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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ                                                                         

Зграда Основне школе „Емилија Остојић“  смештена је у самом центру Пожеге и 

представља препознатљиво архитектонско обележје нашег града.  Прва основна 

школа у нашем граду чији смо ми следбеници има традицију дугу 174 годинe. 

Зграда матичне школе у данашњој улици Књаза Милоша број 26 изграђена је 

1911.године. До 1956. у њој ради нижа реална гимназија, а од 1.септембра 1956. 

године са радом наставља осмољетка која касније добија назив Основна школа.  

 Због повећања  броја ученика Школа се 1960.године дели на Прву и Другу 

основну школу да би 1963. решењем СО Пожега Прва основна школа добила 

назив Основна школа „Емилија Остојић“ по скојевки рођеној у овом крају. Године 

1965. припојене су јој основне школе из Прилипца и Јелен Дола, а 1981. школе 

из Средње Добриње и Рогу. 

 Школа данас у свом саставу има, поред матичне школе,  три осморазредне 

школе у Прилипцу, Рогама и Средњој Добрињи као и четвороразредна одељења 

у Горобиљу, Пилатовићима, Лопашу, Лорету, Доњој и Горњој Добрињи.  

  

 

Школа има укупно 905 ученика. 

Број запослених је 130, од тога је 95 наставно, а 35 ваннаставно особље. 
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СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

- СТРУЧАН НАСТАВНИ КАДАР-АДЕКВАТНА СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА У 

МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ВЕЋИНИ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА;У ШКОЛИ РАДИ 1 

МАГИСТАР; 

- ПРОФЕСИОНАЛНО РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ; 

- ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА У ШКОЛИ; 

- ДЕФЕКТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН; 

- ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СУ НАСТАВНИЦИ СТЕКЛИ УЧЕШЋЕМ НА 

СЕМИНАРИМА КОЈИ РАЗВИЈАЈУ СВЕ ЧЕТИРИ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ; 

- МОТИВИСАНОСТ НАСТАВНИКА ЗА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ; 

- КРЕАТИВНОСТ НАСТАВНИКА У ИЗВОЂЕЊУ СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ; 

- ПРАЋЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У ВЕЋИНИ НАСТАВНИХ ОБЛАСТИ; 

- РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 4 ИЗБОРНА СТРАНА ЈЕЗИКА (ФРАНЦУСКИ, РУСКИ, 

ШПАНСКИ И ИТАЛИЈАНСКИ) И РАЗНОВРСНОСТ ОСТАЛИХ ИЗБОРНИХ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА; 

- УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА;  

- РАЗНОВРСНОСТ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА/АКТИВНОСТИ; 

- УСПЕШАН РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА; 

- ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА ЗА ИНФОРМАТИКУ И МЕДИЈАТЕКЕ; 

- САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ; 

- ОТВОРЕНОСТ ШКОЛЕ ЗА САРАДЊУ СА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ 

УСТАНОВАМА, КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ У ОКРУЖЕЊУ; 

- ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА УЧЕНИКЕ; 

-  

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

- НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА НАСТАВА-математика (ИО С. Добриња, 

Прилипац, Роге), физика (ИО Роге), географија (С.Добриња), музичка култура 

(ИО С.Добриња, Прилипац, Роге); 

- РАД ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ВИШЕ ШКОЛА; 

- ПОВРЕМЕНА НЕДОВОЉНА САРАДЊА НА НИВОУ ТИМОВА ЗА ПОЈАЧАНИМ 

ВАСПИТНИМ РАДОМ И ДОДАТНОМ ПОДРШКОМ УЧЕНИКА; 

- НЕФУНКЦИОНАЛНОСТ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ-НЕДОСТАТАК КАБИНЕТА ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ;  

- НЕФУНКЦИОНАЛНОСТ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, НЕПРИЛАГОЂЕНОСТ 

ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ; 

- ОПРЕМА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ НИЈЕ ДОВОЉНА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 

СВИХ УЧЕНИЧКИХ ПОТРЕБА; 

- ЛОШЕ СТАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА У ИЗДВОЈЕНИМ 

ОДЕЉЕЊИМА; 

- ПРОСТОРНА УДАЉЕНОСТ ШКОЛА; 
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ  

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

- ШКОЛА ИМА 130 ЗАПОСЛЕНИХ, ОД ТОГА 95 ЈЕ НАСТАВНО ОСОБЉЕ И 35 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ; 

- 905 УЧЕНИКА: У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ 756 И 149 У ИЗДВОЈЕНИМ 

ОДЕЉЕЊИМА; 

ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ 

МАТИЧНА ШКОЛА 

 

 

 

У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР ЧИНЕ УЧИОНИЦЕ ОПШТЕ 

НАМЕНЕ. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА У СРЕДЊОЈ ДОБРИЊИ И ПРИЛИПЦУ ИМАЈУ И 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ. ШКОЛА У СРЕДЊОЈ ДОБРИЊИ ИМА ЂАЧКУ КУХИЊУ. 

 

 

 

 

 

 

 

               НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионица опште намене  13 

Мултимедијална учионица 1 

Специјализована учионица  5 

Библиотека  1 

Фискултурна сала  1 

Продужени боравак 1 

Наставничка канцеларија 2 

Остали канцеларијски простор 7 

Стоматолошка ординација 1 

Канцеларија дефектолога  

 
1 
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ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМОМ 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ  у %  

               Српски језик 15 

Страни језик 10 

Ликовна култура 10 

Музичка култура 20 

Историја 15 

Географија 15 

Физика 35 

Математика 20 

Биологија 50 

Хемија 30 

Техничко и информатичко 45 

Физичко васпитање 75 

Информатика и рачунарство 80 

Разредна настава (збирно) 30 
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ СЕ ШКОЛА НАЛАЗИ  

 

 Општина Пожега 

 Здравствени центар Пожега 

 Центар за социјални рад 

 Црвени крст 

 Полицијска управа Пожега 

 Народна библиотека 

 Културни центар Пожега 

 Градска галерија Пожега 

 Народно позориште из Ужица 

 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 Предшколска установа  

 Основне и средње школе у окружењу 

 Српска православна црква 

 Друштво за церебралну парализу и плегије 

 Савет родитеља Општине Пожега 

 Железнички музеј 

 Планинарско друштво ,,Маљен“ 

 Спортски савез 

 Канцеларија за младе 

 Локални радио и телевизија 

 Невладине организације 

 Бивши ученици-сада успешни привредници 
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АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА/КАКО МОГУ ДОПРИНЕТИ РАЗВОЈУ 

ШКОЛЕ… 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА 
 

ОПИС ДОПРИНОСА 
 

 
Директор/помоћници директора 

Јачањем професионалности 
Ефикасном организацијом рада школе 
Ефикасним руковођењем радом 
Наставничког већа, Педагошког 
колегијума, унапређењем рада стручних 
органа 
Учествовањем у раду тимова 
Отвореношћу за промене и иновације 
Инструктивним увидом/надзором у 
образовно-васпитни рад 
Предузимањем мера за унапређивање 
образовно-васпитног рада 
Планирањем личног професионалног 
развоја на основу самовредновања свога 
рада  
Унапређивањем односа међу 
запосленима, родитељима и ученицима 
школе 
Развијањем сарадње са другим 
установама, организацијама и локалном 
средином 
Информисањем о свим важним 
активностима из живота и рада школе 
Активностима на маркетингу школе 
 
 

 
Наставници 

Јачањем професионалних компетенција, 
стручним усавршавањем 
Оснаживањем тимског рада на нивоу 
стручних већа, тимова 
Међусобном сарадњом и разменом 
искустава, јачањем сарадње између 
актива матичне школе и издвојених 
одељења 
Реализовањем квалитетне, активне 
наставе, применом савремених 
наставних метода, облика рада и 
наставних средстава 
Самовредновањем сопственог рада и 
вредновањем рада школе 
Подстицањем личног, социјалног , 
професионалног развоја ученика, 
мотивисањем ученика, пружањем 
додатне подршке 
Припремањем  ученика за разноврсне 
садржаје ваннаставних активности 
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Сарадњом са родитељима 
Сарадњом са другим школама 
Промовисањем рада школе у окружењу 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Стручни сарадници 

Стварањем оптималних услова за лични, 
социјални и професионални развој 
ученика 
Пружањем подршке наставницима у 
унапређивању образовно-васпитне 
праксе 
Тимским радом 
Пружањем додатне подршке ученицима 
Учествовањем у праћењу и вредновању 
образовно-васпитног рада 
Истаживањем образовно-васпитне 
праксе 
Саветодавним разговорима са 
ученицима,наставницима и родитељима 
Јачањем професионалних компетенција, 
стручним усавршавањем 
Сарадњом са установама, локалном 
заједницом од значаја за успешност рада 
школе 
 

 
 
 

Родитељи 

Квалитетном сарадњом са 
наставницима, одељењским 
старешинама, стручним сарадницима и 
осталим запосленим у школи 
Укључивањем у активности које се 
реализују у школи 
Иницирањем нових акција 
Активним укључивањем у рад Савета 
родитеља 
Укључивањем у акције уређења школског 
простора 

 
 
 

Ученици 

Редовним учењем и активним 
укључивањем у наставни процес 
Учествовањем у ваннаставним 
активностима, заједничким активностима 
са наставницима 
Преузимањем одговорности за своје 
напредовање и поступке 
Поштовањем правила понашања, 
ненасилном комуникацијом са 
вршњацима 
 

Школски одбор 

Разматрањем задатака образовања и 
васпитања 
Усвајањем извештаја 
Предлагањем мера за побољшање 
образовно-васпитног рада 
Подстицањем и усвајањем предлога, одлука 
које су потекле од Наставничког већа, Савета 
родитеља 
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Анимирањем шире друштвене заједнице за 
развој школе 
Усаглашавањем нормативних аката школе са 
постојећим законима 
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МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ  

МИ СМО ШКОЛА СА НАЈДУЖОМ ТРАДИЦИЈОМ ОБРАЗОВАЊА У ГРАДУ. НАША 

ШКОЛА УСПЕШНО ОСТВАРУЈЕ ОБРАЗОВНУ-ВАСПИТНУ ФУНКЦИЈУ И ПОДСТИЧЕ 

ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА. 

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ  

ЖЕЛИМО ДА И ДАЉЕ БУДЕМО САВРЕМЕНА ШКОЛА КОЈА КОНСТАНТНО 

УНАПРЕЂУЈЕ НАСТАВНИ ПРОЦЕС И УВАЖАВА СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА 

УЧЕНИКА И У КОЈОЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЈАЧАЈУ 

ОСЕЋАЊЕ ПРИПАДНОСТИ САМОЈ ШКОЛИ. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

  

-Садржајно и временско усклађивање програма наставних предмета у оквиру 

разреда 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

- Реализовање наставе применом разноврсних наставних метода, облика и 

средстава рада 

-Побољшање припремања наставника и вредновање/кориговање рада 

-Обучавање наставника за примену техника учења и мотивисање ученика за рад 
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

  

-Омогућавање напредовања ученика у складу са способностима 

-Побољшање резултата рада ученика на завршном испиту 

 

 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

  

-Правовремено и квалитетно пружање подршке ученицима 

-Пружање подршке деци из осетљивих група 

- Подстицање личног, социјалног и професионалног развоја ученика 
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ЕТОС 

 

 

  

 

 

-Побољшање тимског рада 

-Промовисање резултата рада ученика и наставника 

-Функционисање унутрашње мреже за решавање проблема 

-Укључивање родитеља у рад школе 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

 

 

 

-Усклађивање планирања и програмирања у школи и ефикасна организација 

рада школе 

 

 

 

 

 

РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

  

-Обезбеђивање потребних људских ресурса 

-Побољшање материјално-техничких услова 
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ОБЛАСТ  
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 
НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 
РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ 
ПЛАН 

1.1.Усклађива
ње програма 
наставних 
предмета у 
оквиру сваког 
разреда 

-Садржајно, 
тематско 
усклађивање 
програма 
наставних 
предмета на 
нивоу разреда 

Стручна већа, 
стручни 

сарадници 

Усаглашени 
програми 
наставних 
предмета на 
нивоу 
разреда 

Годишњи 
план 
 Школски 
програм 
Годишњи 
планови рада 
наставника 

Председници 
стручних већа 

Август, 
септембар 
наредне три 
године 

1. Развојни 
циљ: 

Ускладити 
Годишњи 
план рада 
школе и 
Школски 

програм са 
различитим 
потребама и 

условима 
рада школе 

-Временско 
усклађивање 
програма 
наставних 
предмета на 
нивоу разреда 

Стручна већа, 
стручни 

сарадници 

Усаглашени 
програми 
наставних 
предмета на 
нивоу 
разреда 

Годишњи 
план 
Школски 
програм 
Годишњи 
планови рада 
наставника 

Председници 
стручних већа 

Август, 
септембар 
наредне три 
године 

-Побољшати 
сарадњу по 
питању 
планирања 
унутар и 
између 
стручних већа 
за области 
предмета  
 
 
 
 
 

Стручна већа, 
стручни 

сарадници 

Повећана 
сарадња 
унутар и 
између 
стручних 
већа 

Записници 
стручних већа 

Председници 
стручних већа 

Током 
наредне три 
године 
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1.2.Усклађива
ње Школског 
програма и 
Годишњег 
плана рада  
школе ка 
задовољавању 
различитих 
потреба 
ученика 
 
1.3.Корекција и 
допуна 
Школског 
програма и 
Годишњег 
плана рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.Унапређив
ање 
оперативног 
планирања 
 

 
-Планирање 
израде ИОП-а 
на основу 
анализе 
напредовања 
ученика 
 
-У Годишњим 
плановима 
рада 
наставника у 
предметној 
настави 
временски 
ускладити 
програме 
наставних 
предмета 
-Вршити 
прилагођавањ
е оперативних 
планова рада 
специфичност
има одељења 
 
 
-Планирање 
иновација на 
месечном 
нивоу 

 
Тимови за 
додатну 
подршку 
Стручни тим за 

ИО -
Предметни 
наставници 
 
 
 
 
 
-Предметни 
наставници и 
председници 
стручних већа 
 
 
 
 
-Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 
 
 
 
-Учитељи 
првог разреда 
и предметни 
наставници 
петог разреда 

 
План израде 
ИОП-а у 
Годишњем 
плану рада 
школе 

-Временски 
усклађени 
програми 
наставних 
предмета 
 
 
Прилагођени 
оперативни 
планови 
специфично
стима 
одељења 
 
 
-Остварене 
планиране 
активности 
 
 
 
 
-Остварени 
исходи и 
међупредмет
не 
компетенције 

 
Израђени 
ИОП-и  
- Годишњи 
план 
Школски 
програм 
Годишњи 
планови рада 
наставника 
 
 
 
 
 
- Годишњи 
план 
Школски 
програм 
Годишњи и 
оперативни 
планови рада 
наставника 
 
-Оперативни 
план 
 
 
 
-- Годишњи 
план и 
оперативни 
план 

 
Координатори 
тимова  
- Председници 
стручних већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Директор, 
помоћници и 
стручни 
сарадници 
 
 
 
 
 
- Стручни 
сарадници 
 
 
 
- Стручни 
сарадници и 
председници 
стручних већа 

 
Јун, август, 
септембар 
сваке године 
- Август, 
септембар 
наредне три 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Током 
школске 
године и 
наредне три 
године 
 
 
 
 
 
 
 
-Током 
школске 
године и 
наредне три 
године 
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-Планирање у 
складу са 
исходима и 
међупредметн
им 
компетенција
ма( први и 
пети разред) 

 
   ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

        

-Анкетирање 
ученика о 
заинтересова
ности за 
секције, 
ваннаставне 
активности, 
факултативне 
предмете 
(ПО) 

Наставници 
Стручни 

сарадници 
Ученички 

парламент 

Ваннаставне 
активности у 
складу са 
интересовањ
има ученика 

Планови 
секција 
Упитници за 
ученике 
 

 
Наставници 
Стручни 
сарадници 

Јун шк. 
2017/2018. 
Септембар 
2018/2019. 

Допуна плана 
ваннаставних 
активности на 
основу 
интересовања 
ученика и 
могућностима 
наставника 
 

 
Наставници 

Стручни 
сарадници 

 
Израђен 
план 
ваннаставних 
активности 

 
Планови 
секција, 
активности 

Наставници 
Чланови 
Тима за 
израду 
Годишњег 
плана рада 
школе 

Септембар 
2018/2019. 
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ОБЛАСТ  
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 
РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

1.1.Реализова
ње наставе 
применом 
разноврсних 
наставних 
метода и 
облика рада  

-Коришћење 
разноврсних 
метода и 
облика рада 
активне 
наставе  на 
већем броју 
часова 
редовне и 
изборне 
наставе 

Наставници 

Квалитетна 
настава 
Примена 
активних 
метода 

Настава путем 
открића 

Проблемска 
настава... 

 

Оперативни 
планови и 
дневне 
припреме 
Протоколи 
посматрања 
часова 

Директор 
Помоћници 
директора 
Стручни 

сарадници Током 
наредне 

три године 

1.Побољшати 
квалитет 
наставе 

применом 
разноврсних 

наставних 
метода, 

облика рада 
и наставних 
средстава 

1.2. 
Коришћење 
постојећих и 
набавка нових 
наставних 
средстава 

-Коришћење 
постојећих 
наставних 
средстава у 
већој мери и 
набавка нових 
у складу са 
потребама 
наставе 

Наставници 

Побољшан 
квалитет 
наставе 
Боља 
постигнућа 
ученика 

Оперативни 
планови  
Припреме за 
часове 
Протоколи 
посматрања 
часа 

 
Директор 

Помоћници 
директора 
Стручни 

сарадници 

Током 
наредне 

три године 

-Израда 
једноставних 
наставних 
средстава и 
дидактичког 
материјала у 
сарадњи са 
ученицима 

Наставни и 
ученици 

Адекватна 
употреба 
наставних 
средстава 
 

Израђена 
наставна 
средства 
Оперативни 
планови 
Припреме за 
часове 
 

 
Директор 

Помоћници 
директора 
Стручни 

сарадници 

Током 
наредне 

три године 



  

18 
 

1.3.Обука 
наставника за 
примену 
савремених 
наставних 
метода и облика 
рада 
1.4.Обука 
наставника у 
складу са 
приоритетном 
облашћу за 
текућу школску 
годину 
1.5.Прилагођава
ње захтева 
индивидуалним 
способностима 
ученика 

 
-Избор 
семинара 
-Формирање 
групе 
наставника који 
ће похађати 
семинар 

 
 
 
 
Израђивати 
задатке на три 
нивоа, 
диференциране 
задатке, 
примењивати 
неопходне мере 
индивидуализац
ије 
 

 

 
 
 
Директор 
Тим за стручно 
усавршавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитељи, 
наставници 

Обучени 
наставници 
активно 
примењују 
савремене 
наставне 
методе и 
облике рада 

 
 
 
 
Ученици 
напредују у 
складу са 
својим 
могућностима 

 
 
 
 

Протокол 
посматрања 
часа 
 
 
 
 
 
 
 
Припреме 
наставника, 
посете 
часова,настав
ни 
листови,учени
чки радови 
 

 
 

     Директор, 
стручни 

сарадници 

 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
    Директор, 

стручни 
сарадници,нас

тавници из 
стручног већа 

Шк.2018/19. 

2.Побољшати 
дневно 
планирање 
наставника 

2.1.Припремањ
е у складу са 
јединственим 
обрасцем на 
нивоу школе; 
 

-Уврстити све 
неопходне 
структурне 
елементе у 
припреми 
 

 
 
Наставници 

Квалитетно 
припремање 
за час 
 
 
 

Припрема за 
час садржи 
све 
елементе 
 
 

Стручни 
сарадници, 

председници 
стручних 

већа 

Шк.2018/19. 
 
 
 
 
 
 



  

19 
 

2.2.Израда и 
примена нових 
образаца који 
прате измене 
наставних 
планова за 
ученике првог 
и петог 
разреда 
 
 

-Ускладити 
структурне 
елементе у 
припреми са 
новим 
обрасцима 
који се односе 
на програм 
наставе и 
учења,оријент
исаних ка 
исходима 

Наставници и 
учитељи Квалитетно 

припремање 
за час 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стручни 
сарадници, 

председници 
стручних 

већа 

 
Школска 

2018/2019. 

 

2.3.Реализациј
а пројектне 
наставе 

-Одређивање 
теме, 
дефинисање 
исхода и  
активности 
наставника и 
ученика, 
повезивање 
са наставним 
предметима 

Наставници и 
ученици 

Успешно 
реализоване 
активности 
пројектне 
наставе 

Урађен 
пројекат 

Стручни 
сарадници, 

председници 
стручних 

већа Школска 
2018/2019. 

 

 

 



  

20 
 

ОБЛАСТ  
ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 
РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

 

2.4.Вредновање 
реализованог 
часа/ рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детаљније 
вредновати час 
и евидентирати  
у припремама  

Наставници 
и учитељи 

Самоевалуациј
а и корекција 

доприносе 
квалитету 
наставе 

Подсетник за 
наставнике 

 
 
 

Педагог и 
психолог 

 
 

Током 
шк.2018/2019. 

-Наставити са 
учењем ученика 
да процењују 
свој напредак на 
основу 
постављених 
циљева 

Наставници 
и учитељи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самоевалуациј
а,евалуација 
од стране 
ученика и 
корекција 
доприносе 
квалитету 
наставе 
 
 
 

Припрема за 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор, 
стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 Током 

наредне три 
године 2.5.Примена 

поступака 
вредновања у 
функцији даљег 
учења 
 
 
 
 
 
 

-Дати прилику 
ученицима да 
процене 
час(технике 
евалуације) 
 
 
 
 
 
 

Наставници 
и учитељи, 
ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успешно 
реализован 
час 
 
 

Припреме за 
час, извештај 
ПП службе о 
посети 
часовима, 
резултат 
вредновања 
часа/скале 
праћењa 

Наставник, 
директор, 
стручни 
сарадници 
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3.Оцењивати 
у складу са 
Правилником 
о оцењивању 

 
 
 

-Наставници 
вреднују рад 
ученика на 
већем броју  
 
 
 
 
 
 

Наставници 
 
 
 
 
 

 
 

Оцењени 
ученици 
Наведене 
препоруке за 
напредовање 
 
 
 

Педагошка 
документациј
а о 
напредовању 
ученика 
Протокол 
посматарања 
часа 
 
 

 
Директор 
Стручни 

сарадници 
 
 
 
 
 
 

Током 
наредне три 

године 

3.1.Унапређивање 
формативног 
оцењивања и 
педагошке 
документације о 
напредовању 
ученика 
 

Периодичну 
оцену из 
изборних 
премета 
Грађанско 
вспитање и 
Верска настава 
ускладити са 
Правилником –
описна оцена на 
нивоу 
остварености 
циљева 
постигнућа и 
ангажовања 
ученика 

 
 
 
 
 

Наставници 
Грађанског 

васпитања и 
Верске 
наставе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постигнућа и 
ангажовање 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневник 
образовно-
васпитног 
рада 
 

 
 

Директор 
Стручни 
сарадници 
 

 
 
 
 
 

 

-Писање свих 
сегмената 
педагошке 
документације 
-Давати потпуну 
и разумљиву 
повратну 
информацију 
ученицима о 
њиховом раду 

Наставници, 
учитељи 

Педагошка 
документација 
у складу са 
чл.21 
Правилника о 
оцењивању 

Педагошка 
документација 

Директор 
Стручни 

сарадници 
 Током 

наредне три 
године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

  -Наставници 
при 
оцењивању 
дефинишу 
детаљнију 
повратну 
информацију и 
препоруку за 
напредовање 

Наставници Успех ученика, 
боље 

напредовање 
ученика 

Евидентирана 
препорука у 
документациј
и о 
напредовању 
ученика 

Стручни 
сарадници 

 

Током 
наредне три 

године 

4. Упућивати 
ученике у 
различите 
технике 
учења и 
користити 
различите 
посупке за 
мотивисање 
ученика  

4.1.Обука 
наставника за 
примену техника 
учења и 
мотивисање 
ученика 

-Формирање 
групе 
наставника 
који ће 
похађати 
семинар 
-Избор и 
реализација 
семинара 

Директор, Тим 
за стручно 

усавршавање 
Директор, Тим 

за стручно 
усавршавање 

Побољшан 
квалитет 
наставе 
Побољшан 
успех ученика 
Реализован 
семинар 

Оперативни 
планови 
Припреме за 
час 
Тест знања 

Стручни 
сарадници, 

Председници 
стручних већа 

 
 

Шк.2018/2019. 
Прво 

полугодиште 

4.2.Обучени 
наставници 
примењују 
стечена знања  

-Наставници уче 
ученике како да 
користе различите 
начине при 
решавању 
задатака 
 

Наставници 
Стручни 

сарадници 
 
 
 

Постигнућа 
ученика 
 
 
 
 

Припреме за 
час 
Резултати на 
проверама  

Стручни 
сарадници, 

Председници 
стручних већа 

 
 
 
 
 
 

Шк.2018/2019. 
-Позитивним 
коменатрима 
током часа 
похвалити 
напредак ученика 

Наставници и 
учитељи,струч
ни сарадници 

Већа 
мотивисаност 
ученика за рад, 
раст учениковог 
самопоуздања 

Педагошка 
документациј
а о 
напредовању 
ученика 

Стручни 
сарадници, 
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-Реализација 
часова 
одељењског 
старешине са 
применом 
знања са 
семинара 

 
Одељењске 
старешине 

Стручни 
сарадници 

 
 

Реализовани 
часови 
Постигнућа 
ученика 
 
 
 

Евиденција у 
дневнику 
Материјал за 
ученике 
 
 
 

 
Одељењске 
старешине 

 
 
 

 

 
Шк.2018/2019.

година 

4.3. Рад на 
успостављању 
адекватне 
интеракције међу 
ученицима у 
функцији стицања 
знања 
 
 
 
 
 
 
 

-Упућивати 
ученике да се 
удружују у групе, 
да поделе 
задужења у 
групи, а све са 
циљем 
заједничког 
решавања неког 
задатка(пробле
ма). 
 

Наставници  
и учитељи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Добра 
сарадња међу 
ученицима, 
која за 
резултат има 
успешно 
урађен задатак 

Посета 
часовима, 
протокол о 
посећеном 
часу 
 
 
 
 
 
 
 

Стручни 
сарадници, 
директор 

 

ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

1.1.Омогућити 
ученицима 
напредовање у 
складу са 
могућностима/ 
циљевима у 
плану 

-Пружање 
додатне 
подршке 
ученицима 
(ИОП-и 1, 2 са 
планом израде 
ИОП-а 3) 

 
Тимови за 
додатну 
подршку 
Стручни тим 
за 
инклузивно 
образовање 

 
Ученици 
остварују 
постигнућа у 
складу са 
индивидуалним 
циљевима 
учења 

 
 
 
 
 
ИОП-и свих 
врста 

 
 
 
 
 

Координатори 
тимова 

 
 
 
 
 

Континуирано 
наредне три 

године 

1.Континуиран
о доприносити 
већој 
успешности 
ученика 
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-Израда нових 
педагошких 
профила, 
плана 
активности, 
вредновање 
ИОП-а 
- Израда 
тестова за 
завршни испит 
за ученике који 
раде по ИОП-у 

Координатор
и тимова 

1.2.Побољшање 
резултата 
ученика на 
завршном 
испиту 

-Праћење 
постигнућа 
ученика на 
пробним и 
завршним 
испитима, анализа 
и предузимање 
мера за 
побољшање 
резултата 

Директор, 
помоћници 
директора, 
стручни 
сарадници, 
стручна већа 

Бољи 
просечни  
резултати на 
завршном 
тесту 

Анализе 
Мере 
унапређивања 
образовног 
рада 

Школски 
развојни тим 

Наредне три 
године 

 1.3.Извршити 
анализу завршног 
испита на нивоу 
Стручних већа 

-Израда анализе 
завршног испита 
( на основу: 
остварености 
стандарда, 
поређења са 
просечним 
постигнућем 
општине, округа 
и Републике) 

Директор, 
председници 
Стручних већа 

Постигнути 
резултати на 
завршном 
испиту 

Анализа 
Стручних већа, 
Извештај 
Завода за 
вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

Директор, 
помоћници 
директора 

Наредне три 
године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

  -Континуирана и 
квалитетна 
реализација 
часова 
допунске, 
додатне и 
припремне 
наставе 

Наставници Напредовање 
ученика у складу 
са 
способностима 
Боља 
припремљеност 
ученика 
Боља 
постигнућа 
ученика 

Планови 
Наведених 
облика рада 
Евиденција у 
дневницима 
осталих облика 
образовно-
васпитног рада 

Директор 
Стручни 

сарадници 
Одељењске 
старешине 

Школски 
развојни 

тим 

Током 
наредне три 

године 

-Провера 
остварености 
стандарда 
израдом тестова 
по моделу 
завршног испита 

Наставници 
Стручна већа 

Боља 
постигнућа 
ученика 

Тестови Стручна већа 
Школски 

развојни тим 

Крај првог и 
другог 

полугодиштат
оком наредне 

три године 

-Увежбавање 
области, 
садржаја у 
којима су 
ученици 
постигли 
слабије 
резултате 

Наставници 
Стручна већа 

Боља 
постигнућа 
ученика 

Припреме 
наставника 
Радови 
ученика 

Стручна већа 
Школски 

развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

 1.4.Иницијално 
тестирање 

Правовремено 
планирање и 
спровођење 
иницијалног 
тестирања и 
квалитативна 
анализа у 
функцији даљег 
учења 

Наставници, 
стручна већа 

Процена 
успешности 
урађених 
задатака 

Иницијални 
тестови. 
Анализа 
иницијалног 
теста 

Стручна већа Током 
наредне три 
године 
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ОБЛАСТ 

 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

1.1.Правовреме
но и квалитетно 
пружање 
подршке 
ученицима 

-Детаљна 
анализа успеха 
ученика са 
предлогом мера 

Наставници 
Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 
Помоћник 
директора 

Успех 
Постигнућа 
ученика 
 

Записници 
одељењских 
већа, 
презентација 
на седници НВ 
 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 1.Унапређивање 

система 
пружања 
подршке 
ученицима -Формирање 

тимова за 
пружањем 
додатне 
подршке одмах, 
након 
идентификовањ
а ученика 

Наставници 
Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 
Родитељи 

Формиран тим 
 

Записници са 
састанака 
тимова 

Координатори 
тимова 

Током 
наредне три 

године 

-Израда планова 
индивидуализац
ије, ИОП-а и 
редовно 
вредновање 
ИОП-а 

Тимови за 
додатном 
подршком 
Стручни тим 
за ИО 
Педагошки 
колегијум 

Планови 
прилагођени 
ученицима 

Израђени 
педагошки 
профили 
Планови 
индивидуализа
ције 
ИОП-и 
Вредновања 
ИОп-а 

Директор 
Школски 

развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

1.2.Имплеме- 
нтација садржаја 
на тему Заштита 
човекове околине 
и одрживог 
развоја у 
програме 
ваннаставних 
активности 

-Планирање и 
реализација 
већег броја 
садржаја и 
укључивање 
већег броја 
ученика у 
активности 
везане за 

Наставници  
 
Одељењске 
старешине 
 

Квалитетна 
подршка 
ученицима 
Заједничке 
активности 
Боља сарадња 

Реализоване 
манифестације/
акције, 
прикупљени 
материјал, 
фотографије са 
изложбе 
рециклираног 
материјала 

Наставници  
Одељењске 
старешине 

 

Током 
наредне три 

године 
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екологију, 
рециклажу,... 
 
-Остварити већу 
сарадњу са 
еколошким 
друштвима и 
бавити се 
еколошким 
вредностима у 
оквиру 
наставних 
предмета 

1.3.Пружање 
подршке деци из 
осетљивих група 

-Праћење успеха 
ученика (лошијег 
социо-економског 
стања, ромске деце 

Одељ.старешине 
Стручни 
сарадници 

  Стручни тим за 
ИО 

Током шк.2018-
2019. и 

наредних 
година 

  -Израда компе- 
нзаторних 
програма 
осмишљавањем и 
реализацијом 
конкретних 
активности за 
подршку  у учењу 
(часови допунске 
наставе током 
зимског распуста) 

Наставници 
Стручни 
сарадници 

Напредовање 
ученика  
Постигнућа 
ученика 

Израђени 
компензаторни 
програми 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

 1.4. Имплеме- 
нтација 
садржаја на 
превенцију 
дроге 

Реализација 
активности/ 
радионице на 
часовима :света 
око нас, природе и 
друштва, хемије, 
биологије, ЧОС, ... 

Наставници 
Стручни 
сарадници 
Одељењске 
старешине 

Оснаженост 
ученика о 
штетности 
дроге 

Евиденција у 
дневнику 
 

Школски 
развојни тим 

Школска 
2018/2019. 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНСТ

РУМЕНТ 

 
 НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

  -Израда 
компезаторских 
програма за 
подршку учењу 

Наставници 
Стручни 
сарадници 

Напредовање 
ученика Постигнућа 
ученика 

Израђени 
компезаторски 
програми 

Школски 
развојни тим 

 

-Сарадња са 
релевантним 
установама 
(Центар за 
социјални 
рад... ) и 
појединцима 
(ромским 
асистентом) на 
пружању 
подршке 

Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 

Квалитетна 
подршка 
ученицима 
Заједничке 
активности 

Извештаји 
 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

2.Подстицање 
личног, 

социјалног 
и 

професионалн
ог развоја 
ученика 

2.1.Уважавање 
особености 
ученика и 
процена 
социјаног 
статуса 

Идентификова
ње јаких и 
слабих страна 
ученика и 
подстицање 
напредовања у 
складу са 
утврђеним 

Стручни 
сарадници 
Наставници 
Одељењске 
старешине 

Побољшано 
напредовање 
ученика 

Педагошка 
документација о 
напредовању 
ученика 

Одељењске 
старешине  

Руководиоци 
одељењских 

већа 
 

Током 
наредне три 

године 

-Утврђивање 
социјалног 
статуса ученика 
и предузимање 
адекватних 
мера за 
променом 
статуса   

Стручни 
сарадници 
Наставници 
Одељењске 
старешине 

Боља 
прилагођеност 
ученика 
Прихваћеност 
у одељењским 
заједницама 

Социометријско 
испитивање 
Социометријска 
матрица 

Одељењске 
старешине  

Руководиоци 
одељењских 

већа 
 

Током 
наредне три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

  (помоћ 
асоцијалној 
деци, одбаченој 
и сл.) 

  Предлог 
мера за 
подстицање 
социјализаци
је 

  

-Реализовање 
активности, 
радионица за 
развијање 
социјалних 
вештина 
(ненасилна 
комуникација, 
,,Речи су 
прозори или 
зидови“, 
Учионица 
добре воље, 
конструктивно 
решавање 
проблема, 
подстицање 
толерантног 
понашања..) 

Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 
Представниц
и Ученичког 
парламента 
Представниц
и Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

Позитивна 
атмосфера у 
одељењима 
Успешна 
ненасилна 
комуникација 
међу 
вршњачким 
групама 

Сценарија 
радионица 
Евиденције у 
дневницима 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

 2.2. 
Професионални 
развој ученика 

Реализација 
програма Проф. 
оријентације 
(презентације, 
радионице 
пројекта GIZ 
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ОБЛАСТ 
 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ

И 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

 

  Сарадња са 
средњим 
школама,испит
ивање 
професионалних 

интересовања... 

Стручни 
сарадници 

Тим за 
професиона

лну 
оријентацију 

Добра 
информисаност 
ученика о 
избору средње 
школе 

Извештаји 
Тима за 
професионал
ну 
оријентацију 
Извештаји са 
тестирања 

 
 
 

Школски 
развојни тим 

 
 
 

Током 
наредне три 

године 

ЕТОС 1.1.Побољшање 
тимског рада на 
нивоу тимова за 
појачан 
васпитни рад са 
ученицима 

-Благовремено 
информисање 
педагошко-
психолошке 
службе о 
појединим 
ученицима који 
имају проблема 
у понашању 

Одељењске 
старешине-
координатор

и тимова 

На време 
формирани 
тимови за 
појачаним 
васпитним 
радом и 
планирање 
рада 

Записници Директор 
Школски 

развојни тим 

Током 
наредне три 

године 
1.Унапређивање 
тимског рада и 
стварање 
подстицајне 
школске 
средине 

-Сарадња на 
нивоу тимова 
за појачаним 
васпитним 
радом-
координирање, 
израда 
планова, 
извештаја 

Тим за 
појачаним 
васпитним 

радом 

Успешан рад 
тимова  
Побољшана 
васпитна 
ситуација у 
школи 

Комплетна 
документациј
а Тима за 
појачаним 
васпитним 
радом 

Директор 
Школски 

развојни тим 

Током 
наредне три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

1.Унапређивање 
тимског рада и 
стварање 
подстицајне 
школске 
средине 

1.2.Сарадња на 
примени 
израђених 
програма за 
новопридошле 
ученике и 
наставнике 

-Реализација 
активности 
поступака 
прилагођавања 
првака на 
живот и рад у 
школи 

Учитељи 
првог 
разреда 
Стручни 
сарадници 
Родитељи 
Директор 

Успешна 
адаптираност 
ученика I 
разреда 

Програм 
Евиденција 
Извештај 
стручних 
сарадника о 
посети 
одељења 
првог 
разреда 

Председник 
Стручног већа 
за разредну 
наставу 
Школски 
развојни тим 

Септембар 
Октобар 

и по потреби 
наредне три 

године 

-Реализација 
активности 
поступака 
прилагођавања 
ученика V 
разреда 

Одељењске 
старешине 
V разреда 
Предметни 
наставници 
Стручни 
сарадници 

Успешна 
адаптираност 
ученика V 
разреда 

Програм 
Евиденција 
Дневник 
рада 
стручних 
сарадника 
 

Руководилац 
Одељењског 
већа V 
разреда 

Септембар 
Октобар 

и по потреби 
наредне три 

године 

-Реализација 
поступака 
прилагођавања 
новопридошлих 
наставника 
(упознавање са 
Правилницима,ка
рактеристикама 
одељења, 
сарадњом на 
нивоу стр.већа  
-Новопридошлим 
колегама 
доделити неку 
врсту ментора 

Директор 
Секретар 
Стручни 
сарадници 
Председници 
стручних 
већа 
 
 
 
 
 
-ПП служба и 
наставници 

 
 

 
 

Успешна 
прилагођеност 

нових 
наставника 
Квалитетан 

наставни 
процес 

 
 
 

 

 
 
 
Програм 
Евиденција 
Стручних 
већа 
Дневник 
рада 
стручних 
сарадника 
 

Директор 
Школски 
развојни тим 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Директор, 
помоћници 

 
 
 
 
 
 
 

Током 
наредне три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

1.Унапређивање 
тимског рада и 
стварање 
подстицајне 
школске 
средине 

1.3.Подржавање 
и промовисање 
резултата рада 
ученика и 
наставника 

-Даље 
побољшање 
интерног система 
награђивања 
ученика и 
наставника 
(нпр.књиге,новча
ни поклон, 
диплома, 
захвалнице за 
наставнике...а за 
најуспешније 
награда у виду 
излета) 

Управа 
школе 

Допуњен 
Правилник о 
награђивању 

Правилник Школски 
развојни тим, 
директор, 
помоћници 

Током 
школске 
године 

-Промовисање 
резултата рада 
ученика и 
наставника на 
сајту школе и 
локалним 
медијима 

Тим за 
ажурирање 
сајта 
Особа 
задужена за 
маркетинг 
школе 

Информисана 
јавност о 
резултатима 
рада ученика и 
наставника 

Сајт школе 
Емисије на 
локалним 
медијима 

Школски 
развојни план 

Континуиран
о током 

наредне три 
године 

-Промовисање 
резултата 
ученика са 
сметњама у 
развоју 
(одељењске 
приредбе, 
изложбе радова, 
конкурси... 

Одељењске 
старешине 
Тимови за 
додатну 
подршку 

Прихваћеност 
различитости 

Истакнути и 
објављени 
радови 

Стручни тим за 
ИО 

Током 
наредне три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
Организовање 
team-building 
активности 

-Подршка 
реализацији 
различитих 
ваннаставних 
активности у 
којима 
наставници и 
ученици 
промовишу 
своју 
креативност у 
обележавању 
значајних 
датума (Дан 
језика, Дан 
толеранције, 
Дан спортских 
активности, 
Карневали, Дан 
здраве хране, 
Емина зона 
знања... 
 
-Организовање 
курсева страних 
језика у школи 
за запослене 
-Организовање 
рекреације за 
запослене 

 
 
 
 
 
Учитељи 
Наставници 
Ученици 
Родитељи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-стручни 
актив 
страних 
језика 
-наставници 
физичког 
васпитања 

 
 
 
 
 
Већа 
укљученост 
ученика у 
ваннаставне 
активности 
Посећеност 
активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-овладавање 
основним 
вештинама 
енглеског језика 
-јачање и 
унапређивање 
физичког и 
менталног 

 
 
 
 
 
 
Фотографије 
Видео записи 
Извештаји 
стручних 
већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-увид у 
документациј
у 
 
-увид у 
документациј
у 
 

 
 
 
 
 
 
Школски 
развојни тим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Током 
наредне три 

године 
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-Организовање 
једног вида 
друштвено-
корисног рада 
-Организовање 
семинара на 
тему 
комуникације и 
међусобне 
толеранције 
-организовање 
излета 
 

-наставници 
биологије 
 
 
-ПП служба 
 
 
 
 
 
-директор, 
помоћници 
и стручни 
сарадници 

здравља 
запослених 
 
-култура 
комуникације 
 
 
 
 
-дружење 
запослених ван 
радног времена 

-увид у 
документациј
у 
 
-увид у 
документациј
у 
 
 
-увид у 
документациј
у 

Директор, 
помоћници и 
стручни 
сарадници 

 
Током 
школске 
године 

 

ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

2.Континуирано 
побољшање 
безбедносне 
ситуације у 
школи 

2.1.Функционис
ање унутрашње 
мреже за 
решавање 
проблема 
насиља 

-Реализација 
планираних 
превентивних 
(истраживање о 
облицима 
насиља у 
школи/мере, 
обележавање 
Дана 
толеранције, 
тематске 
емисије путем 
школског 
разгласа, 
трибине, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор 
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степен насиља 
сведен на 
минимум  

Извештаји 
Тима за 
заштиту 

ученика од 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координатор 
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
Школски 
развојни тим 
 
 
 
 
 
 
 
 

Континуирано 
током три 

године 
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предавања, 
Кутија 
поверења, 
пано,Топ листе 
нај-поступака...) 
и интервентних 
мера (према 
Протоколу о 
заштити 
ученика од 
насиља...), 
редовно 
ажурирање 
базе о 
насилним 
догађајима у 
школи 

Наставници 
 
 
 
Координатор 
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
Наставници 

Безбедна 
школа 
 
 
Процена 
степена 
насиља 

 
 
 

Увид у базу 
насиља 

 
 
 
Координатор 
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
Школски 
развојни тим 

 
 
 

Континуирано 
током три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

3. Развијање 
сарадње са 
родитељима 

3.1.Редовно 
информисање 
родитеља о 
школским 
активностима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Укључивање 
родитеља у рад 
школе 

-Кориговање и 
допуна 
Информатора 
за родитеље и 
редовно 
дистибуирање 
-Објављивање 
потребних 
информација на 
огласној табли 
за родитеље 
(Дан за 
сарадњу, План 
реализације 
провера знања, 
теме 
предавања, 
трибина, 
ваннаставних 
активности...) и  
сајту школе 

Стручни 
сарадници 
 
 
 
 
Директор 
Помоћници 
директора 
Стручни 
сарадници  
 
Одељењске 
старешине 
Наставници 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Већа и редовна 
информисаност 
родитеља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информатор 
 
 
 
 
 
 
Огласна 
табла 
 
Кутак за 
родитеље 
 
Сајт школе 
 
 
 
 
 
 
 

Стручни 
сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћници 
директора 
 
Одељењске 
старешине 
 
Школски 
развојни тим 

Континуирано 
током 

наредне три 
године 

Могућност 
посете 
часовима 
последњег 
петка у месецу 
-Учешће у 
радионицама, 
угледним 
активностима, 

Стручни 
сарадници 
Наставници 
Директор 

Побољшана 
укљученост 
родитеља у рад 
школе и 
успешне 
заједничке 
активности 

Школска 
евиденција 
Сценарија 
радионица 
Упитници  
Резултати 
истраживања 

Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници Континуирано 

током 
наредне три 

године 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

  истраживањима, 

раду у 
тимовима-за 
заштиту 
ученика од 
насиља, 
самовредновање 
рада школе, 
појачаном 
васпитном 
раду,додатној 
подршци, 
Стручном 
активу за 
развојно 
планирање, 
раду Савета 
родитеља 

  

Извештаји 
рада тимова 
Записници 

Координатори  
Тимова 
Школски 

развојни тим 
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ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИН
СТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

РУКОВОЂЕЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА ШКОЛЕ 

1.1.Усклађивање 
планирања и 
програмирања у 
школи и 
ефикасно 
организовање 
рада школе 

-Развојни план 
школе правити 
на основу 
извештаја о 
самовредновањ
у, извештаја о 
остварености 
образовних 
постигнућа и 
чл.26 Закона о 
основном 
образовању  

Стручни 
актив за 
развојно 
планирање 
Координатор 

Развојни план 
школе усклађен 
са извештајима 
и Законом 

Школски 
развојни 
план 
Развојни 
циљеви 

Директор 
Школски одбор 

Септембар 
шк.2018/2019. 

1.Унапредити 
организацију 
рада школе 

-Формирање 
тимова у складу 
са 
компетенцијама 
наставника 

Директор 
Тим за 
израду 40-
часовне 
радне 
недеље 

Формирани 
тимови у складу 
са 
компетенцијама 
наставника 
Успешан рад 
тимова 

Извештаји о 
раду тимова 

Директор 
Школски 

развојни тим 

Август/септем
бар наредне 
три године 

-Укључивање 
запослених при 
одлучивању 
(на седницама 
стручних 
органа, органа 
управљања, 
консултативним 
разговорима, 
тимовима) 

Директор 
Председник 
Школског 
одбора 
Руководиоци 
одељењских 
већа, 
тимова 
Председниц
и стручних 
већа 

Успешно 
функционисање 
рада школе 

Извештаји 
Школска 
документација 

Реализоване 
активности 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 
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 1.2.Постављање 
јасних захтева 
запосленима у 
вези са 
задатком/очекив
аном променом 
у раду 

-Чешће 
организовање 
индивидуалних 
и групних 
састанака са 
запосленима 
-Праћење 
поступања 
запослених у 
вези са 
постављеним 
обавезама и 
очекиваном 
променом у 
раду 

-Директор и 
помоћници 

-Успешно 
функционисање 
рада школе 

-Записници 
са састанака 
и увид у 
документациј
у 

Директор, 
помоћници 

Током 
наредне три 

године 

 1.3. Подстицање 
и подржавање 
иницијатива 
савета 
родитеља 

-Мотивисање 
родитеља да 
предлажу 
различите 
корисне идеје 
везане за 
функционисање 
школе 

-Одељенске 
старешине, 
председник 
Савета 
родитеља, 
стручни 
сарадници у 
школи и ван 
школе 

-Реализација 
предложених 
идеја 

Записници са 
састанка 
Савета 
родитеља 

Директор 
Током 

наредне три 
године 

 1.4. Планирање 
и реализација 
плана 
педагошко-
инструктивног 
увида директора 

-Разматрање 
предложених 
идеја на 
састанцима 
стручних органа 
и пружање 
помоћи у 
реализацији 
-Поред часова 
обавезне 
наставе, 

Директор, 
помоћници 
и стручни 
сарадници 
 
 
 
 
 Директор, 
помоћници 

-Увид у 
извештај о 
посећеним 
часовима 
 
 
 
 
Увид у извештај 
о посећеним 
часовима 

Извештај о 
посећеним 
часовима 
 
 
 
 
 
Извештај о 
посећеним 
часовима 

Школски одбор 

Током 
школске 

2018/2019. 
 
 
 
 
 
 

Током 
школске 

2018/2019. 
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планирање 
посете 
часовима 
изборних 
предмета и 
осталих облика 
образовно-
васпитног рада 
(20-25 часова) 

и стручни 
сарадници 
 
 
 

 1.5.Унапређива
ње личног плана 
професионалног 
развоја 
директора 

-Израдити план 
личног 
професионално
г развоја на 
основу 
самовредновањ
а рада и 
компетенција 
које треба 
унапредити 

Директор Унапређене 
компетенције за 
рад 

Увид у лични 
план 
професионал
ног развоја и 
извештај 

Школски одбор 
Током 

наредне три 
године 

 

ОБЛАСТ  ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАЦИ 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИЗВОР 
ДОКАЗА/ИНС

ТРУМЕНТ 

 

 НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈ

Е 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ РАЗВОЈНИ 
ЦИЉ 

 1.2.Сарадња са 
локалном 
заједницом и 
промовисање 
резултата рада 
школе 

-Сарадња са 
свим 
релевантним 
установама и 
организацијама 

Директор 
Управа 
школе 

Успешна и 
квалитетна 

сарадња 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Заједнички 
пројекти 

 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

1.3. 
Промовисање 
резултата школе 

-Израда промо-
материјала о 
школи 

Директор 
Стручни 

сарадници 
Наставници 

Већа 
информисаност 

о раду школе 

Промо 
материјал 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 
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-Представљање 
активности на 
локалним 
медијима 

 
Директор 

 

Већа 
информисаност 

о квалитету 
раду школе 

Извештај о раду 
директора 

 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 

РЕСУРСИ 1.1.Обезбеђива
ње потребних 
људских ресурса 

-Запошљавање 
наставног 
особља са 
прописаним 
квалификација
ма 
-Благовремено 
расписивање 
конкурса за 
попуњавање 
слободних 
радних места 

Директор 
Управа 
школе 
Школски 
одбор 
 
 
-Директор 
секретар 
Школски 
одбор 

Наставно 
особље има 
прописане 
квалификације 
 
 
 
-Стручно 
заступљена 
настава 

Досијеи 
запослених 
Записници 
Школског 
одбора 
 
 
-Увид у досије 
запослених и 
конкурсну 
документацију 

Школски 
одбор 

Школски 
развојни тим 

 
 
 

 
 
 
 
 

Током 
наредне три 

године 

1.Обезбедити 
потребне 
људске и 
материјално-
техничке 
ресурсе 

1.2.Стручно 
усавршавање 
запослених у 
школи 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Редовно и 
потпуно 
вредновање 
сопственог рада 
 
 
 

-Израда и 
реализација 
личних планова 
стр.усавршавања 
усмерених на 
развијање К1-К 4 и 
у складу са 
пр.обл. школе 
-Доношење 
плана 
реализације 
угледних часова 
на нивоу школе 
-Континуирано 
самовредновање 
у циљу 
унапређивања 
професионалног 
деловања 
-На дневном 
нивоу вршити 

Наставници 
Стручни 
сарадници 
Директор, 
помоћници 
 
 
 
-Тим за 
стручно 
усавршавање 
 
 
 
-Учитељи, 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћници 
 

Квалитетно 
планирање СУ 
Квалитетна 
настава 
 
 
 
 
- Квалитетно 
планирање СУ 
Квалитетна 
настава 
 
-Унапређење 
професионалног 
деловања  
 
 
 
-Успешно 
вреднован час 

Израђени 
планови СУ 
Израђен План 
СУ на нивоу 
школе 
 
 
 
- Израђени 
планови СУ 
Израђен План 
СУ на нивоу 
школе 
-Педагошка 
документација 
 
 
 
 
- Педагошка 
документација 

Тим за 
стручно 

усавршавање 

Током 
наредне три 

године 
 
 
 

 
 
 

Током 
школске 
године 



  

42 
 

 самовредновање 
и евидентирати у 
припреми 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.Побољшање 
материјално-
техничких 
услова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Благовремено 
ажурирање базе 
о 
стр.усавршавању 
и портфолија  

 
-Набавка 
стручне 
литературе, 
часописа 
(Настава и 
васпитање, 
Учитељ, 
Методика...уџбе
ник Друштва 
дефектолога...) 

 
Помоћници 
директора 
Наставници 
Стр.сарадници 

 
 
 

Управа 
школе 

Председници 
стручних 

већа 

 
Комплетност 
базе 
 
 
 
 
Побољшање 
књишког фонда 
Коришћење 
литературе 
 
Квалитетна 
настава 

 
База о СУ 
Портфолији 
 
 
 
Стручне књиге 
Приручници 
Стручни 
часописи 
Презентације/
Прикази књига, 
стручних 
чланака 

Школски 
развојни тим 

 
 

Школски 
развојни тим 

Тим за 
стручно 

усавршавање 

Током 
наредне три 

године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Набавка 
наставних 
средстава за 
редовну/изборн
у наставу, где је 
опремљеност 
мања од 30% у 
односу на 
норматив( 
ликовна 
култура, 
музичко 
васпитање, 
историја, 
географија,стра
ни језици,...) 

 
 
 
 
 

Управа 
школе 
Председниц
и стручних 
већа 

 
 
 
 
 
Побољшан 
квалитет 
наставе 
 
 
 

Наставна 
средства 
Извештај 
Школског 
развојног тима 
 
Увид у 
дикументацију 
списка набавке 
наставних 
средстава 

Школски 
развојни тим 

Током 
наредне три 

године 
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-Обезбеђивање 
посебног 
простора или 
адаптација кутка 
за родитеље за 
индивидуалне 
разговоре 
одељењског 
старешине, 
наставника са 
ученицима и 
родитељима 

 
 
 

Управа 
школе 

 
 
 
Квалитетна 
сарадња 

Уређен 
простор за 
сарадњу, 
разговоре 

Директор 
 

Током 
наредне три 

године 

 
 
 
 
 
 
 

 -Реконструкција и 
адаптација 
различитих 
простора 
 

Управа 
школе 

Више простора Реконструисан 
планирани 
простор 
 Директор 

Током 
наредне три 

године 

2. Финансијски 
ресурси 

1.1.Остварити 
изворе 
средстава од 
донација, 
помоћи локалне 
заједнице, 
учешће у 
пројектима 

-Учествовање 
школе на 
конкурсима за 
додељивање 
средстава, на 
основу добро 
осмишљених 
пројеката 

-Управа 
школе, 
Школски 
одбор, 
чланови Тима 
за писање 
пројеката 

Плански и 
наменски 
распоређена 
добијена 
средства 

Нацрт 
пројекта, план 
реализације 
пројекта и 
извешта о 
реализацији 

Школски 
одбор, тим за 
праћење 
реализације 
пројекта 

Током 
наредне три 

године 
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          МЕРЕ И ПЛАНОВИ  

       1.МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ 

ИСПИТУ 

ЦИЉ: Постизање бољих резултата ученика на завршном испиту 

            

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа постигнућа ученика на завршном испиту Стручно веће за области 
предмета 

Јун, август 

Дефинисање мера за побољшање резултата Стручно веће за области 
предмета 

Август 

При планирању наставе и реализацији часова редовне, 
допунске, припремне наставе повећати увежбавање 
садржаја на којима су ученици показали низак ниво 
постигнућа на завршном и иницијалном тестирању 

Стручна већа Септембар 

Припрема, реализација, анализа иницијалног тестирања Стручна већа Септембар 

Реализација и анализа пробног тестирања које 
организује 
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања) 

Завод 
Стручна већа 

У складу са термином који 
одреди Завод 

Дефинисање мера за побољшање резултата 
(утврђивање области, задатака које треба увежбавати, 
подстицати развој функционалне писмености...) 

Стручна већа Након реализације у складу са 
термином Завода 

Провера остварености образовних стандарда према 
моделу завршног теста, анализа, мере 

Стручна већа Крај I и II полугодишта 

Реализација припремне наставе  Стручна већа Мај, јун 
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2.МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И           

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

Циљ: Омогућити све врсте подршке ученицима  

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Стручног тима за инклузивно образовање 
Планирање рада тима, усвајање плана 

Директор 
Координатор тима 

септембар 

Идентификовање ученика којима је потребна додатна 
подршка (индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3) 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Септембар, октобар 

Формирање тимова додатне подршке ученицима Стручни тим за ИО Септембар, октобар 

Израда педагошких профила ученика, плана 
индивидуализације, ИОП-а 

Тимови додатне подршке  Септембар, октобар и по 
потреби током школске године 

Сарадња са ИРК, Писање захтева Интерресорној 
комисији,  

Тимови, стручни тим за ИО Септембар, октобар и по 
потреби током школске године 

Усвајање,праћење реализације ИОП-а, вредновање ИОП-
а 

Тимови, Педагошки колегијум Током школске године, 
вредновање тромесечно/два 
пута током школске године 

Набавка уџбеника, дидактичког материјала, отклањање 
просторних и физичких баријера у школи 

Управа школе, Тимови Током школске године 

Укључивање ученика којима је потребна додатна 
подршка у школске активности и промовисање резултата 
њиховог рада у складу са могућностима 

Одељењске старешине, 
наставници, Тимови 

Током школске године 

Остваривање сарадње са школом ,,Миодраг В. Матић“ из 
Ужица, координаторима Мреже подршке инклузивном 
образовању (МИО) 

Координатори Стручног тима за 
ИО 

Током школске године 

Подршка ученицима који аплицирају на конкурс ИС 
Петница 

Стручни сарадници У складу са динамиком 
конкурисања 
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            3.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАНА САРАДЊА МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

Циљ: Стварање безбедне школске средине 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовно одржавање састанака Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Редовно састајање и 
разматрање релевантних 
података 

Координатор и сви чланови 
Тима 

Током школске 
године 

Прављење одељењских правила понашања Заједничко доношење правила 
понашања 

Ученици и одељењске 
старешине 

Септембар и октобар 

Истраживање учесталости и облика насиља у 
школи и презентација података на седници НВ, 
ШО, СР и УП 

Утврђивање постојећег стања 
безбедности ученика у школи и 
упознавање свих актера са 
добијеним подацима 

Тим за заштиту ученика од 
насиља 
Стручни сарадници 

Октобар 
Новембар 

Дефинисање циљева, активности на 
побољшању безбедносне ситуације у школи 

Израда акционог плана на 
основу резултата истраживања  

Координатори Тима 
Стручни сарадници 

Октобар 
Новембар 
 

 
Обележавање Дечје недеље 

Организовање друштвених, 
културних, хуманитарних и 
спотских активности, посета и 
дружења, радионица 

Тим, Ученички парламент, 
одељењске старешине 

 
Октобар 

 
Обележавање Дана толеранције 

Уређивање паноа и постера и 
организовање предавања на 
тему Спречимо вршњачко 
насиље за ученике V разреда 

Ученички парламент, 
Полицијска управа, ЦСР, 
Тим 

 
Новембар 

Обележавање Дана дечјих права Организовање изложби, 
радионица, реализација емисије 
путем школског разгласа 

Ученички парламент, 
координатор Тима 

Новембар 

 
Организовање културних, забавних, 
друштвених и спортских активности 

Журке за ученике VII и VIII разреда 
последњег петка у месецу, приредбе 
за свечани пријем првака, Савиндан 
и крај школске године, посете 
позоришним и биоскопским 
представама, спортска такмичења уз 
учешће ученика, родитеља и 
наставника  

Ученички парламент, Тим, 
учитељи, одељењске 
старешине, наставници 
српског језика, ликовне и 
музичке културе и физичког 
васпитања 

 
 
 
Током школске 
године 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подстицање ученика за израду 
презентација, постера и зидних новина о 
насиљу и превенцији 

 
Укључивање ученика у 
превенцију и спречавање 
насиља 

 
Сви чланови Тима 

 
Током целе 
школске године 

Иницирање конкурса за Топ листу НАЈ 
поступака 

Укључивање ученика у 
превенцију и спречавање 
насиља 

Сви чланови Тима Током целе 
школске године 

 
Спровођење активности које се односе на 
Кутију поверења 

Пружање могућности за 
анонимно пријављивање 
насиних ситуација, 
прегледање и интервенција 
последњег петка у месецу 

 
Координатор Тима, 
психолог и педагог 

 
Током школске 
године 

 
Хуманитарне акције 

Организовање помоћи или 
учешће у акцијама које 
организује Црвени крст, 
Ученички парламент и друге 
школе у граду 

Подмладак ЦК, Ученички 
парламент 

Током школске 
године 

 
 

Промовисање школе 

Уређивање и издавање школског 
листа „Сничак“,периодично  
школске радио-емисије „Гласак“, 
сарадња са локалним 
медијима,ажурирање сајта 
школе 

Ученички парламент, 
новинарска и литерарна 
секција, Тим, директор, 
наставници задужени за 
сајт 

 
Током школске 
године 

Реализација предавања Предавање, презентација и 
дискусија сарадника из ПС 
Пожега на тему „Основе 
безбедности саобраћаја“ (за 
ученике I, IV и VI разреда) 

Координатори тима 
Председник Савета 
родитеља 
Полицијски службеници ПС 
Пожега 

 
 

Мај  

Сарадња са Саветом родитеља општине 
Пожега 

Сарадња са координаторком 
Савета родитеља општине 
Пожега на реализацији 
предавања, организованим 
посетама-позоришним представа 
на тему превенције насиља 

Председник Савета 
родитеља општине Пожега 
Координатор Тима за 
заштиту ученика од насиља 
 

Друго полугодиште 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовно информисање родитеља у 
активностима у школи 

Објављивање садржаја на 
огласној табли школе/дани за 
индивидуалне разговоре, 
динамика реализације 
провера знања, распоред 
осталих облика образовно-
васпитног рада... сајту школе, 
дистрибуирање Информатора 
за родитеље 

Директор 
Стручни сарадници 
Одељењске старешине 

Током школске 
године 

Континуирано укључивање родитеља у рад 
школе 

При формирању тимова свих 
врста (који подразумевају 
представнике родитеља) 
Учешће у угледним 
активностима 
Посете родитеља часовима 
последњег петка у месецу 
Учешће у ваннаставним 
активностима 
Посете родитеља трибинама, 
предавањима 
Реализовање квалитетне 
сарадње 
Учешће на општим и 
одељењским родитељским 
састанцима 
 

Директор 
Одељењске стрешине 
Наставници 
Координатори тимова 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 
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           4.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Циљ: Повећање броја ученика сваке школске године 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовање пријема ученика првог разреда Директор, учитељи првог 
разреда 

Август, септембар 

Реализација програма за нове ученике Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Септембар 

Реализација родитељског састанка у вези продуженог 
боравка 

Директор  
Учитељица  

Септембар 

Обележавање Дечје недеље кроз различите тематске 
активности по данима 

Стручни сарадници 
Председник Стручног већа за 
разредну наставу 
Учитељи 

Прва недеља у октобру 

Редовна реализација часова одељењског старешине Одељењске старешине Током школске године 

Подршка ученицима у решавању проблема у понашању, 
тешкоћама у учењу, тешкоћама у развоју, подршка деци 
из осетљивих група 

Наставници, стручни сарадници Током школске године 

 
Конструктивно решавање проблема у сарадњи 
наставника, родитеља, ученика (саветодавни разговори) 
 Разматрање евентуалних приговора, жалби 
родитеља/ученика 
 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
Директор, помоћници директора 
Родитељи 
 

Током школске године 

Релизација квалитетне савремене наставе Наставници Током школске године 

Реализација часова допунске наставе/диференцирани 
задаци 

Наставници Током школске године 

Реализација великог броја ваннаставних активности у 
складу са интересовањима ученика (секције, предавања, 
трибине, радионице, обележавање значајних датума,…) 

Наставници 
Стручна већа 

Током школске године 

Вршњачка подршка Стручни сарадници,вршњаци 
Одељењске старешине 

Током школске године 

Активности којима се подстиче развијање толеранције и уважавање 
различитости (радионице на тему ненасилне комуникације, избор нај-
поступака, емитовање емисија путем школског разгласа...) 

Одељењске старешине 
Наставници грађанског васпитаља и 
верске наставе 

Током школске године 
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Стручни сарадници 
Координатори Тима за затиту ученика 
од насиља и Тимова за додатну 
подршку 

Посете наставника предметне наставе у IV разреду (упознавање са 
наставницима,садржајима предметима)  

Предметни наставници Један час по полугодишту 

Сарадња учитеља са одељењским старешинама V разреда и посете 
ученицима (нпр 2 пута месечно током првог полугодишта 

Учитељи и одељењске старешине Два пута месечно током првог 
полугодишта 

Пријем предшколске деце (организовање разноврсних 
заједничких активности ученика четвртог разреда и 
предшколаца), сарадња са васпитачима 

Учитељи четвртог разреда и 
чланови драмске секције 
Стручни сарадници 

Април 

Сарадња са родитељима предшколаца- позивно писмо 
за посету школи са промо-материјалом и присуство 
општем родитељском састанку 

 
Директор и учитељи IV разреда 
 

Април 

 

5.ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ 

ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пријем ученика првог разреда Учитељи 
Директор 

Септембар 

Обележавање Дана језика Стручно веће за српски и 
стране језике 

26. септембар 

Обележавање Дечје недеље Стручно веће наставника 
разредне наставе 
Стручни сарадници 

Прва недеља октобра 

Међународни Дан толеранције Тим за заштиту ученика од 
насиља 
Ученички парламент 

16. новембар 

Тематске изложбе ученичких радова, позоришне 
представе 

Наставници 
ученици 

Током школске године 
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Организовање журки за ученике VII и VIII разреда Стручни сарадници 
Дежурни наставници 
Помоћник директора 

Периодично током школске 
године или последњег петка у 
месецу 

Емитовање тематских радио-емисија путем школског 
разгласа, уз повремено гостовање наставника у 
емисијама 

Стручни сарадници 
Ученици 
Помоћник директора 

Периодично током школске 
године 

Учешће ученика млађих разреда у активностима Градске 
библиотеке (Библиомара и Библиопчелица), такмичење у 
рецитовању 

Учитељи Април/мај 

Дан вода Стручно веће наставника април 

Реализација карневала-Дан пролећа Учитељи Март 

Обележавање Дана математике Стручно веће наставника  Мај 

Реализовање научне манифестације-Фестивал науке Наставници и ученици Мај 

Обележавање Дана заштите озонског омотача Наставници и ученици Септембар 

Обележавање Дана Мола Наставници и ученици Октобар  

Обележавање европског дана науке и проналазача Наставници и ученици Новембар  

Организована посета Музеју илузија у београду Наставници и ученици У току школске године 
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Сарадња са Центром за социјални рад Стручни сарадници 
Одељењске старешине 
директор 

Током школске године 

Сарадња са сарадња са свим релевантним установама 
из локалне заједнице које доприносе унапређивању 
образовања и васпитања (Културни центар, Градска 
галерија, основне и средње школе, Здравствени центар, 
Црвени крст) 

Стручни сарадници 
Одељењске старешине 
Координатори ученичких 
организација 
Директор 
Тим за културну и јавну 
делатност 

Током школске године 

 

 

6.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Циљ: Побољшање припремљености школе за спровођење завршног испита 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
При годишњем, оперативном планирању редовне 
наставе, допунске и додатне наставе узети у обзир 
резултате ученика на завршном испиту и у складу са тим 
при реализацији радити на увежбавању садржаја из 
одређених области на којима су постигнути слабији 
резултати 

 
Наставници српског језика, 
математике, хемије, 
физике,историје, географије, 
биологије  

 
Септембар и током школске 
године 

Израђивање провера знања ученика, провере 
остварености образовних постигнућа по моделу 
завршног теста и предузимање мера за побољшањем 
резултата 

Наставници српског језика, 
математике, хемије, физике, 
историје, географије, биологије 

Током школске године према 
плану провера знања 

Реализовање пробног тестирања  (у организацији Завода 
за унапређивање образовања и васпитања) и 
предузимање мера за побољшање резлтата 

Наставници српског језика, 
математике, хемије,физике, 
историје, географије, биологије  

Према динамици Завода 

Реализација припремне наставе Наставници српског језика, 
математике, хемије,физике, 
историје, географије, биологије 

Мај-јун 



  

53 
 

Реализација програма професионалне оријентације-
упознавање ученика са процедуром полагања завршног 
испита 

Стручни сарадници Април 

Израда подсетника за ученике, родитеље, одељењске 
стрешине о процедури завршног испита, каленадру 
активности у време завршног испита, бодовању успеха, 
постигнућа на тестовима, попуњавању листе жеља 

Стручни сарадници Април 

Одржавање родитељског састанка за родитеље ученика 
VIII разреда на тему завршног испита и уписа у средњу 
школу 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
Директор 

Мај 

Праћење свих дописа о спровођењу завршног испита од 
Министарства, Школске управе  

Директор, помоћници 
Секретар 

 Друго полугодиште 

 

Прослеђивање одређених дописа субјектима који су 
ангажовани на реализацији завршног испита 

Директор, помоћници 
директора 

Друго полугодиште 

Уношење општих података о ученицима/Генералије и 
оцене из VI, VII и VIII разреда 

Помоћник директора  Април и даље 

Израда спискова дежурних наставника, наставника-
прегледача, супервизора и сарадња са Школском 
управом 

Директор, помоћници 
директора 

Мај 

Формирање школске комисије за завршни испит, 
подкомисије за шифровање и дешифровање тестова 

Директор Мај-јун 

Избор родитеља посматрача на завршном испиту Савет родитеља Мај-јун 

Пријављивање ученика који имају одређене здравствене 
проблеме- здравственој комисији, Школској управи  

Директор Мај 



  

54 
 

Пријављивање Школској управи ученика који полажу 
завршни испит према ИОП-у 

Директор Мај  

Израда плана полагања завршног испита за ученике 
којима је потребна додатна подршка, сарадња са 
њиховим родитељима 

Стручни сарадници Мај  

Израда завршног теста за ученике који полажу по ИОП-у  
Тим за додатну подршку 
Стручни тим за ИО 

Мај-јун 

Реализација завршног теста 
Уношење бодова, листе жеља 

Школска комисија 
Помоћник директора 

Јун 

 

 

 

           7.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 

Циљ: Укључивање у развојне пројекте у циљу унапређивања образовно-васпитног рада школе 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа стања у школи, потребе за укључивањем у 
одређени пројекат 

Управа школе, Наставничко 
веће, Тим за стручно 
усавршавање 

Крај школске 2018/2019.године 
 

Увид у понуду пројеката Тим за израду пројеката Август, септембар  шк. 
2019/2010.год. 

Избор пројекта и аплицирање (нпр. пројекта ,,________ “) Тим за израду пројеката Према утврђеној динамици... 

Присуство обуци за израду пројекта Тим за израду пројеката Према утврђеној динамици... 
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Поштовање процедуре израде пројекта Тим за израду пројеката Током израде пројекта 

Сарадња са менторима пројекта при изради пројекта Тим за израду пројеката Током израде пројекта 

Реализација пројекта, праћење реализације, процена 
значаја пројекта за рад школе (нпр.превенцију насиља,...) 

Тим за израду пројеката 
 

Током школскегодине 

 

 

8.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ  САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

Циљ: Унапређивање образовно-васпитног рада школе сталним стручним усавршавањем запослених 

План стручног усавршавања школе урађен је на основу личних планова професионалног развоја наставника, стручних сарадника и 

директора и приоритетном области школе за школску 2018/2019.годину Праћење и вредновање образовних постигнућа, односно 

праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника 

Стручно усавршавање у школи координирају директор и чланови Тима за стручно усавршавање. 

Облик стручног усавршавања Ниво Реализатори/Учесници Време реализације 
 

Угледни часови 
(припрема и реализација часа; помоћ 
у припреми часа; присуство, анализа и 
дискусија): 
- стручно веће наставника српског и 
страних језика 
- стручно веће наставника ликовне и 
музичке културе 
- стручно веће наставника историје и 
географије 
- стручно веће наставника математике, 
природних и техничких наука 

 

ш
ко

л
с
ки

 

 
 
 
 
Учитељи, наставници/ чланови стручних већа, 
директор, помоћници директора, стручни 
сарадници 

 
 
 
 
током  
школске године  
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- стручно веће наставника физичког 
васпитања 
- стручно веће наставника разредне 
наставе 

Излагање са семинара 
на састанцима стручних органа 

(припрема за излагање, реализација 
са анализом и дискусијом, присуство) 
-излагање са свих посећених 
семинара 

 

ш
ко

л
с
ки

 

 
 
 
 
Учитељи, наставници, стручни сарадници, 
 директор 

 
 
 
 
током школске године 

Приказ стручне литературе, 
дидактичког и методичког 

материјала 
-Припрема, презентовање приказа, 
присуство, анализа и дискусија  

ш
ко

л
с
ки

  
учитељи, наставници, стручни сарадници 

 
 
 
током школске године 
 
 

Остваривање истраживања које 
доприноси унапређивању и 

афирмацији образовно-васпитног 
процеса  

-Истраживање на тему која је у складу 
са приоритетном облашћу у оквиру СУ 
према потреби 

  
  

  
 ш

ко
л

с
ки

 

 
Педагог и психолог 

 
октобар/новембар 

 

Облик стручног усавршавања Ниво Реализатори/Учесници Време реализације 
Остваривање пројекта 
образовно-васпитног 

карактера: 
- организација приредби на 
нивоу одељења 

- организација (на нивоу школе) 

приредби, представа, 
књижевних сусрета, изложби 
литерарних и ликовних радова 
(поводом Дана језика, 
Савиндана), изложба дечјих 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ш

ко
л

с
ки

 

 
 
Учитељи 
 
Наставници српског и страних језика, ликовне 
и музичке културе, учитељи, координатори 
ученичког парламента 
 
 
 
 
 

 
 
 
децембар, мај 
 
 
 
током школске године 
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рукотворина (поводом Нове 
године и Ускрса)  

- организација квизова (провера 

знања страног језика; знања о 
занимањима, познавања 
музичких појмова, Светосавског 
квиза) 
- организација различитих 
садржаја и активности поводом 
обележавања значајнијих 
датума: 

- Дан здраве хране  
- Дечја недеља 
- Дан просветних радника 
- Дан толеранције 
- Дан дечјих права 
- Јесењи и пролећни 

карневал 
- Дана метеорологије 

(23.3) 
- Дан вода/Дан здравља  
- Дан планете (22.4.) 
- Дан хемије 
- Дан математике 

 
- Светски дан заштите 

животне средине 
 
- Координирање рада Ученичког 
парламента 
- Организовање одлазака 
ученика на позоришне и 
биоскопске представе, спортске 
и културне манифестације и 
другe садржаје који имају 
образовно-васпитни карактер 
 

 
 
 
 
 
 
Наставници страних језика, стручни сарадници, 
наставници музичке културе, историје 
 
 
 
 
 
 
Учитељи 
Учитељи, стручни сарадници 
Педагог и психолог 
Учитељи 
 
 
 
 
 
Наставник географије 
 
Наставник биологије 
 
 
Наставници хемије 
Наставници математике 
 
Стручна већа 
Наставници биологије 
 
 
 
Педагог и психолог 
 
Наставници српског језика, руководиоци секција, 
учитељи и одељењске старешине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октобар 
октобар 
новембар 
 
 
новембар/април 
март 
 
март/април 
 
април 
 
 
 
мај 
 
јун 
 

 
 
 
током школске године 
 
 
током школске године 
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Облик стручног усавршавања Ниво Реализатори/Учесници Време 
реализације 

Рад са студентима, 
приправницима или 

волонтерима 
 
- Рад са приправницима(Горан 
Мићовић,Раде Девеџић, Јована 
Гавриловић) 

 

ш
ко

л
с
ки

 

Ментори  
 
 
 
 
Психолог и педагог 

 
 
 
Током 
школске 
године 

Такмичења и смотре 
- организовање и реализација 
такмичења општинског, 
окружног и међуокружног нивоа 
- израда задатака за 
такмичења 

 

ш
ко

л
с
ки

 

 
Директор, помоћници, наставници разредне и предметне наставе 
 

 
Од новембра 
до маја 
друго 
полугодиште 

Стручни активи, удружења, 
подружнице, стручна 

друштва која доприносе 
унапређивању и афирмацији 

образовно-васпитног 
карактера 

- учешће у раду удружења 
наставника биологије 
„Опстанак“ 
- учешће у раду општинског 
актива стручних сарадника 
-учешће у раду Друштва 
учитеља 

ш
ко

л
с
ки

 

 
 
 
 
 
Наставници биологије 
 
 
 
 
Педагог и психолог 
 
 
 
 

Током 
школске 
године 

Садржаји усмерени на 
промоцију школе 

- израда и ажурирање интернет 
странице 
- координирање активности на 
издавању школског листа 
„Сничак“ 
- израда Информатора за 
родитеље 

ш
ко

л
с
ки

 

 
Помоћник директора, наставник математике 
 
Руководилац новинарске секције,  
 
Педагог и психолог 
Директор и особа задужена за спољашњи маркетинг школе 

 
током школске године 
 
 
 
новембар-јануар 
 
 
септембар 
 
током школске године 
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- Промоција школе путем 
медија 

Учешће у програмима од 
националног значаја 

- реализација пројекта 
Професионалне оријентације 
Прелазак у средњу школу 

ш
ко

л
с
ки

  
 
Чланови Тима за професионалну оријентацију 

 
 
Октобар-јун 

Акредитовани семинари  
-НТЦ – систем учење- развој 
креативног и функционалног 
размишљања 
-Дигитална наставна средства- 
корак ка савременој активној 
настави 
-Скупштина и семинар СГД  
-Истраживање: подстицај за 
дивергентно и критичко 
мишљење у настави 
-Републички семинар у 
Београду  
-Примена драмских техника у 
настави језика и књижевности 
-Еколошка учионица 
-Зоо-еко радионица 
-Активно-креативно учење 
-Вредновање и евалуација 
постигнућа ученика у настави 
страних језика 
-ИКТ у настави шпанског језика 

 
 
 
 
 

Ваншколски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ваншколски 

 

 
 
Наставници српског језика 
 
 
Наставници српског језика 
 
Наставници географије 
Наставници италијанског језика 
 
 
 
Наставници српског језика 
 
Наставници српског језика 
 
Наставници биологије 
Наставници биологије 
Наставници биологије 
Наставници страних језика 
 
 
 
Наставници шпанског језика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
током школске године 
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           9.МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

Циљ:унапређивање наставног процеса применом савремених наставних метода, учења и оцењивања ученика 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Увид у резултате самовредновања области квалитета 
Настава и учење са освртом на показатеље који се 
односе на примену метода, учења и техника оцењивања 

Школски развојни тим 
Стручни сарадници 

Септембар, октобар 

Увид у протоколе посматрања часова при педагошко-
инструктивном надзору са освртом заступљености 
иновативних метода, техника учења и оцењивања 

Школски развојни тим 
Стручни сарадници 

Током школске године 

Преглед базе евалуације угледних часова и процена 
заступљености иновативних метода и техника учења  

Стручни сарадници 
Тим за стручно усавршавање 

Током школске године 

Сарадња стручних већа на тему размене о 
применљивости и ефикасности иновативних метода, 
техника учења и оцењивања 

Председници стручних већа Током школске године 

Планирање обуке, избор семинара, на тему иновативних 
метода, техника учења и оцењивања 

Тим за стручно усавршавање Током школске године 

Преношење знања са семинара на Наставничком већу, 
стручним већима 

Наставници, стручни сарадници Током школске године 

 
Примена знања, процена ефикасности примене (на 
часовима редовне/изборне насатве, угледним часовима)
   

Наставници Током школске године 
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10.ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Процена који наставницииспуњавају услове за стицање 
звања 

Директор  
Секретар школе 
Стручни сарадници 

Почетак школске године и по 
потреби 

Поступање у складу са Правилником о сталном стручном 
усавршавање и стицању звања наставника и стручних 
сарадника и Правилником о дозволи за рад наставника и 
стручних сарадника 

Директор 
Секретар 
Стручни сарадници  
Наставници/ментор/приправник 

Током школске године 

 
Избор ментора на седници Наставничког већа 

Директор 
Стручно веће 

Током школске/по потреби 

 
Формирање Тима ментора за једну школску годину 

Ментори 
Стручни сарадници 

Током школске године/по 
потреби 

Упознавање приправника са Програмом увођења 
приправника у посао наставника и подела Инфоматора 
израђеног на нивоу школе која је смерница за рад 
приправника, вођење документације и сл. 

Стручни сарадници 
Ментор 

Током школске године 

Упознавање приправника са Водичом за увођење у 
посао наставника разредне наставе/Водичом за увођење 
у посао наставника предметне наставе 

Стручни сарадници 
Ментор 

На почетку приправничког 
стажа 

Континуирана сарадња са приправницима и праћење рада 
(кроз педагошко-инструктивне разговоре, посете 
часовима...укључивање у све школске активности) 
 

Ментор  
Стручни сарадници 

 

Током приправничког стажа 

Узајамна посета часова ментор/приправник (по 12 часова) 
Квалитетно вођење документације ментора и приправника 
Извештавање ментора о раду са приправником 
Извештавање приправника о свом раду 

Ментор 
Приправник 

Током менторског и 
приправничког рада 

Формирање Комисије за проверу савладаности програма  
Реализација часа пред Комисијом 
Израда извештаја Комисије  
Пријављивање приправника за полагање испита за лиценцу 
 

Директор 
Чланови Комисије 
 
Директор и секретар школе 

 
На крају приправничког стажа 
 
По истеку приправничког стажа 
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           11.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

Циљ: Развијање квалитетне сарадње са родитељима 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовно информисање родитеља о свим активностима у 
школи (путем огласне табле, сајта школе, сарадње са 
одељењским старешинама/дани за индивидуалне 
разговоре, дистрибуцијом Информатора за родитеље, 
Планом рада Савета родитеља, планом рада 
родитељских састанака-одељењских и општих) 

Директор, помоћници, стручни 
сарадници, одељењске 
старешине 

Током школске године 

Рад родитеља - представника у Савету родитеља, 
Школском одбору/њихово одлучивање 

Председник Савета 
родитељаПредставници у 
Савету родитеља 
Школском одбору 

Током школске године 

Укључивање родитеља у тимове (за додатну подршку 
деци, Тим за заштиту ученика од насиља, тимове за 
појачаним васпитним радом, тимове за самовредновање 
рада школе),Стручни актив за развојно планирање 

Стручни сарадници 
Координатори тимова 

Током школске године 

Редовним доласцима на индивидуалне разговоре са 
одељењским старешинама, на родитељске састанке 
 

Одељењске старешине Током школске године 

Укључивање родитеља у унапређивање образовног – 
васпитног рада-анкетирањем/два пута током школске 
године, присуствовањем часовима-према свом избору, 
по позиву наставника 

Стручни сарадници 
Наставници 

Током школске године 

Посете или учешће угледним активностима у школи Наставници 
Стручни сарадници 

Током школске године/према 
плану стручног усавршавања 
наставника 

Укључивање родитеља у културне, друштвене, спортске 
и хуманитарне активности у школи (посете приредбама, 
позоришним представама, предавањима,учешће у 

Директор 
Стручни сарданици 
Наставници 

Током школске године 
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програму професионалне оријентације ученика-
занимање родитеља, присуство трибинама, родитељ- 
гост радио емисије, обележавањима значајних датума, 
присуство светосавској приредби, учешће у 
радионицама, на спортским манифестацијама...)  

Позивање родитеља на тематска предавања, дискусије у 
организацији Савета родитеља општине Пожега 

Председник Савета родитеља 
Пожеге и стручни сарадници 
школе 

Током школске године према 
плану Савета родитеља ОП 

Укључивање родитеља у процедури полагања завршног 
испита-у улози посматрача 

Савет родитеља Јун 

Укључивање родитеља у пројекте школе Савет родитеља 
Координатор Тима за пројекте 

Према укључености школе у 
одређени пројекат 

 

 

 

12. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

Циљ: Развијање сарадње наше школе са предшколском установом, основним и средњим школама и другим 

установама ( Градска галерија, Културни центар, Градска библиотека, Црвени крст, Здравствени центар,Центар за 

социјални рад...) 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана сарадње са школама и установама/план 
сарадње са друштвеном средином 

Директор 
Помоћници директора 
Стручни сарадници  
Чланови Педагошког колегијума 

Почетак школске године 

Договор са представницима  предшколске установе, 
школа и установа о садржајима сарадње и усклађивање 
планова рада  
 

Директор 
Помоћници директора 
Стручни сарадници  
 

Почетак школске године 
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Сарадња са предшколском установом (пријем 
предшколаца, сарадња са стручним сарадницима, 
васпитачима, прослеђивање упитника за васпитаче) 

Директор 
Учитељи 
Стручни сарадници 

Април/мај 

Сарадња са ОШ ,,Петар Лековић“-организација и 
реализација тематских сарадњи на нивоу стручних већа, 
педагошко-психолошке службе, управе школе, 
хуманитарних акција, организацијама журки... 

Директор, помоћници 
Стручни сарадници 
Наставници 
Представници Ученичког 
парламента 
 

Током школске године 

Сарадња са средњим школама- Техничка школа, 
Гимназија, Пољопривредна школа- 

- компаративна анализа успеха ученика 
- вршњачка едукација о превентиви насиља 
- промоције средњих  школа 

                                            
Психолог 
 
 
Ученици Техничке школе 
Професори средњих школа 

Јануар 
 
 
Децембар 
Мај 

Сарадња са средњим школама из Ужица 
Представљање школа ученицима VIII разреда 

Професори средњих школа 
Стручни сарадници 

Мај 

Развијање сарадње са школама у иностранству 
(Словенија/Шентјур) 

Директор Током школске године 

Сарадња са другим установама на реализацији 
активности (предавања, посете позоришним 
представама и пројекцијама филмова, изложбама, 
такмичењима, хуманитарним активностима, реализацији 
радионица-Промоција хуманих вредности 

Директор 
Стручни сарадници 
Наставници  
Сарадници из других установа 

Током школске године 
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13.МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Израда ационог плана за 
сваку школску годину 
(акциони план-саставни део 
Годишњег плана рада школе) 

Стручни актив за развојно 
планирање 

Септембар наредне три 
године 

Увид у акциони план 
Годишњи план рада школе 

Вредновање реализације 
Акционог плана за текућу 
школску годину 

Стручни актив за развојно 
планирање 

Јануар 
Јун наредне три школске 
године 

Увид у реализоване 
активности 
Израда извештаја 
Записници са састанака 
Стручног актива за развојно 
планирање 

Допуна Развојног плана на 
основу резултата 
самовредновања 

Стручни актив за школско 
развојно планирање 

Август 
Септембар 

Увид у Анекс ШРП 
 

Сарадња Школског развојног 
тима при изради Извештаја 
са свим носиоцима 
евалуације  

Стручни актив за школско 
развојно планирање 

Јануар 
Јун 

Разговори са носиоцима 
евалуације 
Увиди у документацију-
доказе, извештаје, 
записнике.. 
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Чланови Стручног актива за развојно планирање: 

 

Раде Вучићевић, наставник енглеског језика 

Драгица Штуловић, учитељица 

Срђан Милованчевић, наставник математике 

Бранко Констандиновић, наставник географије 

Предраг маркићевић, наставник биологије 

Марина Зечевић, дефектолог-олигофренолог 

Сања Марковић, члан Савета родитеља 

Анђелка Миловановић, члан Школског одбора 

___________________________, члан Ученичког парламента 
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