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                                                        Врање, 2019. године 

 

Развојни план установе доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно 

планирање. 



Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног плана установе, праћење 

реализације плана и предлагање критеријума и мерила за вредновање планираних 

активности.           

 

Стручни актив за развојно планирање чине: 

Милена Маринковић, директор школе 

Милена Декић, наставник српског језика, координатор актива 

Весна Станковић, психолог школе 

Данијела Илић, педагог школе 

Негован Митић, наставник енглеског језика 

Драган Јовановић, професор разредне наставе 

Драган Накић, професор разредне наставе 

Саша Илић, наставник географије 

Оливера Костић, представник Савета родитеља ???? 

 ________________, представник јединице локалне самоуправе  

Деспот Спасић, представник ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мото школе: 

,,Није знање знање знати, већ је знање знање дати."                          

                                                                              Јован Јовановић Змај 

 

 

 

   Профил школе 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ основана је 1961. године, налази се у градској 

средини, матична је и нема издвојених одељења. Ову школу похађа 630 ученика 

распоређених у 27 одељења.  Школа је од оснивања радила као основна. Радно време у две 

смене, продужени боравак, породична атмосфера, посвећени наставници чине нашу школу 

посебном . 

Будући да је школа значајна друштвена институција, изложена је разним притисцима, 

очекивањима и судовима од стране појединаца и колектива у окружењу. Циљ запослених у 

школи је да институције и појединце у окружењу начини својим партнерима. Промене у 

друштву утичу на мењање интересовања ученика, модела комуникације, на начине 

задобијања ученичке пажње, на активности ученика и њихов начин прихватања и усвајања 

градива. Школа се мења и развија како би била блиска и подстицајна, како би 
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представљала изазов, извор знања и узор ученицима, да задовољи потребе и интересовања 

ученика.  

Учесници школског живота свесни су потребе да се нешто промени, те наступа процес 

развојног планирања. 

Резултати екстерног вредновања школе, резултати самовредновања и анализа резултата 

које су ученици постигли на завршном испиту су полазне основе за планирања рада за 

план развоја школе у наредних пет година. 

 

  МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Мисија наше школе је да даљим унапређењем наставе и учења подстичемо свестрани 

развој личности ученика и њихових  интересовања и потреба. Уважавање различитости, 

као и неговање духа међусобне толеранције, за нас представљају главну смерницу у даљем 

унапређењу.  

Задатак наше школе је да кроз образовно-васпитни процес и ваннаставне активности 

ученици усвајају знања из различитих области уз уважавање специфичних потреба сваког 

детета и њихових идивидуалних разлика. Подстичемо и негујемо савремену наставу и 

позитивне људске вредности, припремајући децу за будући живот. 

Некадашњи ученици ове школе веома често нам се радо враћају као родитељи, који желе 

да њихова деца наставе породичну традицију похађања наше школе, али и као пријатељи и 

добронамерни саветници. 

У нашој школи се сви развијамо и стално учимо  стремећи ка вишем и бољем. Сваки успех 

нам је само подстицај да знамо да можемо још боље и да границе за нас не постоје. 

Посебно негујемо и одувек смо били успешни у спортским активностима. Постижемо 

одличне резултате на такмичењима на свим нивоима. 

 

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Тежимо да будемо школа која константно унапређује и осавремењује наставни процес, 

развија мотивацију за учење, способности, интересовања ученика и оспособљава ученике 

за примену знања у пракси. 



Желимо да имамо стручне наставнике, који се стално усавршавају, користе савремене 

технологије и методе и технике учења, сарађују са наставницима и институцијама, 

размењују искуства и радећи на сопственом усавршавању унапређују наставни процес. 

Желимо да будемо школа у којој наставници и ученици заједно уче, вреднују и 

самовреднују процес учења и подучавања и стално га унапређују стварајући вредности 

које одговарају савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем 

промовишу значај инклузивног друштва. 

Желимо школу у којој родитељи виде себе као активне учеснике и у којој заједничким 

деловањем запослених, родитеља и ученика утичемо да школа буде пријатно место пуно 

међусобног разумевања и поштовања. 

Желимо да у школи  развијамо свест о потреби ненасилног понашања,  узајамног 

разумевање ученика, наставника и родитеља. 

Желимо да у школи негујемо развој личних капацитета сваког детета, толеранцију на 

разлике, прихватање и хуман однос међу ученицима. 

Желимо да промовишемо целоживотно учење као најбољи начин личног развоја у корист 

друштва. 

 

ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА: 

 

У области програмирања, планирања и извештавања 

Приликом глобалног планирања наставе да наставници користе међупредметне 

компетенције и предметне компетенције и стандарде и исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 

У дневним припремама наставника да су видљиве  методе и технике којима је планирано 

активно учешће ученика на часу, да припрема садржи самовредновање рада наставника и 

напомене о реализацији планираних активности. 

На основу праћења постигнућа ученика планирати допунску наставу и додатни рад и 

уважити резултате испитивања интересовања ученика приликом планирања слободних 

активности. 

Промовисати примере добре праксе у оквиру школе, али и на нивоу града. 

 



У области наставе и учења 

На основу анализе, посебно резултата на завршном испиту тежимо обезбедити квалитетну 

наставу и унапредити образовно- васпитни рад  пратећи савремене трендове у образовању, 

користећи иновативне методе наставе: хоризонтално учење, тематска, 

интердисциплинарна настава, на плану учења и оцењивања ученика-формативно 

оцењивање,  прилалагођавање квалитета образовања за ученике којима је потребна 

додатна подршка: индивидуализација рада, ИОП 1, 2, 3, евалуација планова и 

обезбеђивање континуираног и планског стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора. 

Посебну пажњу посветићемо извођењу пројектне наставе и организовању тимске наставе. 

Тежимо да учење за ученике буде делатност којој ће бити посвећени, свесни вредности и 

моћи знања, мотивисани унутрашњом мотивацијом, жељом за сазнањем и у циљу личног 

развоја. Настојимо да ученици, учећи са разумевањем, стекну систематска знања, да схвате 

појмове, суштину садржаја учења и да им такво учење омогући функционално знање и 

примену својих сазнања у животу. Помажемо им да схвате значај стваралаштва и да 

развијају креативност засновану на особеним талентима и специфичностима. 

Остварити континуитет у усавршавању у установи, организовањем округлог стола, 

трибине, предавања, презентације... Идеја је да колеге након похађања било које врсте 

усавршавања своја стечена знања и информације пренесу осталим колегама у школи. 

Након одржане електронске обуке, презентовати новостечена знања, вештине колегама у 

оквиру тима, актива или одељењског већа. Проследити колегама корисне линкове, адресе 

и ресурсе. 

У области образовних постигнућа ученика 

Да се сачини план припреме за завршни испит који ће унапређивати у складу са 

резултатима праћења. 

Да се обезбеди  ученицима, којима је потребна додатна подршка у образовању, да 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, прилагођеним 

образовним стандардима.  

Припрема надарених ученика кроз добро планирану додатну и припремну наставу за 

такмичења на свим нивоима. 

Неговање и развијање талената, вештина и умења. 

 

У области подршке ученицима 



Да се поступа доследно и континуирано на основу донетих мера превенције насиља, да се 

повећа сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима. Организовање радионица и 

трибина на тему спречавања насиља. 

Да се донесу мере превенције осипања ученика, да се организују ваннаставне и спортске 

активности. 

Да се подстиче лични  развоја ученика на путу ка зрелости: учење прихватања и 

разумевања сопствених емоција и утицаја емоција на понашање,  развој самосталности и 

одговорности за своје поступке, увиђање значаја и развијање  доброте и љубави према 

себи и другима... 

Да се код ученика и запослених развија  здрав стил животних навика и свест о заштити 

човекове околине.  

Да се код ученика наставника и родитеља развијају социјалне вештине за конструктивно 

решавање проблема и ненасилне комуникације. 

Да се родитељи на више начина активно укључе у живот школе: родитељи посматрачи, 

родитељи предавачи, родитељи пратиоци...  

Да се подстиче професионални развоја ученика кроз активности у школи у које се 

укључују и родитељи. 

Да се организују спортске активности у школи које доприносе развијању физичких 

потенцијала ученика, социјализације  и љубави према спорту. 

Да се унапреди  рад тимова за подршку ученицима. 

У области етоса 

Континуирано предузимати све мере за безбедност ученика и запослених ушколи. 

Јавно промовисати и подржавати  резултате које постижу ученици и наставници и да се 

успостави систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате. 

Да у школи буде видљиво и јасано изражен негативан став према свим врстама насиља. 

Развијати и неговати заједничке активности ученика, родитеља и наставника чији је циљ 

јачање сарадње и осећања припадности школи. 

Да у школи ефикасно функционише мрежа за превенцију и решавање проблема насиља, да 

се развија свест о нетолеранцији на насиље свих врста. 

Да школски амбијент буде пријатан за све. 

Да родитељи активно учествују у животу школе. 



У области организације рада школе, управљања људским и материјалним ресурсима: 

Да се уреди школски простор тако да буде пријатан амбијент за учење, сарадњу и 

дружење, да се оплемене зидови у ходницима школе и у учиониоцама зеленилом, дечјим 

радовима, сликама, фотографијама, важним информацијама и изводима из правилника и 

закона ради бољег информисања ученика наставника и родитеља. 

Да се запослени редовно едукују ради бољег остваривања образовних и васпитних циљева 

и да примењују новостечена знања у свакодневној пракси. 

Да се осавремене наставна средства која се користе у школи и да се што више у настави 

користе електронске технологије, да се сачини план коришћења наставних средстава. 

Да школа буде отворена за сарадњу са волонтерима, спољним сарадницима и 

организацијама. 

У школи се одвија  интензивна културна и јавна делатност кроз: 

-Приредбе, такмичења, изложбе; 

-Предавања за наставнике; 

-Отворене и угледне/огледне  часове; 

-Предавања за ученике; 

-Учествовање у манифестацијама: Дечја недеља (октобар),  Светосавска недеља (јануар), 

Време радости (мај);  

-Посете установама културе, музејима, организација излета и екскурзија; 

-Интензивно учешће на конкурсима,  

-Организовање и учествовање на такмичењима од школског до републичког нивоа. 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

 Традиција дуга преко 58 година у образовању и васпитању  ученика; 

 Отвореност за сарадњу; 

Опредељеност ка сталном иновирању ; 

Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу;  

 Наставници користе наставне методе које су eфикасне у односу на циљ часа;  



Наставници прилагођавају рад на часу потребама ученика;  

Школске оцене су у складу са постигнућем ученика на завршним испитима;  

У школи функционишу тимови за подршку ученицима;  

У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група;  

У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности;  

 Школа сарађује са родитељима (благовремено информише родитеље о свим важним 

питањима у школи и уважава њихове сугестије) и релевантним институцијама у пружању 

подршке ученицима;  

Редовно стручно усавршавање наставника;   

 Учешће и успеси наших ученика на различитим такмичењима;  

Организован продужени боравак;  

Активан  и успешан ученички парламент; 

 

 

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

Опадање броја деце; 

Рад у две смене отежава организовање ваннаставних активности; 

Неадекватно опремљена сала за физичко; 

Недостатак кухиње и простора за ужинање; 

Недовољно уређено школско двориште;    

Недостатак адекватног простора за приредбе и свечаности; 

Наставници не дају увек повратне информације о напредовању ученика;  

 Не постоји посебан простор за индивидуалне састанке наставника са родитељима и 

ученицима;   

Недостатак материјалних средстава; 

 



Потребе које су препознате 

 • Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика и партнера.  

• Даље уређење школског простора.  

• Даље опремање школе.  

• Организовање и реализација пројеката и креативних и иновативних програма.  

• Развијање стратегије и мреже за ефикасније информисање.  

• Развијање стратегије за подршку новопридошлим члановима колектива и ученицима.  

• Промовисање позитивних примера ученика и наставника. 

 • Развијање конструктивнијих односа са родитељима.  

• Заинтересовати и укључити волонтере, студенте и бивше ученике у рад школе.  

• Наставити са праксом добрих постигнућа ученика/ца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОПИС ПРОСТОРИЈА У ШКОЛИ 

 

Спортска сала и терени 

 

         Просторни услови за реализацију здравствене  заштите  и  исхране ученика 

Ред 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремељености 

  1. Кухиња      1 скромно опремљена 

  2. Зубна амбуланта     1 савремено опремљена 

 

                      Помоћне просторије, ходници и остало 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број 

прост. 
Степен опремљености 

1. Хол 1 опремљен витринама 

2. Ходници 5 служе за комуникацију 

3. Простор за продужени боравак 1    добро опремљен                

4. Столарска радионица 1 потпуно опремљена 

5. Котларница 1 савремено опремљена 

6. Оставе 2 oпремљене 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремљености 

1. Фискултурна сала 1 Слабо опремљена 

2. 
Спортски терен за мали фудбал и 

рукомет 
1 Средње опремљен 

3. Спортски терен за кошарку 1 Средње опремљен 



7. Свлачионице 2 Веома слабо опремљене 

 

                      Простор за управу, наставнике и администрацију 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број. 

прост. 
Степен опремљности 

1. Канцеларија за директора 1 класично опремљена 

2. Канцеларија за секретара школе 1 класично опремљена 

3. Канцеларије за педагога и психолога 2 класично опремљене 

4. Административна канцеларија 1 класично опремљена 

5. Канцеларија за наставнике 1 класично опремљена 

6. 
Канцеларија за наставнике физичког  

васпитања  

1 средње опремљена 

 

Подаци о укупном простору и његовој адекватности 

Ред. 

бр. 
Назив објекта 

Број 

прост 

1. Универзалне учионице 6 

2. Специјализоване учионице 9 

3. Кабинети 5 

4. Сала за физичко васпитање 1 

5. 
Радионице за ТО са наставничком 

канцеларијом 

2 

6. Канцеларија за наставнике 1 

7. Канцеларија за директора 1 

8. Канцеларија за педагога и психолога 2 

9. 
Канцеларија за административно 

особље 

1 

10. Зубна амбуланта 1 

11. Библиотека 1 

12. Дигитални кабинет 1 



13. Портирница 1 

14. Столарска радионица     1 

15. Оставе     2 

16. Холови     1 

17. Котларница     1 

18. Ходници     5 

19. Санитарне просторије     5 

20. Просторије за рад секција     8 

21. Спортски терени     3 

22. Двориште школе     1 

                                

    Техничка опремљеност 

                              Школа располаже следећим важнијим наставним  средствима: 

Лаптоп 10  уређаја 

Пројектор  4 уређаја 

Камера  1 апарат 

Штампач 1 комад 

Штампач  3у1 2 комада 

Интерактивна табла 1 комад 

Десктоп рачунара 23 уређаја 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

План и програм наставе и учења обавезних предмета по разредима се реализује по 

следећим важећим документима : 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за: 

Први разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 10/17)  2. 2.  



Други разред: Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 

2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17)   

Трећи разред („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и 11/14 и 

11/16)   

Четврти разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ 3/06, 15/06, 2/08, 

3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17)   

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму  

 Пети разред разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 

2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 и 9/17)   

Шести разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11,1/13, 

5/14, 11/16 и 11/16-др.пропис)  

Седми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09,3/11, 8/13, 

11/16 и 11/16-др.пропис)   

Осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 

5/14, 11/16, 11/16-др. пропис и 7/17)  

 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА  

План и програм изборних програма, изборних предмета и слободних наставних активности 

по разредима се реализује по правилницима (Службени Гласник РС-Просветни Гласник). 

Ученици првог и четвртог разреда се анкетом опредељују за изборне програме-Верска 

настава и Грађанско васпитање. Изборне предмете у другом и слободне наставне 

активности у четвртом разреду ученици бирају анкетом. Слободне наставне активности 

Чувари природе II-IV, Информатика и рачунарство V-VIII Цртање, сликање, вајање V-VIII 

Хор и оркестар V-VIII Изабрани спорт-шах V-VIII 

 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

У наредних пет година биће реализована пројектна настава. Циљ пројектне наставе је 

развијање општих међупредметних компетенција уз употребу информационо 

комуникационих технологија усмерених на достизање исхода. Ученици са наставницима 

бирају теме са предложене листе или осмишљавају нове, по свом интересовању.  

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

1.Компетениција за учење  



2.Одговорно учешће у демократском друштву  

3.Естетска компетенција  

4.Комуникација (Одељењске новине, Годишња доба, Правила понашања, Дан школе)  

5.Одговоран однос према околини  

6.Одговоран однос према здрављу  

7.Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

8.Рад са подацима и информацијама  

9.Решавање проблема  

10.Сарадња  

11.Дигитална компетенција  

 ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА  

Циљ допунске наставе је пружање подршке ученицима у учењу и савладавању наставних 

садржаја. Допунска настава одржава се континуирано и у нижим и у вишим разредима у 

складу са потребама ученика и запажањима учитеља и наставника. 

Додатна настава се организује за ученике који показују посебне способности и 

интересовања за поједине области природних и друштвених наука, пружајући им 

могућност да континуирано развијају своју даровитост. 

Сваки учитељ и наставник остварује свој план допунске и додатне наставе и у сарадњи са 

педагогом укључује ученике у овај вид наставе. 

Реализацију и квалитет ових часова интерним протоколом прате и вреднују директор 

школе, педагог и психолог школе. 

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

Циљ ваннаставних активности је подршка ученицима у остваривању њихових 

интересовања, дружењу са вршњацима кроз заједнички рад, у исказивању способности, 

развијању вештина и осамостаљивању. Кроз разноврсне активности школа обезбеђује 

ученицима активну сарадњу са друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и 

културним установама.   

У нашој школи функционише 15 секција са следећим активностима: 

Литерарна дружина (конкурси, такмичења, акције) 



Драмска секција (представе, приредбе, јавни наступи) 

Рецитаторска секција (такмичења, школски пројекти, посета установама културе , 

друштвено ангажоване акције,  приредбе, јавни наступи) 

Новинарска дружина (школске новине, зидне новине, Срећни дани,школски летопис) 

Библиотечка секција (Посета установама културе , хуманитарне акције, тематски дани) 

Хор (Јавни наступи, приредбе, посета установама културе, хуманитарне акције) 

Секција француског језика (такмичења, тематски дани, изложбе, конкурси) 

Секција енглеског језика (такмичења, тематски дани, изложбе, конкурси) 

Биолози (школски пројекти, јавни часови, презентације, посета научно-технолошким 

институцијама, еколошке акције, квиз, акције Црвеног крста) 

Креативна радионица (Изложбе, конкурси, такмичења, школски пројекти израда плаката, 

честитки, позивница, рукотворина, презентација ) 

Кошарка –такмичења, сусрети 

Одбојка-такмичења, сусрети 

Шах -такмичења 

Рукомет -такмичења 

Фудбал –такмичења, сусрети 

Анализа је показала потребу укључивања што већег броја деце у ваннаставне активности. 

Рад секција прати директор школе и стручни сарадници, континуирано, током целе године. 

 

 

АНАЛИЗА  РЕЗУЛТАТА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2018/2019. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Ученици су ове године завршни испит полагали у фискултурној сали и холу школе.  

Укупан  број  матураната  је  88, а 2 ученика која су се образовала према  индивидуалном 

образовном плану полагала су завршни испит по прилагођеном програму и под посебним 

условима .                   



Према извештајима супервизора ЗИ је протекао без проблема и  у складу са Стручним 

упутством. 

Статистички подаци о постигнућима ученика  

Укупан број ученика осмог разреда у школи 

88 

Укупан број ученика који су завршили основну школу 

87 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

27 

Укупан број ученика који су освојили награде 

0 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести17.66 

седми17.48 

осми17.60 

 укупно52.74 1 

Просечан број бодова на завршном испиту 

 Математика7.12 3 

 Матерњи језик8.47 2 

 Комбиновани8.46 5 

 укупно24.05 3 

Просечан укупан број бодова 

 

 77.65 2 



8/1 Математика Српски језик Комбиновани тест 

од 0 до 8 2 4 6 

од 9 до 15 12 12 9 

од 16 до 20 5 3 4 

Просек 11,56 11,4 10,89 

 

8/2 Математика Српски језик Комбиновани тест 

од 0 до 8 4 2 3 

од 9 до 15 10 4 13 

од 16 до 20 11 19 9 

Просек 14,88 15,6 13,78 



 

8/3 Математика Српски језик Комбиновани тест 

од 0 до 8 10 8 9 

од 9 до 15 8 8 7 

од 16 до 20 4 6 6 

Просек 8,5 11,21 11,18 

 

 



 

8/4 Математика Српски језик Комбиновани тест 

од 0 до 8 6 2 3 

од 9 до 15 12 14 15 

од 16 до 20 3 5 3 

Просек 10,29 12,84 12 

 

 

 

 

 

Школа Математика Српски језик Комбиновани тест 

од 0 до 8 22 16 21 

од 9 до 15 42 38 44 

од 16 до 20 23 33 22 

Просек 11,06 12,8 12,07 



 

 

Резултати ученика на завршном испиту су на нивоу републичког просека. Припреме за 

завршни испит обављаће се од маја, а интензивирати у јуну. Предметни наставници ће, 

након Пробног завршног испита у априлу, правити адекватне планове у складу са 

подробном анализом тренутног знања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализације развојних циљева и задатака 

 

3.1. Развојни циљеви и задаци 2019/2024. 

 

Развојни циљ 1. Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ЕВАЛУА

ЦИЈА 

Усклађивање 

Школског 

програма и 

Годишњег 

план рада 

Анализа Школског 

програма и Годишњег 

плана рада и упознавање 

наставника са новинама. 

СА за развој 

Школског 

програма и 

СА за 

развојно 

планирање 

2019. 

Записник са 

Наставничког већа 

и стручних већа 
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Састанци стручних већа 

и исправљање уочених 

недостатака 

Стручна 

већа 

Јун-август 

2019. 

Извештавање 

стручних већа 

Припрема материјала за 

израду новог Школског 

програма за период 2019 

– 2024. 

Стручна 

већа 

Јун, јул, 

август 

2019. 

Извештавање 

стручних већа 

Израда Годишњег 

школског програма 

Наставници, 

Стручна 

већа, 

педагог 

школе 

Август 

2019. 

Извештавање 

стручних већа 

Усвајање годишњег 

школског програма 

Наставничко 

веће, 

Школски 

одбор 

Септембар 

2019. 

Записник 

Наставничког већа 

и Школског одбора 

 

Развојни циљ 2. Унапређење квалитета наставе и учења ЕВАЛУА



ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ЦИЈА 

Унапређивање 

свих видова 

наставе са 

посебним 

акцентом на 

индивидуализо

вани и 

иновативни 

приступ 

наставном 

процесу   

Предавање о 

коришћењу 

електронског дневника 

Наставници 

математике-

координатор

и ес-

дневника. 

Август 

Септембар 

2019/20. 

План стручног 

усавршавања 

наставника  
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Примена дигиталних 

уџбеника у настави 

Наставници 

5. и 6. 

разреда и 

учитељи 1. и 

2, разреда 

2019 - 

2024. 

Анкетирање 

ученика; анализа 

резултата;  

Реализовати часове 

редовне наставе 

применом различитих 

облика, метода и 

техника рада, посебно 

везаним за ИКТ. 

Наставници 

и учитељи 
2019 -2024. 

Анализа припрема 

и протокол 

праћења часова  

Примена пројектне 

наставе.  

Наставници 

и учитељи 
2019 -2024. 

План реализације 

угледних часова 

Планирање различитих 

места извођења наставе   

Наставници 

и учитељи 
2019 -2024. 

План реализације  

часова 

Унапредити 

процес 

оцењивања 

знања и 

активности 

ученика  

Организовање 

семинара у установи 

везаних за увођење 

пројектне наставе и 

коришћења 

електронских дневника 

Директор  
Септембар 

2019. 

Евиденција 

стручног 

усавршавања 

Оцењивање ученика  

коришћењем 

елктронског дневника 

Наставници 

и учитељи 
2019 -2024. 

Ученички 

портфолио и 

електронски 

дневник  

Благовремено 

бележење података о 

Наставници, 

ученици и 
2019 -2024. Ученички 



напредовању ученика стручна већа портфолио 

Оспособљавање 

ученика за 

самооцењивање 

(самопроцену) 

Наставници 

и ученици 
2019 -2024. Анкета за ученике  

Подстицати 

ученике 

разноврсним и 

креативним 

задацима на 

критичко 

мишљење и 

оспособљавањ

е да 

самостално 

користе  

различите 

изворе знања 

Предавање о начинима 

мотивације ученика за 

рад 

Педагог и 

директор 
2019/20. 

Презентација 

педагога , 

Посете часовима и 

протоколи 

Примена задатака  

којима се развијају 

памћење, перцепција и 

мишљење 

Наставници,

учитељи и 

психолог 

2019 -2024. 
Посете часовима и 

протоколи 

Повећање 

степена 

мотивисаности 

и 

одговорности 

ученика за 

сопствено 

напредовање 

Примена разноврсних 

облика и метода рада 

Наставници 

и учитељи 
2019 -2024. Анкете наставника 

Праћење напредовања 

ученика - похвала и 

конструктивна критика 

Наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор 

2019 -2024. 

Ученички 

портфолио 

Упућивање ученика на 

разне изворе знања 

Наставници, 

учитељи и 

педагог 

2019 -2024. 

План  коришћења 

стручне литературе 

 

Унапређивање 

образовано-

васпитног рада 

на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

Унапредити 

припремљеност 

ученика за завршни 

испит 

Наставници, 

директор и 

педагог 

2019 -2024. 

План припреме за 

завршни испит  

 

Унаредити 

информисаност o 

завршном испиту 

Наставници, 

директор и 

педагог 

2019 -2024. 

Протокол о 

информисаности 



завршном 

испиту. Унапредити резултате 

завршног испита у 

складу са постављеним 

стандардима 

Наставници, 

директор и 

педагог 

2019 -2024. 

Извештаји,  

анализе, 

презентације 

ученика 

Посете часовима и 

протоколи 

  



Развојни циљ 3.  Подизање квалитета комуникације и међусобних односа 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ЕВАЛУА

ЦИЈА 

Анализа 

правилника о 

избору ученика и 

ђака генерације  

Допуна постојећег 

правилника и његова 

примена 

Педагошки 

колегијум, 

секретар 

школе 

Прво 

полугодиш

те 2019. 

Примена 

Правилника 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
р
аз

в
о
јн

о
 п

л
ан

и
р
ањ

е
 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
са

м
о
в
р
ед

н
о
в
ањ

е 

Реализација 

пројекта 

„Образовање за 

права детета “ 

Имплемнтација у 

планове одељењских 

старешина  и кроз 

часове редовне 

наставе 

одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Током 

сваке 

школске 

године 

Извештаји 

одељењског 

старешине на 

полугодишту сваке 

године и 

анкетирање 

ученика 

Реализација 

радионица на 

часовима 

одељенског 

старешине у 

циљу смањења 

вршњачког 

насиља и 

превенција 

осипања ученика 

Израда плана, 

реализација 

активности, анализа 

резултата 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

ученичке 

организа-

ције, Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља  

Током 

сваке 

школске 

године 

Извештаји 

одељских 

старешина и 

ученичких 

организација 

Редовна размена 

информација 

Објављивање и 

прослеђивање 

информација усмено 

или електронски, 

редовно ажурирање 

сајта школе 

Координато

ри  

Континуир

ано током 

сваке 

школске 

године 

Коментари  

Израда 

правилника о 

награђивању 

наставника 

Доношење и 

усвајање 

Правилника 

Тим за 

правна акта 

школе , 

секретар 

школе 

Кад се 

стекну 

законски 

услови 

Примена 

Правилника 



Организовање 

заједничких 

активности са 

родитељима , 

другим школама 

и институцијама 

у циљу 

побољшања 

сарадње и  услова 

рада, живота у 

школи у циљу 

превенције 

осипања ученика 

Организовање 

радионица, 

предавања, 

тематских дана, 

спортских и 

литерарних сусрета, 

уређење школског 

простора и 

окружења,... 

Родитељи, 

наставници, 

ученици , 

бивши 

ученици, 

лекари , 

полицајци , 

ватрогасци 

Током 

сваке 

школске 

године 

Извештаји и анкете 

План сарадње са 

другим школама 

План укључивања 

родитеља и других 

законских 

заступника 

  



Развојни циљ 4. Подршка ученицима  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊ

А 

ЕВАЛУАЦИЈ

А 

Настава прилагођена 

могућностима сваког 

ученика; 

Иницијални тестови; 

израда оперативних 

планова и израда 

задатака у припремама; 

Примена  

диференцираног облика 

наставе 

Наставници, 

педагог и 

психолог 

2019-

2024. 

Скале, 

процене, 

анкете, 

евиденциј

е, 

извештаји 

и  

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
р
аз

в
о
јн

о
 п

л
ан

и
р
ањ
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С
тр

у
ч

н
и

 а
к
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в
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а 
са

м
о
в
р
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н
о
в
ањ

е 

Т
и

м
 з

а 
и

н
к
л
у
зи

в
н

о
 о

б
р
аз

о
в
ањ

е 

Процена потреба и 

мере за унапређивање 

и  пружање додатне 

образовне, 

здравствене или 

социјалне подршке 

ученицима ради 

подизања квалитета 

образовања и 

васпитања 

Идентификација 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка;  

Израда плана рада 

Тима за инклузију; 

Примена мера и 

стратегија за подршку 

ученицима 

Евалуација ИОП 

планова 

Тим за 

инклузију, 

директор, 

педагог, 

психолог 

2019/24. 

План  

сарадње 

са другим 

установам

а 

Евиденци

ја 

сарадње 

школе са 

здравстве

ном  

службом 

Побољшање 

комуникације између 

наставника и ученика 

Подстицање ученика на 

узајамно поштовање и 

више уважавања 

индивидуалних разлика  

Наставници, 

ученици и 

стручни 

сарацници 

2019/24. 

Скале, 

процене  

евиденциј

а 

извештаји  

анализе 

Подстицање и 

развијање социјалних 

вештина код ученика: 

конструктивно 

решавање проблема, 

толерантно 

Радионице на часовима 

одељењског старешине; 

Одељењски 

старешина 

2019/24. 

Евиденци

је и 

извештаји 
Одржавање турнира, 

маскенбал, 

обележавање значајних 

Наставници 

физичког 

васп., 

учитељи, 



понашање, ненасилна 

комуникација , 

солидарност,  

развијање другарства; 

датума библиотекар 

Хуманитарне акције 

Координатор 

Црвеног 

крста 

Промовисање 

здравих стилова 

живота 

Организовање 

предавања Педагог , 

координатор

и ученичких 

органи-

зација, 

одељењске 

старешине, 

еколошка 

секција, 

наставнице 

биологије 

2019/24. 

Евиденци

је и 

извештаји 

Укључивање тематских 

садржаја у наставни 

план 

Промовисање 

заштите човекове 

околине и одрживи 

развој 

Организовање 

предавања 

Акције (прикупљање 

сировина за рециклажу, 

израда тематских 

паноа...) 

Промовисање рада 

секција 

Учешће на приредбама, 

такмичењима и 

изложбама 

Наставници 

и ученици 
2019/24. 

Извештај

и 

Професионална 

оријентација 

Организовање 

предавања, посета 

Наставници, 

Тим ПО  

родитељи 

2019/24. 

Извештај 

одељењск

ог 

старешин

е и Тима 

ПО 

 

 

 

 

 

 

 



Развојни циљ 5. Повећање безбедности ученика у школи 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНО

СТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊ

А 

ЕВАЛУА

ЦИЈА 

Побољшати 

материјално – 

техничко 

опремање школе 

Обезбедити школско двориште 

(осветљење) 

Проналажење извора 

 финансирања Упући-вање 

молби релевантним органима 

власти и  друштвено 

одговорним организацијама 

Директор 

школе, 

локална 

заједница 

2019/24. 

Извештај

и о раду 

директора 

школе 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
р
аз

в
о
јн

о
 п

л
ан

и
р
ањ

е 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
 з

а 
са

м
о
в
р
ед

н
о
в
ањ

е 

Сигурно и 

безбедно 

окружење за децу 

Редовно одржавање водоводних 

инсталација Директор, 

домар и 

лице за 

безбедност, 

надлежни 

2019/24. 

Извештај

и о раду 

директора 

школе 

Редовно одржавање електро-

инсталација 

Спровођење мера заштите од 

пожара 

Превенција 

насиља и 

повећање сарадње 

међу ученицима , 

наставницима и 

родитељима. 

Радионице са еминентним 

предавачима , укључивање 

родитеља у исте 

Ораганизаовање спортских 

такмичења/ турнири 

Упознавање родитеља и 

ученика са процедуром везаном 

за приговоре ученика и 

родитеља  

Родитељи, 

наставници 

и предавачи 

Током 

сваке 

школске 

године 

Извештај 

оделењск

их 

старешин

а и план 

превенциј

е насиља 

  



Развојни циљ 6. Стварaње услова за квалитетнији рад ученика и запослених 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ЕВАЛУА

ЦИЈА 

Побољшати 

материјално и 

техничко 

опремање школе 

Реновирати кабинете 

Аплицирање на 

пројекте, Реализација 

тендера, избор 

извођача и извођење 

радова 

Директор, 

секретар, Тим за 

учешће у 

пројектима, домар 

школе 

2019/24. 

Извештаји о 

раду директора 

школе 

С
тр

у
ч

н
и

 а
к
ти

в
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а 
р
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в
о
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о
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и
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ч

н
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са

м
о
в
р
ед

н
о
в
ањ

е 

Реновирати салу 

Пројекти, сарадња са 

извођачима и 

извођење радова 

Директор и 

секретар школе, 

локална 

самоуправа, Тим 

за израду 

пројеката и 

учешће на 

конкурсима 

2019/24. 

Извештаји о 

раду директора 

школе 

Реновирати електро-

инсталације 

Пројекат ЈУПа. 

 

Директор и 

секретар школе, 

локална 

самоуправа 

Август, 

септембар

2019. 

Извештаји о 

раду директора 

школе 

 

Заменити један део 

рачунарске опреме. 

Обогатити постојеће 

ресурсе 

Конкурси, пројекти, 

донације 

Директор и 

секретар школе, 

локална 

самоуправа 2019/24. 

Извештаји о 

раду директора 

школе 



Кадровска 

структура 

Промоција резултата 

рада наставника 

Анализа резултата 

рада наставника 

Вредновање 

резултата са 

такмичења 

Директор и 

секретар школе, 

Стручни 

сарадници 

 локална 

самоуправа, 

Тимови, активи 

2019/24. 

План стицања 

звања и 

напредовања 

наставника  

 

  



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

Задаци Активности 
Носиоци 

посла 

Време 

реализације 

Критеријум

и успеха 

Праћење 

евалуације 

Унапредити 

информисаност 

свих 

интересних 

група 

Информисање  родитеља на 

родитељским састанцима о 

процедури  реаговавања у 

насилним ситуацијама 

Одељенске 

старешине 

У 

континуитет

у 

Сви 

родитељи 

информисан

и 

Записник 

Информисати наставнике на 

наставничком већу о 

процедури реаговања у 

насилним ситуацијама 

Педагог 

У 

континуитет

у 

Сви 

наставници 

информисан

и 

Записник 

Информисање ученика о 

процедури реаговања у 

насилним ситуацијама 

Одељенске 

старешине 

У 

континуитет

у 

Сви 

ученици 

информисан

и 

Записник 

Подсећање и 

праћење 

примене 

процедура 

Тим за заштиту ученика од 

насиља анализира примену 

процедуре и договара о 

наредним корацима 

Координато

р тима 

У 

континуитет

у 

Примена 

процедуре 

јасна 

Анализа 

Извештавање тима о 

заштити ученика од насиља 

о раду на наставничком већу 

Координато

р тима 

У 

континуитет

у 

Заитересова

ност 

учесника 

Анализа 

Оспоспбљавањ

е ученика за 

самостално 

решавање 

мањих 

конфликата 

Реализација радионица у 

циљу развијања социјалноих 

вештина 

Наставници 

У 

континуитeт

у 

Заинтересов

аност 

ученика 

Евиденција 

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

КРИТЕР

ИЈУМ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 



И АЦИЈЕ УСПЕХА 

Упознавање са 

иновативним 

методама 

Предавање  о 

иновативним 

методама ИТ 

технолпгијама у 

настави; Примена 

пројектне наставе, 

диференцијалне  и 

дигиталних 

уџбеника, он лајн 

семинари 

Педагог и 

руковидиоци 

актива, 

директор 

У 

континуи

тету 

Број 

заинтерес

ованих 

наставник

а 

Евиденција 

стручног 

усавршавања  

Извештај 

Припремања плана 

за извођење наставе 

ван учионице 

Наставници и 

учитељи 

На 

часовима 

редовне 

наставе 

Број 

часова 

Протокол 

Посете 

часовима 

Анкетирање 

ученика; 

анализа 

резултата; 

анализа 

припрема 

Унапредити 

процес 

оцењивања знања 

и активности 

ученика 

Организовање 

семинара 
Директор 

У 

континуи

тету 

Присутно

ст 

Евиденција 

стручног 

усавршавања, 

Извештај 

Праћење начина 

оцењивања ученика 

кроз анализе 

Наставници, 

ученици и 

стручна већа 

Полугоди

ште и крај 

шкoлске 

године 

Анкетира

ње 

ученика 

Тестови, 

писмени 

задаци, 

извештаји и 

анализе 

резултата 

Оспособљавање 

ученика за 

самооцењивање 

Наставници и 

ученици 

На 

часовима 

редовне 

наставе 

Број 

ученика 

Посете 

часовима, 

припреме и 

протоколи; 

Анкета 



Подстицати 

ученике 

разноврсним и 

креативним 

задацима на 

критичко 

мишљење и 

оспособљавање 

да самостално 

користе  

различите изворе 

знања 

Предавање о 

начинима 

мотивације ученика 

за рад 

Педагог и 

разредне 

старешине 

У 

континуи

тету 

Број 

заинтерес

ованих Извештаји, 

анализе, 

презентације 

ученика 

Посете 

часовима и 

протоколи 

Задаци којима се 

развијају памћење, 

перцепција и 

мишљење 

Наставници и 

учитељи 

На 

часовима 

редовне 

наставе 

Присутно

ст 

задатака 

Повећање степена 

мотивисаности и 

одговорности 

ученика за 

сопствено 

напредовање 

Примена 

разноврсних облика 

и метода рада 

Наставници и 

учитељи 

На 

часовима 

редовне 

наставе 

Број 

наставник

а 
Извештаји и 

анализе 

Посете 

часовима, 

протоколи и 

анкета 

ученика 

Праћење 

напредовања 

ученика - похвала и 

конструктивна 

критика 

Наставници и 

учитељи, 

педагог и 

директор 

Анализа 

Упућивање ученика 

на разне изворе 

знања 

Наставници, 

учитељи и 

педагог 

Списак 

 

 

План припреме за завршни испит 

Задаци Активности 
Носиоци 

посла 

Време 

реализациј

е 

Критеријуми 

успеха 

Праћење 

евалуације 

Подићи 

ниво 

информиса

ности о 

полагању 

Упознавање наставника са 

Правилником о програму 

завршног исппита и 

стручним упутством за 

спровођење завршног 

Педагог и 

руководиоци 

актива 

почетак 

2019.годин

е 

Сви 

наставници 

упознати 

Анализа 



завршног 

испита 

испита. 

Упознавање родитеља са   

Правилником о програму 

завршног исппита и 

стручним упутством за 

спровођење завршног 

испита. 

Разредне 

старешине 

Почетак 

2019.годин

е 

Сви родитељи 

упознати 
Записници 

Упознавање ученика осмог 

разреда са Правилником  о 

програму завршног исппита 

Разредне 

старешине 

Почетак  

2019.годин

е 

Сви  ученици 

упознати 
Записници 

Унапредити 

припремље

ност за 

полагање 

завршног 

испита 

Наставници  раде план 

припремања завршног 

испита и распоред 

Наставници 
Фебруар 

2019. 

Сви 

наставници 

имају план 

План  и 

распоред 

Реализација пробног 

тестирања 
Наставници 

Април 

2019. 

Оствареност 

стандарда 
записници 

Анализа резултата пробног 

тесирања и упознавање 

родитеља и ученика 

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

Април 

2019. 

Задовољство 

наставника и 

ученика 

Тестови и 

анализа, 

записници 

Прилагодити план допунске 

и додатне наставе завршном 

испиту 

 

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

Април 

2019. 

Заинтересова

ност ученика 
Планови 

Наставници утврђују  

оствареност стандарда 

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

Април 

2019. 

Проценат 

остварености 

стандарда 

Анализа 

Унапредити 

постигнућа 

на 

завршном 

испиту 

Примењивати методе 

проблемске наставе 

Коришћење савремених 

наставних средстава 

(пројектор, лаптоп и др. 

Оспособити ученике да 

читају сложеније текстове, 

Наставници 

У 

континуите

ту 

Присутност у 

настави 

Непосреда

н рад 



  

дијаграме, графиконе) 



План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Задаци Активности 
Носиоци 

посла 

Временска 

динамика 

Критеријум 

успешности 
Праћење 

Формирање 

тима за стручно 

усавршавање 

Бирање чланова, 

потврда постојећих, 

планирање 

Директор и 

педагошки 

колегијум 

Август 2019. 
Изабрани 

чланови 

План 

рада 

Избор семинара 

којима се 

остварују 

приоритети 

развојног плана 

Анализа семинара из 

каталога 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Континуиран

о од 2019. на 

почетку 

школске 

године 

Списак 

семинара 

Евиденц

ија 

Подићи 

компетенције 

наставника  за 

подршку 

развоја 

личности 

Анализа квалитета 

атмосфере у одељењу, 

моивације ученика и 

карактеристика 

личности 

Координатор 

директор, 

психолог и 

педагог 

У 

континитету 

Сви 

наставници 

се стручно 

усавршавају 

евиденц

ија 

Подићи 

компетенције 

наставника  за 

поучавање и 

учење 

Праћење ученичких 

постигнућа и 

унапређивање рада 

наставника у области 

педагошке 

психологије 

исавремене дидактике 

и методологије 

Координатор 

и директор 

У 

континуитету 

Сви 

наставници 

се стручно 

усавршавају 

евиденц

ија 

Подићи 

компетенције   

за 

комуникацију и 

сарадњу 

Усавршавање у 

области вештина 

комуникације, обука за 

тимски рад 

Координатор 

и директор 

У 

континуитету 

Сви 

наставници 

се стручно 

усавршавају 

евиденц

ија 

Подићи  

компетенције 

наставника   за 

наставну 

област,предмет

и методику 

Унапређује квалитет 

рада примењујући 

нова знања из области 

методике наставе и 

образовних 

Координатор 

и директор 

У 

континуитету 

Сви 

наставници 

се стручно 

усавршавају 

евиденц

ија 



  

наставе технологија 

Подизање 

компетенција 

Директора 

Планира стручно 

усавршавање у складу 

са приоритетима 

школе 

Координатор 

и директор 

У 

континуитету 

Директор се 

стручно 

усавршава 

евиденц

ија 

Подизање 

компетенција 

педагога 

Планира стручно 

усавршавање у складу 

са потребама школе и 

интересовањима 

Координатор 

и директор 

У 

континуитету 

Педагог се 

стручно 

усавршава 

евиденц

ија 



  

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Задаци Активности Носиоци посла 

Временс

ка 

динамик

а 

Критерију

м 

Успешост

и 

Праћење 

Подстицат

и 

професион

ални 

развој 

наставника 

Подсећање натавника на 

Правилник о стручном 

усавршавању и стицању 

звања и напредовању 

Обука наставника за 

електронски портфолио 

Директор и 

координатор за 

стручно 

усавршавање 

Од 

школске 

2019. 

Сви  

наставниц

и упознати 

Записник 

План 

стручног 

усавршавањ

а 

Подсетник за наствнике  -  

израда портфолиа 

наставника 

Директор и 

координатор за 

стручно 

усавршавање 

Од 

школске 

2019. 

Сви 

наставниц

и 

учествују 

Обрасци 

Израда  Документа за 

вредновање стручног 

усавршавања у установи 

Директор и 

координатор за 

стручно 

усавршавање 

Од 

школске 

2019. 

Сви 

наставниц

и 

учествују 

Документ 

Евиденција  наставника који 

су заинтересовани  за 

напредовање и стицање 

звања 

Директор и 

координатор 

Од 

школске 

2019. 

Постоји 

праћење у 

школи 

Евиденција 

Праћење 

професион

алног 

развоја 

Преглед  портфолиа 

наставника 

Директор и 

педагог 

Од 

школске 

2019. 

У школи 

се води 

евиденциј

а 

Непосредан 

увид 



План сарадње са другим школама и установама 

Установе са 

којим 

сарађујемо 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Критеријум 

успешности 

Оцењује се 

као: 

Начини праћења 

Основне и 

средње школе у 

општини 

Организација 

такмичења и 

презентација 

рада 

школе,размена 

искуства, 

Пројекат 

Образовање за 

права детета, 

презентовање 

средњих школа 

У 

континуитету 

Директор, 

учитељи, 

наставници 

Успешна/неус

пешна 

сарадња 

Записници са састанака 

 актива 

Центар за 

социјални рад 

Обавештавање 

и укључивање 

у циљу давање 

подршке 

ученицима 

У 

континуитету 

Директор,с

тручни 

сарадници 

и тимови 

школе 

Успешна/неус

пешна 

сарадња 

Записници и  

евиденција ученика којима је 

потребна подршка 

МУП 

Предавање 

акције и 

обавештење 

У 

континуитету 

Директор, 

учитељи, 

старешине 

и педагог 

Успешна/неус

пешна 

сарадња 

Евиденција 

Предшколске 

установе 

Праћење 

напредовања 

ученика 

полазника, 

сусрети,посете,

конкурси 

У 

континуитету 

Педагог, 

психолог 

Успешна/неус

пешна 

сарадња 

Састанци 

Дом здравља 

Систематски 

прегледи, 

вакцинације, 

предавања, 

У 

континуитету 

Разредни 

старешине, 

директор и 

стручни 

Успешна/ 

неуспешна  

сарадња 

Евиденција 



 

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 

Задаци Активности 
Време 

реализације 

Критеријуми 

успеха 

Праћење 

евалуације 

Укључивање 

родитеља у 

активности 

школе 

Родитељи редовно долазе на 

родитељске састанке и информишу 

се о активностима у школи 

У 

континуите

ту 

Већа 

информисаност 

родитеља 

Анкета 

Родитељи учествују у промотивним, 

хуманитарним и културним  и 

забавним активностима школе 

У 

континуите

ту 

Успешна 

сарадња 

Извештаји 

тимова 

Подстицати учешће родитеља у 

разним пројектима школе 

У 

континуите

ту 

Успешна 

сарадња 
Анкета 

Подстицати улогу родитеља као 

евалуатора васпитно - образовног 

рада 

У 

континуите

ту 

Успешна 

сарадња 
Анкета 

Подстицати  познавање права и 

обавеза родитеља 

У 

континуите

ту 

Већа 

информисаност 

родитеља 

Анкета 

Подстицати право родитеља на У Веће Анкета 

саветовалиште сарадници 

Општина Врање 

Обавештавање 

о потребама 

школе 

У 

континуитету 
Директор 

Успешна/ 

неуспешна  

сарадња 

Евиденција 

Градска 

библиотека 

„Бора 

Станковић“ 

Скупови, 

презентације, 

учлањивање 

Током године 
Чланови 

„Читалића“ 

Остварена 

сарадња 
Читалачки дневници 

Регионални 

центар за 

таленте 

Организовање 

предавања, 

радионица, 

такмичења 

Октобар-мај 

2019/24 

Наставниц

и 7.и 

8.разреда 

Успешна/неус

пешна 

Ученички радови 

Евиденција 



учешће у стручним тимовима континуите

ту 

поштовање 

Правилника 

Јачати улогу 

родитеља на 

заштити и 

безбедности 

ученика 

Подстицати улогу родитеља у 

поштовању правилника о 

понашању-кућног реда школе 

У 

континуите

ту 

Успешна 

сарадња 
Анализа 

Подстицати долазак родитеља на 

отворена врата, Дан школе, 

Промоцију школе 

У 

континуите

ту  

Већи проценат 

присутности 

Евиденциј

а 

 

 

 


