 
 
 
 
На крају квалификационих периода и по потреби. 
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ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ ЗА 
ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

 

 

Област:ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Крајњи циљ:Упознавање свих релевантних фактора о школском плану акције 
увођења инклузивног образовања у редовну наставу. 

Кораци-Активности Реализатори: Учесталост и 
трајање: 

Исход-очекивана промена и 
како ће се она проценити. 

1.Информисање Педагошког 
колегијума о 
циљевима,садржајима обуке 
и активностима након ње. 

Информисање колектива о 
деци којој је потребна 
додатна подршка. 

Учесници 
семинара,педагог,психолог. 

 

 

 

На седници 
Наставничког 
већа,почетком 
школске 
године. 

 

На седници 

Прихватање идеје о инклузији 
као Обавези и неопходности у 
редовној настави,на основу 
најновијег Закона о основама 
система образованја и 
васпитања,Септембар,2009. 

Пре сваке активности,основни 
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Информисање актива 
одређеног разреда о деци 
којој је потребна додатна 
подршка. 

 

Психолог,педагог,наставници , 

Учитељи. 

Наставничког и 
одељенског 
већа у јуну и 
септембру 
месецу. 

корак је информисати 
колектив о деци која нам 
долазе о подршци коју је 
потребно да организујемо за 
ту децу. 

2.Информисање Савета 
родитеља о увођењу 
инклузивног образовања у 
редовну наставу. 

Психолог На првим 
састанцима 
Саветза 
родитеља у току 
школске 
године. 

Прихватање идеје о инклузији 
као неопходности у редовној 
настави. 

Информисање родитеља о 
подршци,коју школа 
организује и пружа деци,којој 
је таква подршка потребна. 

3.Информисање Школског 
одбора о увођењу 
инклузивног образованја у 
редовну наставу. 

Психолог На првом 
састанку 
школског 
одбора. 

Прихварање идеје 

О инклузији као  

Обавези у редовној настави. 

Информисање чланова 
Школског одбора о 
активностима,које школа чини 
у области пружања додатне 
подршке. 

4.Информисање Ученичког 
парламента о инклузивном 

Психолог У току првог 
полугодишта на 
састанцима 

Прихватање идеје о инклузији. 
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ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ 

 

Област: 

ИНТЕГРАЦИЈА 

Крајњи циљ:Укључивање деце са посебним потребама у редовну 
наставу. 

Укупно трајање-У току целе наставне године. 

Кораци-
Активности: 

Реализатори 

 

Учесталост и 
трајање: 

Исход-
очекивана 
промена и како 
ће се она 

образовању. ђачког 
парламента. 

5.Информисање Одељенских 
заједница о инклуизивном 
образовању(вршњачка 
едукација). 

Одељенске 
старешине,представници 
ђачког парламента. 

На часовима 
одељенског 
старешине у 
току првог 
полугодишта. 

Прихватање идеје о инклузији. 
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 процењивати. 

1.Формирање 
тима за 
инклизивно 
образовање на 
нивоу школе. 

Директор,педагог,психолог,наст
авници и дефектолог. 

До краја августа 
месеца 2021. 

Формиран тим 
за ИО,који ће 
деловати на 
нивоу школе. 

Процену врши 
просветни 
инспектор. 

2.Интеграција 
Школског плана 
акције и 
инклузији у 
Школски програм 
рада. 

Тим ИО. До краја августа. Школски план 
акције 
инклузивног 
тима је саставни 
део Школског 
програма 
рада.Процену 
врши просветни 
инспектор. 

3.Интеграција 
Школског 
акционог плана у 
Школски 
развојни план. 

Тим ИО. До краја августа. Школски план 
акције И тима је 
саставни део 
школског 
развојног плана. 

Процену врши 
просветни 
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инспектор. 

4.Интеграција 
Школског 
акционог плана о 
инклузији у 
програма рада 
Ђачког 
парламента. 

Тим Ио. До краја августа. Инклузивни 
програм је део 
програма рада 
Ђачког 
парламента. 

5.Прикупљање 
података из 
предшколских 
установа о деци 
којој је потребна 
подршка у раду. 

Стручна служба из предшколске 
установе,стручни сарадници из 
школе. 

До краја јуна. Информисаност 
о броју 
децекојој је 
потребна 
додатна 
подршка у раду. 

Процену врши 
тим за ИО 
школе. 

6.Анализа 
инклузивног 
стања у школи и 
израда 
оперативног 
плана рада тима. 

Учитељи,наставници,педагог и 
психолог. 

На првом и 
другом састанку 
тима за ИО. 

Израда 
оперативног 
плана рада 
тима. 

Процену врши 
тим. 
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7.Успостављање 
интерресорске 
сарадње са 
институцијама 
које могу да 
помогну. 

Тим за ИО,Ресурсни центар 
ДЕЛО из Сомбора,стручни 
сарадници школе Вук Каражић 
из Сомбора,удружење за помоћ 
деци Плава птица из Куле. 

По потреби. Повезаност 
школе са 
осталим 
институцијама.П
роцену врши 
просветни 
инспектор. 

 

 

ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ 

 

 

 

Област:ЕВАЛУАЦИЈА Крајнји циљ:Процена примењивости Школског акционог 
плана. 

У току целе наставне године. 

Кораци:Активности Реализатори: Учесталост и 
трајање: 

Исход-очекивана 
промена и како ће 
се она проценити(ко 
процењује). 
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1.Евалуација на крају 
првог квартала и по 
потреби. 

ТИМ ИО. Прва недеља 
новембра. 

Оствареност 
планираних 
активности. 

Процену врши тим 
ИО и Школска 
управа Сомбор. 

2.Евалуација на крају 
другог квартала и по 
потреби. 

Тим ИО. Последња недеља 
децембра. 

Оствареност 
планираних 
активности. 

Процену врши тим 
ИО и школска 
управа Сомбор. 

3.Евалуација на крају 
трећег квартала и по 
потреби. 

Тим ИО. Прва недеља 
априла. 

Оствареност 
планираних 
активности.Процену 
врши тим ИО и 
Школска управа 
Сомбор. 
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4.Евалуација на крају 
четвртог квартала и по 
потреби. 

Тим ИО. До краја јуна. Оствареност 
планираних 
активности. 

Процену врши тим 
ИО и Школска 
управа Сомбор. 

 

 

 

 

-Уважавајући индивидуалне разлике међу ученицима креирати програм за савладавање и примену 
ефикасних техника у учењу, 

-развијање стратегије превазилажења неуспеха-проналажење нових техника и метода стицања 
знања,промена начина организације радног дана,развијање свести о значају редовног рада,развој 
позитивне мотивације,позитивног животног става,развијање свести о значају рада за постизање животних 
циљева, 

-планирање активности за ученике,којима је потребна додатна подршка у раду, 
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-планирање активности за ученике који показују могућности,заинтересованост за убрзано напредовање, 

-стручна служба школе у сарадњи са наставницима,континуирано прати напредовање ученика,сарађује по 
потреби, помаже у откривању узрока тешкоћа,предлаже мере за превазилажење тешкоћа,пружа помоћ у 
остваривању сарадње са родитељима, 

-развијање поверења према властитим способностима и знањима,развијање самопоуздања,одговорности и 
свести о значају личног ангажовања за оставривање постављених циљева, 

-јавно похваљивање успеха ученика, 

-подржавање рада Ђачког парламента,кроз уважавање предлога ученика,који учествују у њиховом раду. 
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 ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ  РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
  
E-Тwinning портал 
  
Портал е-Тwinning је сигуран портал на коме наставници из целе Европе имају могућност да сарађују, уче једни од других, похађају семинаре за ст
ученицима. 
Планирано је да у наредном периоду наша школа оствари сарадњу са другим школама из Европе на eTwinning платформи. Ова платформа подстиче комуникацију, развијање пројеката, сарадњу и размену међу 
школама учесницама и део је програма Erasmus+, Eвропског програма за образовање, обуку, младе и спорт. Употребом информационо-комуникационих технологија (ИКТ) ученици и наставници ће кроз 
различите активности развијати и унапређивати наставу и учење.  
 
Планирани европски eTwinning пројекти у школској 2018/2019. години: 
 
- Catch the Future with STEM 
- U slavu Vuku 
- Our Book of a magic Christmas 
- Реч по реч - Наш мали Рјечник 
- Loanwords 
 
Карактеристике и активности: 
Сарадничко учење 
Мултидисциплинарни приступ пројектима 
Пројекти су укључени у редовну наставу 
Сарадња наставника и стварање школских тимова 
Коришћење страних језика 
  
На крају пројекта презентовати  резултате наставницима, родитељима и другим ученицима. 
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РЕСУРСИ 

-Интерес школе је да у наредном периоду обезбеди стручан кадар у складу са Правилником и тренутним 
потребама, 

-наставити рад на што бољој интеграцији запослених,кроз подстицање сарадничког односа у оквиру рада 
стручних већа,педагошког колегијума и слично.Сараднички однос се подстиче кроз промовисање тимског 
рада,бодовање заједничких презентација,заједно реализоване амбијенталне наставе и слично, 

-ученици се упућују од стране наставника на коришћење постојећих ресурса(библиотечки фонд) као и 
коришћење информационих технологија, 

-финансијски план и расподела средстава су у складу са приоритетима школе, 

-средстав користити плански и систематски,са расподелом средстава упознати све запослене,уз 
консултовање Школског одбора. 
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РУКОВОЂЕЊЕ ,ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

-Подстицати развој самокритичности и одговорности код запослених, 

-процесом увођења младих наставника у рад,изграђивати климу међусобне толеранције,поштовања и 
уважавања различитих мишљења као и конструктивног решавања и превазилажења конфликата, 

-активно и у континуитету радити на презентовању успеха ученика и наставника у локалној заједници, 

-поштовање утврђених и договорених рокова у извршавању одређених задатака, 

-самовредновањем рада ,периодично ће се вршити процена оних вредности ,које се окарактеришу као 
приоритетне. 
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УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА 

Полазећи од уочених потреба  с обзиром на утврђену визију школе а узимајући у обзир резултате 
анализе тима за самовредновање,извештај екстерног вредновања као приоритете за прву годину 
спровођења Школског развојног плана издвајамо: 

 

1.Подизање области квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ,ИНДИКАТОР 
вредновања 4.1.1. Иако школа предузима мере за пружанје подршке ученицима,не 

постоји довољна транспарентност примењених активности(није видљиво на сајту 
школе и огласној табли). 

1.Треба повећати транспарентност о врстама подршке које се пружају на нивоу школе од стране 
учитеља,наставника ,стручне службе. 

Носиоци активности: 

 Учитељи,Наставници,педагошко-психолошка служа,ученици школе. 

Очекивани исходи,циљеви: 

Ученицима и родитељима је јасније какве подршке се пружају на нивоу школе ,ко су реализатори и каква је 
динамика пружања подршке. 
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Задаци: 

-Повећати рад стручних већа стављањем акцента на начине како подићи квалитет у смислу наведеног. 

Евалуација:На седницама одељенских и стручних већа. 

Слабости: 

Због тренутне епидемиолошке ситуације не можемо бити сигурни о томе којом динамиком ће се одвијати 
наставни процес те нам то редставља проблем јер је у таквим условима тешко планирати даље активности. 

Уколико се у неком тренутку промени начин рада планове активности које припремимо вероватно нећемо 
моћи да реализујемо. 

Задаци: 

Направити што је могуће флексибилнији план тако да у случају промене начина рада можемо да направимо 
потребне измене. 

 

2.Пољшавање функционалне повезааности тимова 

Циљ:Иако је евидентан напредак у погледу функционалне повезаности тимова и даље постоје разлике у 
извештајима на којима треба радити у наредном периоду. 
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Планирани циљ ћемо покушати да остваримо кроз следеће кораке: 

1.Повећати број заједничких састанака тимова. 

2.Позивати кординаторе појединих области вредновања да се више укључују у евалуацију области које 
вреднују. 

 

Као приоритете за другу годину реализације Школског развојног плана издвајамо: 

1.Подизање Области Квалитета 4-Подршка ученицима,подручије вредновања  
4.2.2. 

Индикатор 4.2.2. није добро оцењен од стране Тима за самовредновање јер се ван наставне 
активности у школи не организују у складу са потребама  и интересовањима ученика а у складу 
са ресурсима школе. 

Иако постоје и реализују се ваннаставне активности,анкетом је утврђено да ученици нису у довољној мери 
информисани са свим наставним активностима које постоје ,на нивоу школе. 
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Слабости: 

Након анализе анкета ,које су дате ученицима,Тим за самовредновање је установио да ученици нису 
довољно информисани о томе,које ваннаставне активности се реализују ,на нивоу школе. 

Носиоци активности:ученици,наставници,родитељи,педагошко-психолошка служба. 

Очекивани исходи,циљеви: 

-Ученици су информисани о томе,које ваннаставне активности се реализују на нивуо школе ,а својим 
предлозима су у могућности да утичу на то,које ванннаставне активности ће се реализовати у будућем 
периоду,ако то није случај сада. 

Задаци: 

Осмислити начине(креативне,занимљиве) на које ће ученицима бити презентоване ваннаставне 
активности,које се реализују на нивоу школе. 

-Плакати, 

-Лифлети, 

-Огледни часови, 

-Информисање родитеља ,на родитељским састанцима  и Савету родитеља,о томе,које слободне активности 
постоје на нивоу школе. 
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Евалуација:седнице одељенских и стручних већа. 

 

2.Побољшање материјално техничких услова рада у школи: 

-Направити учионицу у природи. 

 

Задаци: 

-Упознавање школског одбора,Савета родитеља,Наставничког већа са циљем. 

-Финансијски план набавке, 

-Реализација грађевинских радова. 
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За трећу годину реализације Школског развојног плана извајамо следеће приоритете: 

1.Подизање на виши ниво области квалитета 4.подршка ученицима,индикатор 
4.2.1. 

Поменути индикатор је слабо оцењен од стране Тима за самовредновање,те као 
први циљ за трећу годину постављамо рад на унапређењу ове слабости. 

Слабости: 

 Иако постоје стручна лица компетентна за реализацију поменутих активности,на планском и систематском 
раду из ових области се мало радило. 

Носиоци активности:стручна служба школе. 

 

Очекивани исходи,циљеви: 

-У школи ће бити организовани програми-активности за развијање социјалних вештина(конструктивно 
решавање конфликата,ненасилна комуникација). 
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Задаци: 

 

-направити планове програме за развој социјалних вештина. 

-Утврдити динамику реализеције планираних активности. 

-Постићи транспарентност и видљивост планираних активности ученицима,родитељима и локалној средини. 

Евалуација: 

На седницама одељенских и стручних већа,на састанцима тимова за додатну подршку деци. 

 

 

2.Побољшање материјално-техничких услова рада школе: 

Асфалтирање дворишта 

Циљ: 

-Асфалтирање дворишта. 
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Задаци: 

-Информисање Наставничког већа,школског одбора и Савета родитеља о циљу. 

-Реализација финансијског плана набавке, 

-Реализација радова. 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

ОПШТИ ЦИЉ: 

Унапређивање квалитета живота деце,ученика са потешкоћама,талентоване деце и деце из социјално 
маргинализованих група,подстицање развоја деце. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1.Примена,развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи. 

2.Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама,талентованих 
ученика и маргинализоване деце. 

 

ЗАДАЦИ: 

1.Организовање активности на основу програма. 

2.Сарадња са Интерресорном комисијом. 

3.Анализа актуелне школске ситуације,идентификовање деце са потешкоћама и потребом за додатном 
подршком. 

4.Помоћ у изради ИОП-а. 
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Планова,праћење реализације ИОП-а и евалуација. 

5.Вредновање остварености и квалитета програма рада. 

6.Вођење евиденције о раду са децом из поменутих група. 

7.Пружање додатне подршке ученицима. 

8.Пружање додатне подршке родитељима деце са сметњама у развоју. 

9.Пружање додатне подршке наставницима,планирање,реализација стручног усавршавања. 

АКТИВНОСТИ: 

1.Формирање тима за ИОП. 

Време:Август 

Носилац активности:директор школе. 

2.Израда плана и програма рада школског тима за Иоп,за нову школску годину. 

-Време-август 

Носиоци активности-тим за ИО. 

3.Идентификација ученика из осетљивих група,даровитих ученика,ученика из маргинализованих група. 

Време-прво тромесечје,текуће школске године. 
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Носиоци активности:Учитељи,наставници,ПП служба. 

4.Формирање тимова за додатну подршку,за све ученике који су идентификовани као они којима је 
потребна додатна подршка. 

Време-први класификациони период. 

Носиоци  активности-учитељи,одељенске старешине,ПП служба,родитељи. 

5.Израда плана рада за ученике из осетљивих група и даровите ученике. 

Време-први класификациони период. 

Носиоци активности-Тимови за додатну подршку. 

6.Сарадња са Интерресорном комисијом,другим школама,установама,удружењима,појединцима у циљу 
пружања додатне подршке. 

Време реализације-током школске године. 

Носиоци активности-чланови ИО тима. 

7.Набавка асистивне технологије и дидактичког материјала. 

Време-Током школске године,по потреби. 

Носиоци активности-директор,ПП служба. 
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8.Набавка стручне литературе за рад са ученицима из осетљивих група. 

Време-по потреби. 

Носиоци активности-Директор,библиотекар,ПП служба. 

9.Праћење и евалуација као и ревидирање ИОП-а. 

Време-Периодично,према плану рада тима за ИО. 

Носиоци активности-чланови тима за ИО. 

10.Вредновање имплементације ИОП-а у школи. 

-Време-јун. 

-Носиоци активности-Тим за самовредновање. 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

ЦИЉ: 

Одржати број ученика и радити на повећавању броја. 

 

Активности: 

1.Организовање приредбе поводом пријема првака. 

-Време-август 

Носиоци активности-актив учитеља 4.разреда,наставница музичког. 

2.Новогодишње приредбе 

-Време –децембар 

-Носиоци активности-чланови тима задужени за реализацију представе. 

3.Обележавање Дана Светог Саве 

-Време-27 јануар 

-Носиоци активности-Вероучиељи,наставници српског језика,наставница музичког васпитања. 

4.Приредба поводом Дана школе 
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-Време-децембар 

-Носиоци активности-чланови тима задужени за реализацију представе. 

5.Приредбе на крају школске године 

-Време-јун 

-Носиоци активности-тим задужен од стране директора школе,за реализацију приредбе. 

 

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ 
САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

-Низом културних манифестација,ученицима се пружају могућности да упознају културне,моралне и етичке 
вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу. 

 

Циљ: 

Успоставити сарадњу са породицом и свим члановима друштвене средине,ради јединственог деловања на 
васпитни и културни развој деце. 

-Унапређивати програм културних и друштвених активности и методе повезивања школе и друштвене 
средине. 
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-Омогућавање утицаја друштвене средине(учешће културних и других институција,позориште,библиотека..) 
на остваривање програма образовно-васпитног рада. 

-Сталан допринос развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно упознавање 
културних манифестација. 

-Развијање позитивног односа према културним вредностима. 

-Самостално креирање културних догађања. 

-Остваривање школског програма,кроз сарадњу са школама у околини. 

АКТИВНОСТИ: 

1.Свечани пријем ђака првака у школу. 

Време-август,септембар 

Носиоци активности-учитељи првог разреда,директор школе,педагог,психолог. 

2.Тематске изложбе ђака у школи. 

-Време-месечно 

-Носиоци активности-Предметни наставници,учитељи. 

3.Обележавање дечије недеље 



116 

 

-Време-прва недеља октобра 

-Носиоци активности-учитељи,наставници. 

4.Обележавање месеца књиге. 

-Време-октобар 

-Носиоци активности-библиотекар,наставници српског језика,остали заинтересовани. 

5.Дан животиња 

-Време-4 октобар 

-Носиоци активности-наставници биологије,учитељи,други заитересовани. 

6.Међународни дан толеранције 

-Време-16 новембар 

-Носиоци активности-Наставници грађанског васпитања,на часовима грађанског васпитања. 

7.Међународни дан особа са инвалидитетом 

-Време-3 децембар 

-Носиоци активности-Наставници грађанског васпитања,остали заинтересовани наставници и учитељи. 

 



117 

 

 

8.Деца-деци-хуманитарна акција 

-Време-током године 

-Носиоци активности-заинтересовани учитељи,наставници 
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Правилник о бодовању на нивоу установе у процесу стручног 
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 

 

1.Извођење угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом 
и анализом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Извођење угледног , 
огледног часа 

8 

Писана припрема за час; 

Организација простора и времена; 

Припрема наст.материјала: 

Иновативна средства ; 

Реализација часа; 

Сређивање података са евалуационих 
листова; 

Самоевалуација 

Дневник рада-
записник 

Евиденција присутних 

Евалуационе листе 
присутних 

Записник са састанка 
после часа 

Асистент – помоћник 6 

Помоћ у припреми часа 

Асистенција током извођења часа 

Попуњавање евалуационих листа 

Учешће у дискусији 

Дневник рада-
записник 

Евиденција присутних 

Записник са састанка 
после часа 

Присуствовање и 
дискусија на угледном 
часу 

2 

Присуствовање 

Евидентирање уочених квалитета часа 

Попуњавање евалуационих листа  

Учешће у дискусији 

Дневник рада-
записник 

Евиденција присутних 

Записник са састанка 
после часа 

2.Излагање на састанцима стручних органа и тела које се односи на 
савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног 
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усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Излагач 3 Писана припрема за излагање; 

Организација излагања 

Припрема материјала за присутне 

Реализација  

Анализа 

Записници са седнице 
стручног органа 

ПП презентација 

Припремљени 
материјал 

Слушалац 1 Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Записници са седнице 
стручног органа 

ПП презентација 

Припремљени 
материјал 

3.Приказ стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног 
чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном 

анализом и дискусијом 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Излагач 8 

 Писана припрема приказа 
Организација активности 

Презентација приказа 

Записници са седнице 
стручног органа 

ПП презентација 

Припремљени 
материјал 

Слушалац 1 Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Записници са седнице 
стручног органа 

ПП презентација 

Евиденција присутних 
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4.Учешће у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у 
установи, програмима од националног значаја у установи, међународним 
програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду 

модел центра 

Активност 
Број 
сати 

Опис активности Докази: 

Руководилац 
ауторског 
истраживања 

20 

Планирање ауторског истраживања 
Организација ауторског истраживања 
Руковођење ауторским 
истраживачким пројектом усмереним 
на повећање квалитета рада школе 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Учесник у 
истраживачком 
пројекту 

10 Ангажовање у истраживачком пројекту 
Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Координатор 
истраживања 

10 
Планирање истраживања 
Организација истраживања 
Ангажовање у истраживачком пројекту 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Чланови тима 5 
Планирање истраживања 
Организација истраживања 
Ангажовање у истраживачком пројекту 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Објавивање/ 

публиковање 

ауторског 
истраживачког 
пројекта 

10 

Публиковање ауторског истраживања у 
стручном часопису  

Писана припрема за презентовање 
истраживачког пројекта 

Прикупљени 
материјал, извештај о 
истраживању 

Слушалац 1 Присуство, учешће, дискусија, анализа 
Евиденција присутних, 
записници 
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ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ: 

Током израде новог Школског развојног плана,наш циљ је био да будемо 
реални и прагматични. 

Постављени циљеви нису велики,али су део свакодневице. 

Поред једноставности и прагматичности,трудили смо се да добро 
операционализујемо циљеве везане за Наставу и учење,те смо за сваку 
годину ставили другу кључну област иако су оне међусобно тесно повезане. 

Свака кључна област је засебна целина,те рад и усавршавање у свакој од њих 
треба јасно одвојити и развити. 
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