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1. УВОД 

1.1. Кратак приказ основних податакао школи 

 Основна школа „Вук Караџић” у Врању једна је од најстаријих школа на југу 

Србије. Почела је са радом још пре ослобођења града од Турака 1878. године, а настава 

се изводила на српском језику. После ослобођења од Турака број ученика се нагло 

повећава.  

 Након Другог светског рата школа је обновила свој рад и као четворогодишња 

школа са око 600 ученика годишње, ради све до 1950. године. Након тога прераста у 

потпуну, осмогодишњу основну школу.  

 Име које данас носи добила је 1952. године.  

 У старој школској згради ради све до 1980. године и до тада успева да изнедри 

још три основне школе у граду. 

 Данас је то модерна основна школа која у 2019/20. школској години има 1202 

ученика и 107 запослених радника. За остварене резултате добила је низ признања. 

Квалитет рада школе, осим наставе и ученичких постигнућа, чине и добро 

организоване  ваннаставне активности - имамо 21 групу секција, додатни рад  

ораганизован скоро из свих предмета, учествујемо у раду великог броја градских 

друштава и организација, а током године у Школи се одржава низ такмичења из 

раличитих предмета на нивоу општине и округа. 

У Школи већ више година успешно ради Ученички парламент,  постижемо 

високе резултате на  великом броју  такмичења, редовно сарађујемо са Дечијим савезом 

Града Врања, Регионалним центром за таленте и бројним друштвеним и привредним 

институцијама Града. 

 

1.2. Специфичности школе 

 Најстарија школа у граду 

 Отворена школа за сваку сарадњу 

 Пријатан школски амбијент 

 Перманетна укљученост у активностима локална заједнице 

 Укљученост школе у различите пројекте 

 Високо мотивисан, образован и амбициозан  наставни кадар 

 Организован рад продуженог боравка 

 Добро функционисање Ученичког парламента 

 Добро организован сајт школе 
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2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 

Људски ресурси 

Редни 

брпј 
Ппис- извршилац Свега 

Степен спреме 

ПШ НК КВ ВКВ СС ВС ВСС МР ДР 

1. Директпр щкпле 1       1   

2. Ппмпћник директпра 1       1   

3. Струшни сарадници           

 - педагпг 1       1   

 - психплпг 1       1   

 - библиптекар 1      1    

4. Наставници разредне наставе 22      8 13 1  

5. Наставници предметне наставе 60       60   

6. 
Административнп-финансијска 

служба 
          

 - секретар 1       1   

 - щеф рашунпвпдства 1     1     

 - благајник           

 
- референт за правне, кадрпвске и 

административне ппслпве 
1     1     

7. Педагпщки асистент 1     1     

8. Технишка служба           

 - мајстпр пдржаваоа 2   2       

 - екпнпм           

 - впзаш           

9. Ппмпћна служба           

 - сервирка у ђашкпј кухиои 4 4         

 - куварица           

 - шисташ 12 12         

 УКУПНП 108 16  2  3 9 77 1  
  

 Наставници  се континуирано стручно усавршавају у жељи да осавремене свој 

рад. Поред стручних семинара за област предмета, наставници су похађали и семинаре 

разлличитих нивоа приоритета и компетенција. 

 Стручна служба школе већ годинама унапређује квалитет рада наставника 

својим саветодавним радом, едукативним радионицама, иницирајући укључивање 

школе и заинтересованих наставника у различите пројекте што чини пример 

савременог рада. 
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Простор 

Назив просторије 
Број 

просторија 

Ниво опремљености 

класична средња оптимална 

Учионице за I-IV разред 12 класична - - 

Учионице за V-VIII разред 13 класична - - 

Просторије за рад група 2 класична - - 

Просторије за продужени боравак 2 - средња оптимална 

Кабинети за V - VIII разред 4 - средња - 

Кабинети за техничко образовање 2 - средња - 

Кабинет за информатику 2 - - оптимална 

Библиотека са читаоницом 2 - средња - 

Фискултурна сала 2 - средња - 

Амфитеатар 1 - средња - 

Кухиња са трпезаријом 2 класична - - 

Школска зубна амбуланта 1 класична - - 

Секретаријат школе 2 класична - - 

Наставничка канцеларија 1 класична - - 

Педагошко - психолошка служба 1 класична - - 

Директор и помоћник директора 2 класична - - 

Школски музеј 1  средња - 

Мултимедијална учионица 1 - средња - 

Просторије за рад пом. и техн. особља 2 класична - - 

Спортски терени 2 класична - - 

 

Школа има и  мултимедијалну учионицу са пратећом опремом и паметном 

таблом, амфитеатар са мултимедијалном опремом и паметном таблом, као и 

информатички кабинет – Дигитална учионица опремљена савременим рачунарима за 30 

ученичких места, ADSL прикључком за интернет, видео пројектором и видео платном. 

Када је информатички кабинет заузет, за потребе других предмета,опремљен је тзв. 

мали информатички кабинет са непходном опремом, али софтвером старије генерације. 

Школа поседује модерну спортску халу, а у оквиру школског дворишта налази 

се савремени отворени вишефункционалнитеренса вештачком травом, осветљењем и 

трибинама, терен за мали фудбал, као и двориштеза летње сцене. 

Школска библиотека поседује преко 10.000 књига, а од тога у наставничкој 

скоро 2.000 примерака. Ту се може наћи довољан број примерака школске лектире, али 

и стручне литературе. 

Просторије за продужени боравак опремљене су функционалним намештајем, 

као и савременим техничким и спортским реквизитима. 

У щколи се налази зубна амбуланта која се бави превентивним и интервентним 

активностима на защтити здравља уста и зуба деце и ученика. 

Пре почетка школске 2017/2018. године, завршена је реконструкција школских 

објеката у оквиру пројекта Програма обнове јавних објеката у области образовања, 

здравства и социјалне заштите финансирираног од стране Kанцелариjе закапиталне 

инвестиције и Града Врања. Реконструкција је обухватила: 

 санацију кровне површине уз додавање изолације од камене вуне; 

 замену прозорске столарије и свих врата; 
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 замену подних облога на површинама које нису скоро обновљене; 

 обнова фасаде изолацијом каменом вуном и кречењем; 

 инсталација видео надзора у целој школи; 

 кречење ентеријера; 

 инсталација противпожарног система; 

 инсталација радијатора у фискултурној сали; 

 асфалтиран је део школског дворишта испред главног улаза; 

 довршена је изградња прилазне рампе и 

 у већини учионица постављене су роло-завесе. 

Током школске 2017/2018. године пројектна реконструкција школе довршена је 

реконструкцијом грејне мреже Школе. 

Опрема 

 

Редни брпј Назив средства Кплишина 

1.  
Паметна табла 3 

2.  
Кинппрпјектпр 2 

3.  
Касетни прпјектпр 5 

4.  
Графпскпп 7 

5.  
Касетпфпн 14 

6.  
Телевизпр 3 

7.  
DVD плејер 2 

8.  
Рашунар 19 

9.  
Дијапрпјектпр 2 

10.  
Магнетпфпн 3 

11.  
Грампфпн 6 

12.  
Микрпскпп 2 

 

Школа је оптимално опремљена наставним средствима. Осим наведених 

наставних средстава поседује 1 фотокопир апарат, 2 скенера, видео камеру, фотоапарат, 

већи број географских и историјских атласа, инструменте за физичку и хемијсаку 

лабораторију и др. 

За потребе наставника - за рад и припреме, могу се користити рачунари малог 

информатичког кабинета. 
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Финансијска средства 

 

Школа се финансира из буџета, а део средстава за материјал и опрему обезбеђује 

од издавања фискултурне сале, укључивањем у постојеће пројекте, као и повремених и 

акција које сама предузима.  

Школа има  финансијски план у коме су правилно утврђени приоритети за 

расподелу финанасијских средстава. У школи се израђују пројекти којима се 

конкурише за додељивање финансијских и техничких средстава.  

Средства се користе плански и наменски у складу са  развојним планом и 

Годишњим планом рада школе уз сталне консултације са Школским одбором и 

подношењем извештаја Савету родитеља. 

 

Ресурси из локалне заједнице 

 

Школа традиционално током године планира и остварује сарадњу  са културним, 

образовним, спортским, здравственим, привредним и невладиним организацијама на 

нивоу Града: 

- са предшколским установама  (подаци о раном развоју ученика, узвратне посете 

предшколаца и првака, радионице и сл.); 

- са  Развојним саветовалиштем и Диспанзером за ментално здравље деце и 

омладине у вези помоћи ученицима који имају сметње и застоје у развоју и 

понашању; 

- са Заводом за заштиту здравља - организовање различитих ликовних и 

литерарних темата на тему здравствене превенције и едукације, предавања за 

ученике и родитеље, трибине и сл.; 

- са Центром за социјални рад у вези у вези помоћи ученицима-штићеницима 

Центра по различитим основама; 

- са Канцеларијом за ромска питања у Врању; 

- са Заводом за тржиште рада у вези индивидуалног и групног тестирања 

професионалних интересовања и информација везаних за поједина занимања; 

- са Саветовалиштем  за породицу у кризи у вези помоћи ученицима из 

непотпуних и дисфункционалних породица; 

- са Војском Србије; 

- са СУБНОР-ом; 

- са ПУ Врање; 

- са Општином Врање; 

- са Црвеним крстом; 

- Привредним организацијама; 

- Омладинским савезом Града Врања; 

- Локалним еколошким стручним тимом; 

- Центром за превенцију и промоцију здравља; 

- Центром за превенцију болести зависности; 
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- Центром за таленте; 

- Центром за социјални рад; 

- са Народном библиотеком и Народним музејем (популаризација књига, сусрети 

са писцима, изложбе); 

- са медијима - интервјуи и емисије у вези актуелних питања и проблема у 

образовању и васпитању; 

- са Здравстевним центром у Врању (вакцинација и ситематски преглед ученика); 

- са стручним службама других школа - размена практичних искустава; 

- са Учитељским факултетом – трибине, предавања, заједнички пројекти. 

 

3. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНОМ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

Евалуација планираних активности остварује се израдом Извещтаја 

остварености Годищњег плана рада сваке године. Такође,општи успех ученика на 

класификационим периодима, завршном испиту, као и пролазност на такмичењима, 

анализирају се на седницама Одељењских и Наставничких већа и исти показују 

задовољавајуће резултате. Настава у школи је усмерена на оствареност циљева 

образовања и образовних стандарда. 

Сви наставници израђују годишње и месечне планове и редовно се припремају 

за наставу. О квалитету планова брине психолошко-педагошка служба.  

Наставници се придржавају законских одредби о броју месечних провера у току 

дана, као и у току месеца. При изради распореда часова води се рачуна о оптерећености 

ученика на дневном и седмичном нивоу.  

 На скоро свим часовима наставници стварају подстицајну атмосферу 

мотивишући ученике за учење нових садржаја. Наставници  се сваком ученику обраћају 

са уважавањем и охрабрују ученике који су стидљиви и повучени у раду.У току часа 

ученицима је омогућено да коментаришу, питају, дискутују у вези са предметом учења.  

 Наставници у великој мери  примењују одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу, а у одређеној мери у настави је присутно коришћење различитих 

извора знања у циљу даљег учења, усмеравање интеракције међу ученицима, као и 

развијање истраживачких способности.  Такође, у већој мери присутно  је повезивање 

новог градива са претходно наученим. 

 Велики напор се улаже у иновирање наставе, стварање функционалних знања 

наших ученика, мотивационе улоге оцене, што су циљеви и овог развојног плана. 

 Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и континуирано, као 

резултат систематског праћења ученика и вођења педагошке документације. 
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4. МИСИЈА 

 

 ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ УЧЕНИКА КОРИШЋЕЊЕМ 

САВРЕМЕНИХ МЕТОДА И ОБЛИКА РАДА; 

 

 ПОШТОВАЊЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА И 

РАЗВИЈАЊЕ ПОЗИТИВНЕ КЛИМЕ У ШКОЛИ. 

 

 

 

 

 

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ - КАКВУ ШКОЛУ ЖЕЛИМО 

 

 

 ШКОЛУ КОЈА ЋЕ, КАО И ДОСАД, БИТИ ДОСТОЈНА ИМЕНА 

КОЈЕ НОСИ; 

 

 ШКОЛУ КОЈА ЋЕ И У ГРАДУ, И У РЕГИОНУ, И У 

РЕПУБЛИЦИ ВАЖИТИ ЗА РАСАДНИКА НОВИХ ИДЕЈА; 

 

 

 СВЕТЛУ, ЛЕПУ, ОПРЕМЉЕНУ И ФУНКЦИОНАЛНУ ШКОЛУ; 

 

 ШКОЛУ КРЕАТИВНИХ И ПОСВЕЋЕНИХ НАСТАВНИКА; 

 

 

 ШКОЛУ ВРЕДНИХ, КРЕАТИВНИХ И ЗАДОВОЉНИХ 

УЧЕНИКА. 
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6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПО ОБЛАСТИМА 
 

 Чланови Тима за развојно планирање, на више радних састанака, детаљно су 

анализирали  стање у Школи  користећи  податке добијене из релевантних докумената: 

извештаја о самовредновању Школе, екстерне евалуације, остварености стандарда 

обаразовања, евалуације претходног школског развојног плана, упитника запослених и 

ученика, као и са дискусија на састанцима Савета родитеља и састанцима са управом 

локалне заједнице. 

 На основу целокупног материјала, анализом, груписањем и укрштањем свих 

добијених  података, одредили смо потребе и приоритете будућег развоја школе у циљу 

бољег функционисања и даљег унапређивања. Као и до сада, наща настојања биће 

усмерена на подизање нивоа квалитета наставе, мотивисаности ученика за щколско 

учење, као и побољшање нивоа ученичких постигнућа.  Добијени подаци су нам 

показали правац даљег развоја Школе и побољшања квалитета рада у следећим 

областима: 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 Програмирање образовно-васпитног рада, планирање рада органа, тела и тимова, 

као и целокупног образовно-васпитног рада, у функциjи је квалитетног рада Школе. У 

наредном периоду потребно је побољшати праћење ефективности и ефикасности сваког 

запосленог путем обрасца праћења, а Правилник о критеријумима за похваљивање и 

награђивање запослених потребно је допунити додатним садржајем. 

 

Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су:  

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада 

школе. 

 Школски програм се заснива на прописаним начелима. У изради Развоjног плана 

школе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, 

директор, ученици, родитељи, локална заjедница). Садржаj кључних школских 

докумената одржава специфичности установе. Програмирање рада заснива се на 

аналитичко-истраживачким подацима ипроценама квалитета рада установе. У 

програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне потребеученика. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у 

школи. 

 Годишњи план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним 

планом и годишњим календаром. У оперативним/акционим плановима органа, 

тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из 

развоjног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе. 
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Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања. Годишњи извештаj садржи релевантне 

информациjе о раду школе и усклађен jе са садржаjем годишњег плана рада. 

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних компетенциjа. 

 Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање 

наставе. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу. 

Планирање допунске наставе и додатног рада jе функционално и засновано jе на 

праћењу постигнућа ученика. У планирању слободних активности уважаваjу се 

резултати испитивања интересовања ученика. Планирање васпитног рада са 

ученицима засновано jе на аналитичко-истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног окружења. Припреме за наставни рад 

садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализациjи планираних 

активности. 

 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити  
 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме запраћење рада и извештавање током школске године. 
 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 Област Настава и учење је на првом месту приоритетних области у нашој 

школи коју и у наредном периоду треба унапређивати како би превазишли 

традиционалну наставу и подстакли ученике да имају још активнији однос у учењу. У 

овој области увек има простора за усавршавање процеса наставе и учења, а наши 

задаци овде су стално прилагођавање начина рада и наставних материjала 

индивидуалнимкарактеристикама сваког ученика, подршка ученицима да учествуjу у 

заjедничким активностима, корелација унутар предмета и између предмета, 

подстицање самосталности ученика при планирању, реализацији и вредновању 

проjеката, осавремењивање наставног процеса усавршавањем дигиталних способности 

ученика... 

 

 

Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су: 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба 

данаучи.Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. Наставник успешно 

структурира и повезуjе делове часа користећи различитеметоде (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у оквирузанимања/профила у складу са 
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специфичним захтевима радног процеса.Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог нивоасложености. Наставник усмерава интеракциjу 

међу ученицима тако да jе она у функциjи учења(користи питања, идеjе, коментаре 

ученика, подстиче вршњачко учење).Наставник функционално користи постоjећа 

наставна средства и ученицимадоступне изворе знања. 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

 Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. Наставник 

посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовимобразовним и васпитним 

потребама.Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребамаученика. 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на 

часу. 

 Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, 

умеjуда примене научено и образложе како су дошли до решења. Ученик прикупља, 

критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. Ученик излаже своjе идеjе 

и износи оригинална и креативна решења. Ученик примењуjе повратну информациjу да 

реши задатак/унапреди учење. 

 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

 Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, Ученику су 

jасни критериjуми вредновања.Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну 

информациjу ученицима о њиховомраду, укључуjући и jасне препоруке о наредним 

корацима. Ученик поставља себи циљеве у учењу. Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих ученика. 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 Наставник и ученици се међусобно уважаваjу,наставник подстиче ученике на 

међусобно уважавање и наконструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договоренимправилима. Наставник користи разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjућињихове различитости и претходна 

постигнућа.Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење 

мишљења.Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада 

илиматериjала. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна 

очекивања упогледу успеха. 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити 
 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а 

и плана индивидуализациjе. 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким 

активностима 

коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 
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2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз 

помоћ 

наставника. 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 На основу праћења оцена и успеха,  резултата самовредновања и остварености 

образовних стандарда можемо видети да наши ученици остварују висок ниво 

постигнућа на такмичењима и завршним испитима, а резултати Школе су бољи од 

резултата осталих школа на општинском и окружном нивоу. У наредниом периоду 

потребно је појачати активност у спровођењу програма за помоћ ученицима са 

сметњама у развоју,како би се остварила постигнућа у складу са индивидуалним 

циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима. Такође потребно је 

наставитиподизање свести о припадању породици, школи, граду и држави као и свести 

о хуманим вредностима.Потребно је и користити резултате међународних тестирања 

школа које у томе имају искуства, а све у циљу  унапређивања наставе и учења. 

  

Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су: 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

Резултати ученика на завршном испиту 2017/18.:  

Из српскогjезика (533 школа, 500 републички просек) и математике (514 школа, 500 

републички просек) суизнад нивоа републичког просека. 

88% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовимаиз српског 

jезика и 92% из математике.  

75% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовимаиз српског 

jезика и 64% из математике.  

32% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовимаиз српског 

jезика и 17% из математике.  

Резултати ученика на комбинованом тесту су на изнад нивоа републичкогпросека.  

Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате 

назавршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  

Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског jезика иматематике су 

уjедначена. 

 

Напомена: Развојни план школе рађен је за време спровођења завршног испита 

школске 2018/2019. године. 

 

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика. 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама. Ученици коjи 

похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу. Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним 
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потребама. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 

Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се 

уиндивидуализациjи подршке у учењу. 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити 
 

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа 

ускладу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у образовно-

васпитном процесу. На основу анализа успеха и владањапланирају се активности које 

ће помоћи свим ученицима.У наредном периоду потребно је унапредити ову област 

кроз јасније дефинисањепредлога мера за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група, боље праћење укључености ученика у ваннаставне активности и 

начин извештавања о активностима, подршку ученицима увођењем утехнике учења, 

начине превазилажења неуспеха и развијања мотивације.Такође, потребна је израда 

планова ИОП3 за ученике који брже напредују, планска организована помоћ стручњака 

изван школе (за осетљиве групе, ИОП2, ИОП3), као и појачана активност у спровођењу 

програма за помоћ ученицима са сметњама у развоју како би се остварила постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним 

стандардима.Овде постоји потреба и за усавршавањем вештинекомуникације на свим 

релацијама, као и континуирано подстицање позитивних ставова, развој 

социјалнихвештина, неговање демократског духа као и ученичких иницијатива и 

активности. 

У делу професионалне орјентације, неопходна је планска сарадња са родитељима ради 

консултовања са наставницима и стручњацима за професионалнуоријентацију, као и 

набавка веће количине штампаног и електронског материјала за потребе 

професионалне оријентације. Још један од задатак је и оснаживање ученика, родитеља 

и других чиниоца образовно-васпитног система за активно учешће у промоцији и 

примени права детета. 

 

 

 

Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су: 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. На 

основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. Школа 

пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклусобразовања. 
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 

 У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних 

вештина(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…). На основу 

праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовањаученика, 

школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 

 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

иученицима са изузетним способностима. 

 Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе породицу односно законскезаступнике. У пружању 

подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњиса релевантним 

институциjама и поjединцима. 

 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити 
 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj 

ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 

4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 

програма). 

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима 

из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

 

 Школу карактеришу добри међуљудски односи које и даље треба неговати, али 

и радити на константном  јачању професионалних компетенција. Просторије у школи 

су оплемењене и у функцији су образовно-васпитног процеса, али је потребно стално 

„освежавање“ новим ученичким радовима. Комуникација са родитељима је стално 

присутна јер смо отворена школа за комуникацију, сарадњу и радо прихватамо 

сугестије родитеља. Трудићемо се да ову сарадњу редовно унапређујемо, поготово у 

виду планираних исхода. И у наредном периоду радићемо на повећању обима сарадње 

са свима који доприносе унапређењу образовно-васпитног процеса. За новопридошле 

ученике и запослене у школи потребна је јасна процедура разрађених поступака 

прилагођавања на нову школску средину. Интерни систем награђивања ученика и 

запослених запостигнуте резултате требао би да буде прецизније дефинисан.  
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Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су: 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

 У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање 

иодговорност свих. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу 

мере и санкциjе. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 

решавањеконфликата. 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу. 

 Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као 

личниуспех и успех школе. У школи се организуjу различите активности за ученике у 

коjима свако има приликуда постигне резултат/успех. Ученици са сметњама у развоjу и 

инвалидитетом учествуjу у различитимактивностима установе. 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

 У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. У школи 

функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу саПротоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања уобразовно-васпитним 

установама. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, 

коjе су директно усмерене на превенциjу насиља. Школа организуjе посебне 

активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи суукључени у насиље (коjи 

испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 

 У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. Школа 

пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима. У школи се 

подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и стручнихсарадника. 

 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

 Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне 

изузетности ушироj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. Наставници континуирано 

преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу,мењаjу jе и унапређуjу. Наставници 

нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи иван ње. Резултати 

успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свимнивоима школе 

представљаjу примере добре праксе. Школа развиjа иновативну праксу и нова 

образовна решења на основу акционихистраживања. 

 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити 
 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 Подаци о ресурсима наше школе налазе се у уводном делу овог документа. У 

наредном периоду Школа ће инсистирати на даљем опремању школе, а све у циљу 

подизања квалитета наставе. Директор ће користити различите механизме за 

мотивисање запослених. Неопходно је  стварати услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталнезрелости школе. Сарадња унутар школе иумрежавањем између 

школа вредноваће се и унапређивати настава и учење. 

Радиће се на још већем коришћењу материjално-техничких ресурса ван школе 

(културне и научне институциjе,историjски локалитети, научне институциjе, привредне 

и друге организациjе и сл.) у функциjи наставе и учења.Кроз школске проjекте 

развиjаће се предузимљивост, ориjентациjу капредузетништву и предузетничке 

компетенциjе ученика и наставника. 

 

 

Стандарди који могу послужити као примери добре праксе су: 

 

6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе. 

 Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцимаодговорности.Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама 

школа икомпетенциjама запослених. Директор прати делотворност рада стручних 

тимова и доприноси квалитету њиховограда. Директор обезбеђуjе услове да запослени, 

ученички парламент и савет родитељаактивно учествуjу у доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе. 

 

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

 Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад.Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни 

ради предлажу мере за побољшање квалитета рада. Тим за самовредновање остваруjе 

самовредновање рада школе у функциjиунапређивања квалитета. У школи се користе 

подаци из jединственог информационог система просвете завредновање и 

унапређивање рада школе. Директор предузима мере за унапређење образовно-

васпитног рада на основурезултата праћења и вредновања. 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе. 

 Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима. 

Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. Директор промовише 

вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотногучења. Директор планира 

лични професионални развоj на основу резултата спољашњегвредновања и 

самовредновања свог рада. 

 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

 Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове 

зањегово остваривање у складу са могућностима школе. Запослени на основу резултата 

спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу професионално 

деловање. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 

усавршавали. 
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6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално. 

 Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшањаквалитета 

наставе. 

 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 

 Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним 

инепривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетничкихкомпетенциjа ученика.У школи се подржава реализациjа проjеката 

коjима се развиjаjу опште имеђупредметне компетенциjе. Директор развиjа 

међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за 

целоживотно учење ученика и наставника. 

 

 

Стандарди који су на задовољавајућем нивоу и које се могу унапредити 
 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе. 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, 

историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења. 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета. 
 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 Праћење и евалуација остварености задатака  предвиђених  развојним планом, 

вршиће Тим за евалуацију шестомесечним извештавањем. Помоћ при изради 

инструмената праћења пружаће педагоги психолог школе. Тим за евалуацију припремаће 

годишње извештаје о реализацији задатака и урадиће анализу процеса остварености 

циљева. 

 Извештај ће се подносити Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком 

већу. 

 Развојни план је урађен у складу са Законом, а током наредног периода,  

развојним циљевима и задацима предвиђено је и даље усклађивање са појединим  

законским одредбама. Донет  је за трогодишњи период развоја школе и у развојном 

процесу отворен је за корекције и дораде у складу са током развоја. На основу 
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самовредновања и остварености циљева развојног плана, анексима ћемо  допуњавати  

развојни план новим областима промена, као и унапређивањем већ обухваћених 

области. 

 Развојни план садржи све потребне елементе и у њему се препознају 

специфичности школе и јасна визија развоја. Приоритетне области квалитета у плану  

проистекле су  из процене стања у школи. Развојним циљевима јасно смо показали  

промену коју  желимо да остваримо.  

 Развојни план служиће као ослонац при изради школског програма и годишњег 

плана рада школе. 

 

Тим за Развојни план школе чине: 

Марина Стојановић, Владан Картаљевић, Александра Илић, Маја Максић, Марија 

Јањић Стаменковић, Силвана Ивковић, Горан Чворовић, Катарина Џољић, Маријана 

Марковић, Александра Пешић, Снежана Стојиљковић, Гордана Стојанчић, Јагода 

Тасић, Татјана Томић, Ивана Дединац и Биљана Павловић. 
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МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ПЛАНОВИ АКТИВНОСТИ 
 

1. Мере унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Анализа резултата ЗИ  
Анализа по задатку, области, 

одељењу  

Директор 

Предметни 

наставници, 

Стручна веће 

Наставничко 

веће 

Јун- август(наконзавршеног 

испита) 

Октобар-

новембар(наконобјављенеана

лизе) 

Извештаји 

Узимање у обзир резултата 

са ЗИ 

при планирању О-В рада за 

наредну годину 

Оперативни планови рада 

сачињени на 

основу резултата 

Предметни 

наставници, 

директор 

Август - 

септембар 

Планови; 

Током школске године – 

праћење 

реализације, 

одступања за 

претходни месец 

и разлози 

Израда распореда припремне 

наставе за полагање ЗИ у 

Распоред припремне наставе 

у другом 

полугодишту и пред 

полагање ЗИ 

Предметни 

наставници, 

директор 

јануар 

мај 

Распоред 

припремне 

наставе за 

полагање ЗИ 
Организовање припремне 

наставе из предмета који се 

полажу на завршном испиту 

Присутност свих ученика 

8.разреда на 

припремној настави 

Наставници 

предмета који се 

полажу 

2.полугодиште 

мај 
Евиденција 

Примена метода којима ће се 

ученици учити примени 

стечених знања 
Бољи резултати на ЗИ  

Предметни 

наставници, 

педагог 
Током школске године  

Угледни часови 

са применом 

„нових”метода 

Оснаживати ученика ка 

самоспознаји 
Сазнање ученика ко је и шта 

може  
Тим за ПО  Током школске године  

Евиденција о 

реализацији 

програма ПО 
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2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања квалитета образовања за 

ученике којима је потребна додатна подршка: 

Активности  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Формирање школског тима за ИО  Тим за ИО  Август –Септембар Увид у документе 
Сарадња са Интерресорном 

комисијом, другим школама, 

установама, 

удружењима и појединцима у циљу 

унапређења квалитета пружања 

додатне подршке ученицима 

Тим за ИО, 

координатор 

Током године 

Након анализе 

успеха на класиф. 

периодима 

Извештаји, 

Планови подршке 

Подршка ученицима  
Тим за инклуз. 

Образ, учитељи, 

одељенскестарешине, Педагог 
Током школске године  Извештаји 

Идентификација ученика из 

осетљивих група  
Тим за ИО 

Одељ. стареш. 
Почетак школске 

године 

Општи утисак 

приликом уласка у 

школу и боравка у 

њој, попуњене 

табеле 
Формирање тимова за додатну 

подршку за ученике којима је 

потребна 

подршка 

Тим за ИО, 

координатор 
Током школске године  Евиденција о раду 

Израда планова рада за ученике 

којима је потребна додатна подршка  

Тимови за додатну 

подршку, 

Педагошки 

колегијум 

На почетку године 

и другог 

полугодишта 
 

Набавка асистивне технологије  
Директор, тим за 

ИО 
Током школске године  евиденција 

Набавка стручне литературе за рад са 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка 
Библиотекар  Током школске године  евиденција 

Праћење, евалуација, ревидирање 

ИОП-а  
Тим за ИО, 

Педагошкиколегијум 
На крају 

класификационогпериода 
евиденција 
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3. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи и 

дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећањем 

сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика. 

 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Организовати радионице на 

тему толеранције 
Побољшана атмосфера у 

одељењима  

Одељенске 

старешине,тим за 

борбу против 

насиља 

Током године 

према прогр. 

ЧОС-а 

Евиденција о 

реализацији ЧОС-а 

Превентивне активости за 

ученике и родитеље из 

програма „Школа без 

насиља“ 

Ученици и родитељи 

упознати са 

врстама насиља 

Одељењске 

старешине 
Септембар - 

октобар 

Записници са 

родитељског 

Реализ. 

Радионице из програма 

„Образовање за 

права детета“ 

Ученици су упознати са 

својим правима  

учитељи , 

наставници 

градјанског 

васпитања 

Током школске године  
Евиденција о 

реализацији ЧОС-а 

Радионице из програма ПО 

заученике седмог и осмог 

разреда 

Ученици се упознају са 

предрасудама истереотипима 

и како могу утицатина 

стварање насиља 

Тим за ПО  
Према 

програму ПО 
Евиденција 

реализације 

Упознајмо тим за борбу 

против 

насиља 

Информисани ученици како 

дапрепознају насиље како да 

реагују нањега и коме да се 

обрате -процедура 

Одељенске 

старешине,тим заборбу 

противнасиља, специјални 

педагог 

Почетак 

године 

Евиденција 

реализације,плакат 

ученика 

Спортске утакмице између 

ученика 
Повећање сарадње међу 

учесницима  
Наставник физичког 

вас. 

У оквиру 

активности„Спортског маја“, 

турнира и Дечије недеље 
Фотографије, 
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Формирање Ученичког 

парламента 

Веће ангажовањ ученика у 

превенцији и 

спречавању насиља 

Ученички 

парламент 
Почетак 

године 
Записници 

Превенција насиља кроз 

наставне садржаје 
Побољшана атмосфера у 

одељењима  

Предметни 

наставници, 

учитељи, одељенске 

старешине 

Током школске године  
Евиденција 

реализације 

 

 

 

4. Мере превенције осипања ученика 

Школа ће у наредном периоду покренути и награђивање ученика који немају изостанке, тако да се очекује смањено изостајање. 

 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  Време реализације  Евалуација 

Пројекат „Осипање ученика“ 

Већи број ученика који се 

враћају редовном похађању 

наставе и остају ученици 

Школе 

Чланови тима за пројекат, 

Одељенскестарешине 
Током школске године, 

Евиденција 

 

Идентификовати ученике 

који су 

нередовно долазили у школу 

током 

прошле школске године 

Сумирање изостанака 

ученика  
Одељенске 

старешине 
Август  

Дневник О-В 

рада 

Индивидулни разговори са 

родитељима 

Свест родитеља о важности и 

обавезности основног 

школовања 

Одељенске 

старешине и 

педагог 
Септембар  

Евиденција 

разговора 

Посета деце предшколског 

узраста 

једном школском часу у 

четвртом 

разреду 

 

Упознавање са школским 

простором, 

звоно; 

Да осете позитввну климу у 

школи 

учитељи 

четвртог 

разреда, 

васпитачи 

април  
Дневник О-В 

рада 



23 

 

Упис у одговарајући разред 

деце 

старије од 7,5 година на 

основу 

провере знања од стране 

стручног 

сарадника педагога у школи 

Ученик похађа разред који 

одговара 

узрасту и претходно 

стеченом знању 

Комисија 

Педагог учитељи 

1.разреда 

Током школске године, 

приликом јављања 

школи 

Решења за 

чланове 

комисије 

Евиденција о 

испиту 

Додела прибора за рад 

(бојице,свеске...) 
Мотивација за похађање 

школе  
школа 

. 
Септембар  

Списак 

ученика, 

Извештај 
Набавка старих уџбеника и 

толерисање 

коришћења уџбеника других 

издавача 

Мотивација за похађање 

школе  

директор 

Ученички 

парламент 
Септембар  Извештај 

Индивидулни разговори са 

ученицима 

који нередовно похађају 

наставу 

Мотивисани ученици да се 

поново 

врате редовном похађању 

наставе 

Сви предметни 

наставници , 

педагог 
Током школске године  

Евиденција 

разговора 

Обавешатвљње родитеља о 

изостајању 

са наставе ученика 
Долазак детета у школу  

Одељењски 

старешина, 

педагог, 

Током школске године, 

након два дана 

изостајања 

евиденцијаПис 

мених позива , 

посета 
Контактирати центар за 

социјални рад 

и обавестити их о 

нередовном 

похађању појединих ученика 

Повратак деце на редовно 

похађање 

наставе 

Одељењски 

старешина, 

педагог, 
Током школске године  

Евиденција 

писмених 

обраћања 

Центру за 

соц.рад. 

Подстицање уписа у средњу 

школу 

кроз програм ПО 
Јачање самопоуздања  Тим за ПО  

Током школске године када 

буде ромске 

популације (седми 

и осми разред) 

Евиденција о 

реализацији 

прпграма ПО 
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5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај одређених наставних 

предмета 

 

Активности  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Свечана приредба за ђаке – 

прваке  
Учитељи 

четвртог разреда 
јун  

Фотографије, 

видео запис 

„Еколошка субота“ Одељењски старешина 
Радне суботе током 

школске године 
евиденција 

Активности у обележавању 

Дечије недеље  

Учитељи, 

одељенске 

старешине 
октобар  

Извештаји, 

евиденција 

Обележавање месеца књиге  
Наставници 

српског језика 
октобар  евиденција 

Дан људских права ( 10. 

децембар)  

Наставници 

грађанског 

васпитања 
децембар 

 

Акција „Озеленимо 

школу“ 
Покрет еколога Април, мај 

евиденција, 

фотографије 

Прослава школске славе 

Свети Сава  

Учитељи трећег 

разреда, 

наставницисрпског језика, 

музичкогваспитања, 

ликовногваспитања 

јануар  
Фотографије, 

видео записи 

Светски дан поезије 21. 

март 

Кулрурни 

центар, учитељи, 

наставници 

српског језика 

март  фотографије 

Приредбе поводом Дана 

жена  
Учитељи  март  

Записници са 

родитељских 

састанака, 

фотографије 
Прослава матурске вечери 

заученике 8. разреда  
Одељенске 

старешине 
јун  

Фотографије, 

видео записи 
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6. План припреме за завршни испит 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Иницијално тестирање  Увид ученика у резултате  
Предметни 

наставници. 
Септембар  Тестови 

Анализа резултата  
Предузимање мера након 

анализе  
Предметни 

наставник. 
Септембар  Извештај 

Упознавање ученика и 

родитеља са 

анализом резултата 

Ученици имају сазнање о 

нивоу 

знања 

Предметни 

наставници 
Септембар  

Извештај, 

анализа 

Прилагођавање оперативних 

планова 

наставника одељењу 

У планове наставника унета 

прилагођавања одељењу 
Предметни 

наставник 
Септембар  

Наставни 

планови 

Прилагођавање дневне 

припреме 

наставника ученику 

Унете мере прилагођавања за 

ученика 

који има тешкоће у 

савладавању 

наставног градива и развојне 

проблеме 

Предметни 

наставник 
Дневно  

Писана 

припрема 

Израдити распоред припреме 

наставе 

за ЗИ 

1.Распореда часова за 

припремну 

наставу у 2. Полугодишту за 

завршни 

испит 

2.Распоред часова за 

припремну 

наставу након завршене 

школске 

године за осмаке за завршни 

испит 

-Повећан број бодова на ЗИ 

Предметни 

наставници 
јануар 

Евиденција у 

ГПРШ 

Припремна настава за ЗИ  
Виша постигнућа 

Развијање самопоуздања 
Предметни 

наставници 
Од јануара  

Евиденција у 

Дневнику 

осталих облика 
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Информисати родитеље 

ученикаVIII-их разреда о 

полагању ЗИ 

 

Увид у процедуру ЗИ  
Одељенске 

старешине и 

педагог 
Друго полугодиште  

Увид у 

записнике сародитељских 

састанака 

 

Обезбедити збирке тестова 

 
Виша постигнућа  Директор  Према плану МПС 

 

Пробни ЗИ (Симулација ЗИ) 

и 

Анализа резултата 

Увид у ниво знања 

Развијање самопоуздања 
Предметни 

наставници 
Према плану МПС  евиденција 

Предлог мера за побољшање  Повећан број бодова на ЗИ  
Повећан број 

бодова на ЗИ 
Мај - јун  

Евиденција у 

записницима 

Формирати базу података за 

ученике  
База података  

Одељенске 

старешине и 

педагог и 

педагог школе 

из Беочина 

Према плану МПС  евиденција 

 

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

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Израда плана ПО у складу 

сапрограмским задацима из 

пројектаПрофесионална 

оријентација уР. Србији 

Доношење одлуке о избору 

школе и 

занимања кроз пет корака 
Тим за По  Октобар  

План ПО 

Евиденција 

реализације, 

Извештај 

Прекогранична сарадња у 

пројектима предузетништва 
Развијање предузетничких 

компетенција 
Тим за предузетништво Током школске године 

План, 

Евиденција 

реализације,Извештај 

Укључивање ученика 

седмог и осмогразреда у 

реализацију плана 

Развијање свести о 

себиДоношење одлуке о избору 

школе изанимања у складу са 

својим 

способностима и 

интересовањима 

Тим за ПО 

Родитељи, 

ученици 

Септембар - 

октобар 

записници 

Портфолио 

ученика, 

фотографије 
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8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Сачињен план рада Тима за СУ  
План рада саставни део Годишњег 

плана 
Чланови Тима, 

директор 
Септембар  Годишњи план 

Извршено самовредновање 

компетенција наставника 
Самопроцена компетенција за рад 

наставника 
Тим  

Крајем школске 

године 
Лист за 

самопроцену 

Сачињен лични план СУ  
Свако за себе планира СУ у складу са 

својим потребама 
Сваки 

наставник 
Август - септембар  

Лични план 

профес. развоја 
Сачињен план СУ на нивоу 

установе  
Одређени приоритети на нивоу школе  Тим  Септембар  Годишњи план 

Сачињавање Плана реализације 

угледних часова за школску 

годину 

Сваки наставник планира по два 

угледна часа у току школске године 
Стручна већа, 

Тим 
Септембар  Годишњи план 

Стручно усавршавање у установи - 

посета угледним часовима 
Наставници, стручни сарадници и 

директор прате 
НВ, тим за СУ  

Током године, 

према плану 

Припрема за 

угледни час 

Дневник, 

евиденција уБази података 
СУ у оквиру развојних приоритета 

- Стручно усавршавање ван 

установеза све наставнике  

 

Наставни кадар стручно оспособљен 

и примењује научено 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 
Током године Развојни план 

Реализација СУ ван установе на 

основу Плана 

стручногусавршавања (минимално 

20 сати годишње) 

Повећане компетенције наставника за 

одређену област 

Тим за СУ, 

особа задужена 

за праћење 

реализације СУ 

Током школске 

године  
Евиденција у 

бази података 

Праћење примене стечених знања  
Наставник презентује стечена знања 

наугледним часовима 
Директор, НВ  Током године, јун  

Протоколи за 

праћење часа, 

Извештајдиректора 
Извештавање о примени стечених 

знања 
Наставници примењују стечена знања 

за унапређење О-В рада 
директор  јун  

Извештај, 

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

материјалним могућностима. Приоритет ће имати семинари који су заједнички за више струка ( стручних већа). 

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

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Примена наученог са 

семинара  

Наставник примењује нове 

методе 

наставе, учења и оцењивања 

Повећана успешност ученика 

приликом анализе на 

квалификационим 

периодима 

наставници  
Током школске године и 

након стреучног 

усавршавања 

Припрема за 

час 

Анализа, 

записници, 

поређења 

Реализација угледних часова 

са 

применом нових метода 

Наставник примењује нове 

методе 

према плану у Развојним 

приоритетима 

. наставници  
Током године, 

према плану 

Припрема за 

час, 

База података 

Сакупљање припрема са 

угледних 

часова 
Пример добре праксе  

Стручна већа, 

педагог 
Током школске године  

Збирка 

припрема 

Примена стечених знања  

Повећана успешност ученика 

приликом анализе на 

квалификационим 

периодима 

Одељењске 

старешине, 

директор 

На класиф. 

периодима, 

Записници, 

анализе, 

извештаји 

 

10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

Активност  Очекивани исходи  Носиоци  Време реализације  Евалуација 

Израда Портфолиа 

наставника  

Потпуна слика о 

досадашњем 

професионалном развоју 

Сваки 

наставник и 

стручнисарадник 

Током школске 

године 
портфолио 

Формирање Базе података о 

стручном 

усавршавању 

Професионална спремност 

људских 

ресурса 
Тим за СУ  

Прво полугод. 

2019/2020. године 
База података 
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Утврђивање имена 

наставника којаимају услов 

за стицање звања 

Подршка професионалном 

развоју и 

мотивација за рад 
Тим за СУ  

Друго полуг. 

школске године 

Формиран 

списак 

кандидата 

Упознавање НВ  
Јавна подршка чланова НВ за 

напредовање кандидата 
Директор  

Након утврђивања 

испуњености  услова 
Писмено 

образложење, записник 

Прикупљање документације  

Обезбеђивање доказа за 

предлог, 

мотивисање других за 

напредовање 

Тим за СУ, 

наставник 
Након испуњавања 

услова 

Докази о 

професион. 

развоју 

Покретање и спровођење 

процедуре  

Позитивно мишљење Завода 

о 

предлогу за избор у звање 
Директор  

Након прикупљене 

документације 
Послата 

документ. 

Јавно обавештавање 

кандидата и 

јавности о стицању звања 

Позитивни примери праксе – 

промоција школе 
Директор  Након одобрења  

Мишљење 

Завода о 

избору и звању 
 

11. План укључивања родитеља (старатеља ) у рад школе: 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Отворена врата  
Родитељи имају увид у рад 

школе и дају сугестије за 

побољшање 

Предметни 

наставници и 

одељенске 

старешине 

Сваког месеца  Евиденција посета 

Анкетирање родитеља  
Повратна информација од 

родитеља 

Одељенске 

старешине у 

оквиру 

самовредновањашколе 

квартално  евиденција 

Интернет страница школе  
Информације о свим важним 

питањима из живота и рада 

школе 

Наставникке 

информатике , и 

други задужениза сајт школе 
Континуирано  Садржај на страници 

Укључивање родитеља у 

процес 

професионалне орјентације 

ученикаРеални сусрети 

Испричаћу вам о свом 

занимању  

Одељенске 

старешине 

8.разреда 

Друго 

полугодиште 
Фотографије, Извештаји 
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Укључивање родитеља у 

спортске активности – 

утакмице 

 

Јачање сарадње и поверења 

између породице и школе 
Наставник 

физичког 
У недељи спорта  Фотографије 

Учешће родитеља у Савету 

родитеља, Школском одбору 
Јачање сарадње и поверења 

између породице и школе 
директор  Током школске године  евиденција 

Одељенски родитељски 

састанци  
Јачање сарадње и поверења 

између породице и школе 

Учитељи и 

одељенске 

старешине 
Квартално  евиденција 

Округли сто родитеља 

ИОП ученика 

Укључивање родитеља у 

помоћи ученицима са 

посебним потребама 

ПП служба, одељењске 

старешине 
Током школске године 

Евиденција, записници 

 

 

 
12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
Активности  Очекивани исходи  Носиоци  Време реализације  Евалуација 
Дан за посете деце 

предшколске 

установе 

Упознавање са школским 

простором,Упознавање са 

школским звоном 

Учитељи 

четвртог рзреда 
Март, април  

Фотографије, 

Дневник 

Дани отворених врата за 

посету 

представника средњих школа 

Представљање средњих 

школа  
Тим за ПО  Април – мај  

Извештај о 

реализацији 

ПО 

Дом здравља  

Успешна сарадња према 

Плануздравствене заштите. 

Здравствена превенција. 

Ефикасно реаговање у 

случајевиманасиља. 

У случајевима насиља 

реаговање ускладу са 

процедурама здравствених 

проблема ученика 

Директор 

Тим за заштиту 

од насиља 
Током школске године  

Протокол о 

сарадњи 

Утврђене 

процедуре за 

реаговање 
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Центар за социјални рад  

Реализација програма 

социјалнезаштите. Већа 

редовност похађања 

наставеученика из 

осетљивих група. 

Реаговање ускладу са 

утврђеним процедурама 

Директор 

Тим за заштиту 

од насиља 
Током школске године  

Протокол о 

сарадњи 

Утврђене 

процедуре за 

реаговање 

Муп Врање 
Реализација 

програма„Безбедност у 

саобраћају“ 
 Директор, ПП служба Током школске године  

Протокол осарадњи. 

Утврђенепроцедуре 

 
13. Мерила за праћење остваривања развојног плана школе 

Активности  Очекивани исходи  Носиоци  
Време 

реализације 
Евалуација 

Самовредновање реализације 

Акционог плана за текућу 

школскугодину 

Повећан сензибилитет 

наставника за 

реализацију активности 

планираних 

Развојним планом 

Тим за ШРП 

Директор 
Мај – јун, сваке 

године 
Извештај на НВ 

записник 

На основу резултата 

самовредновања и Извештаја 

ореализацији, сачињавање 

Акционогплана 

Акциони план је саставни 

деоГодишњег плана рада 
Тим за ШРП  Септембар  

Годишњи план 

Извештај о 

самовредновању 

Извештај о 

реализавији 

Годишњег плана 

Самовредновање реализације 

активности за претходну 

школскугодину 

у односу на Стандарде 

квалитетарада установе 

Активности из ШРП 

имплементиране у Годишњи 

планрада 

Активности из ШРП 

прихваћене од 

стране свих наставника и 

запослених 

и мплементиране у планове 

рада 

Тим за ШРП  Јун 2019. 

Извештај о 

самовредн. 

Предлог 

акционог плана 

за даље 
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ПШ „Вук Караџић“ 
Враое 

 
 
 

АКЦИПНИ ПЛАН 

 
ЗА ПЕРИПД ПД 2019/2020. ДП 2021/2022. ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ 

 

 

ЈУН 2019. 
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1. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
 

РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ:  
1) Ефективост и ефикасност сваког запосленог у циљу успешних ученика. 

2) Задовољан наставник и стручни сарадник. 

 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Праћење ефективности и 

ефикасности сваког 

запосленог путем обрасца 

који је потребно 

направити, а који ће бити 

саставни део планова и 

програма 

ПП служба и управа Школе 

 
1)   

На крају школске 

године 

 

Попуњавањем 

обрасца након 

увида 

2. 

Правилник о 

критеријумима за 

похваљивање и 

награђивање запослених 

као део планова и 

програма 

Управа Школе и секретар Школе 2) 
Почетак наредне 

школске године 
Наставничко веће 
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2. КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:  
1) Постизање вишег нивоа вертикалнесарадње наставника при планирању у циљу тематске и временске корелације између предмета и 

умрежавање ван школе у циљу унапређивања наставе и учења. 

2) Повећање нивоа сарадње са ученицима у осмишљавању програма и садржаја зашколске и ваншколске активности које захтевају 

примену знања. 

3) Унапређивање квалитета наставе увођењем разноврсних метода рада у настави у циљу подстицања радозналости, пажње, 

самосталности и развоја критичког мишљења, као и прилагођавања индивидуалним карактеристикама ученика. 

4) Савремени наставни процес који омогућава ученицима да повезују знања из различитих области  и користе их у свакодневном 

животу. 

5) Усклађивање тестова знања и нивоа образовних стандарда. 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Часови практичне примене 

знања 

Стручна већа области предмета 

 
1)  4) 

Током школске 

године 

 

Посете часовима. 

Управа Школе 

резервише термин 

2. „Округли сто” Ученичког 

парламента 

Педагог, Ученички парламент, 

руководиоци стручних већа 

области предмета 

2) 

Квартално у току 

школске године 

Стручни тимови 

проверавају 

реализацију 

предлога. 

3. 
Примена знања са семинара 

(пројектна настава, 

самосталност ученика...) 

Наставници 3)  5) 

Током школске 

године 

Посете  угледним и 

редовним часовима 

4. Јавна презентација исхода 

пројектне наставе 
Наставници, ученици 1)  4) 

Након завршеног 

пројекта 

Презентација  

(пано, час, приказ) 

5. Дигитални час  Наставници, ученици 4) 
Током шк. године Посете  часовима 
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3. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ:  
1) Постизање вишег нивоа свести о припадању: породици, школи, граду, држави, као и нивоа односа према културном наслеђу. 

2) Потпуно спровођење програма за помоћ ученицима са сметњама у развоју како би се остварила постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима. 

3) Унапређивање наставе и учења на основу резултата међународних тестирања. 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Ликовни и литерарни конкурси, 

драмске радионице, изложбе 

Стручна већа области предмета, 

руководиоци секција 
1)   

Током школске 

године 

Радови ученика, извештаји 

стручних већа и  

руководиоца секција. 

2. „Урадио сам добро дело“  
Одељењски старешина на часовима 

одељењског старешине 
1) 

Час одељењског 

старешине  

Стручни тимови 

проверавају реализацију 

предлога; „Хумана 

фасцикла“ 

3. „Вукови волонтери“ Наставници веронауке 1) 
Током школске 

године 

Извештаји, активности 

ученичког парлам., 

„Хумана фасцикла“ 

4. Округли сто родитеља ИОП 

ученика 
ПП служба, одељењске старешине 2) 

Током школске 

године 

Извештаји ПП службе, 

СТИО, одељ. старешина 

5. 
Коришћење међународних 

тестирања заунапређивање 

наставе и учења 

Стручна већа области предмета, 

управа Школе 
3) 

Крајем школске 

године 

Резултати тестова, 

анализе 
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4. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ:  

1) План за предузимање мера за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група  и проверу активности праћења 

напредовања ових ученика 

2) Подршка ученицима у учењу: увођење утехнике учења,превазилажење неуспеха, развијање мотивације,организована 

помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин проценесопственог напредовања -самооцењивање. 

3) Израда планова ИОП 3 за ученицике који брже напредују. 

4) Плански организовати помоћ стручњака изван школе (за осетљиве групе, ИОП2, ИОП3). 

5) Појачана активност у спровођењу програма за помоћ ученицима са сметњама у развоју како би се остварила 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима. 

6) Усавршити вештину комуникације на свим релацијама.  

7) Планска сарадња са родитељима у циљу: развоја и васпитања деце и укључивања у школски живот, консултовања са 

наставницима и стручњацима за професионалнуоријентацију, као и набавка веће количине штампаног и електронског 

материјала за професионалнуоријентацију. 

8) Оснаживање ученика, родитеља и других чиниоца образовно-васпитног система за активно учешће у промоцији и 

примени права детета. 

9) Подстицање професионалног развоја ученика. 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Радионице метода и 

техника учења и друге 

подршке процеса учења 

ПП служба, одељењске старешине 2)   
Током школске 

године 

Извештаји стручних 

сарадника, дневник 

рада, посете ЧОС, 

постигнућа ученика 
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2. 

Активности за редовно 

похађање наставе ученика 

из осетљивих група -

пројекат „Осипање ученика 

ПП служба, ТИО 1) 

Почетком школске 

године и/или 

полугодишта 

Извештај стручних 

сарадника,извештај 

са седница ТИО 

3. Организована помоћ 

стручњака и родитеља 

Директор, помоћник директора, 

ПП служба, ТИО 
2)  4)  7) 

Током школске 

године 

Извештаји 

директора, 

помоћника 

директора, ПП 

службе, ТИО 

4. Примена знања са семинара Наставници 
2)  3)  5)  

6) 

Током школске 

године 

Посете  угледним и 

редовним часовима 

7. Дан предстваљања 

успешних ученика 

Одељењске старешине, родитељи 

и управа Школе 
2) 

Дан Светог Саве и 

Видовдан 
Извештаји 

6. Радионица „Родитељи и 

ученици“ 
Одељењске старешине 7) 

Једном до два пута 

у току школске 

године 

Извештаји, посете 

7. Пројекат „Образовање за 

права детета” 
ОПД тим и управа Школе 8) 

Трогодишњи 

период 

Извештај, 

презентација, 

посета часу 

8. „Ушеници уредници сајта“     
Руководиоци секција, ученички 

парламент 
9) 

Током школске 

године 

Извештаји, 

израђене странице 

сајта 
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5. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ:  

1) Очување традиције успешних манифестација, приредби и свих активности које промовишу углед Школе. 

2) Израда и спровођење плана поступака прилагођавања за новопридошле ученике и наставнике. 

3) Израда и спровођење плана сарадње са родитељима ученика са посебним потребама. 

4) Промовисање успешности и јавно истицање резултата рада ученика и наставника. 

5) Јачање односа између ученикау правцу једнакости,без предрасуда у односу насоцијални статус, националну, верску и полну 

припадност и без насиља. 

6) Укључивање родитеља у живот и рад школе. 

7) Јачање веза са предшколским установама, локалном заједницом и другим институцијама у свом и ширем окружењу. 

8)  У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има приликуда постигне резултат/успех и развије сарадњу. 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. „Пролеће у знаку спорта“ Стручно веће физичке културе 1)   Април и мај 

Посете, извештај 

руководиоца стручног 

већа физичке културе 

2. „Еколошка субота“ Одељењски старешина 8) 
Радне суботе током 

школске године  
Извештаји, панои... 

3. Пројекат „Вукова учионица у 

природи“ 

Наставници, ученици, родитељи, ПП 

служба 
5)  6)  8) Април-мај  

Посете, портфолио 

наставника 

4. 
План поступака прилагођавања 

за новопридошле ученике и 

наставнике 

ПП служба, ТИО  2) 
Почетком школске 

године и по  потреби 

Извештаји директора, 

помоћника директора, 

ПП службе. 
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5. 
План сарадње са родитељима 

ученика са посебним 

потребама 

ПП служба, ТИО 3) 
Током школске 

године 

Извештаји ПП 

службе, ТИО 

6. Акција „Озеленимо школу” Покрет еколога 1) 8) 
Април-мај  

Извештај руководиоца 

секције. 

7. „Дан промоције успешних 

ученика и наставника” 

Директор, помоћник директора, 

руководиоци одељењских већа 
4) Април  

Извештаји директора, 

помоћ. директора, 

руководиоцаодељењски

х већа 

8. „Дан отворених врата школе” 

Директор, помоћник директора, ПП 

служба, одељењске старешине, 

Ученички парламент, ученици 

1) 6) Април-мај  

Извештаји директора, 

помоћника директора, 

руководиоцаодељењски

х већа... 

9. Примена знања са семинара Наставници 3)  4)  6)  7) 
Током школске 

године 

Посете  угледним и 

редовним часовима 

10. 
„Родитељ на делу” – учешће 

родитеља у организацији и 

реализацији приредби 

Савет родитеља, управа школе, 

наставници 
6) 

Током школске 

године 

Посета догађају, 

извештаји 

11. Огласна табла за промоцију 

школе 
Наставници, управа Школе 4) 

Током школске 

године 
Поставе 
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6. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ:  
 

1) Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе. 

2) Учествовање школе у националним и међународним пројектима. 

3) Побољшање материјално-техничких ресурса Школе модернизацијом, адаптацијом и реконструкцијом простора. 

4) Школа подржава и развиjа предузетнички дух. 

 

Р.БР. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Сталнп струшнп 
усаврщаваоеи 

прпфесипнални развпј 
наставника, струшних 

сарадника и ваннаставнпг 
пспбља Шкпле 

Сви запослени у Школи 1)   
Током школске 

године 

Посете часовима, 

извештаји 

запослених. 

2. 

Ушещће и кпнкурисаое 
щкпле у прпјектима кпји 

мпгу дпнети дпдатна 
финансијска средства 
и фпрмираое тима за 
праћеое кпнкурса и 

израду прпјекта 

Директор, помоћник директора, 

стручни сарадници, наставници 
2) 

Током школске 

године 

Извештаји и 

реализација 

пројеката 
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3. Довршетак изградње 

прилазне рампе 

Директор, помоћник директора, 

помоћни радници 
3) 

До краја 

трогодишњег 

периода 

Извештај 

директора и пом. 

директора 

4. Предузетништво у 

учионици 
Директор и одељењске старешине 4) 

Током школске 

године 

Посете часовима, 

извештаји 

запослених. 

5. Дигитална 

инфраструктура Школе 

Пројекат „2000 дигиталних 

учионица” 
3) 

Рок је почетак 

школске 2019/2020. 

године 

Реализованост 

изграђене 

инфраструктуре 

6. Стручно усавршавање за 

дигиталну наставу 
Управа Школе 1) 

Током школске 

године 

Уверење о 

похађаном 

семинару 

7. Осавремењивање рада 

ђачке кухиње 
Управа Школе 3) 

До краја 

трогодишњег 

периода 

Реализованост 

изграђене 

инфраструктуре 

8. 
Реконструкција школског 

дворишта и спортских 

игралишта 

Управа Школе 3) 

До краја 

трогодишњег 

периода 

Реализованост 

изграђене 

инфраструктуре 

9. Реконструкција 

осветљења Школе 
Управа Школе 3) 

До краја 

трогодишњег 

периода 

Реализованост 

изграђене 

инфраструктуре 



BPEMEHCKh NNAH
(BPEME PEAnv3ALlt4JE

AKTt4BHOCTI4)
Craeasa Vexosuh IIJ ECTO M ECETI H 14 143 B E I.UTAJ

(.rex arzcra)

rbyAcKu PECyPcl4
(H O CU O utA A KTl4 B H O CTl4 )

Maprna CrojaHoanh I.IJ ECTOM ECEt{ H 14 I43 BEI.UTAJ

flrpexrop
HacraaHhqo aehe
llJxoncxr o46op
Caeer po1nrerba

TI/IAH [PAhETbA

3AKJbYTIAK

Caser poAr4TeJLa pa3Marpao Ha cacraHKy oApxaHoM AaHa 2g.6. z}lg.roAr4He

lUrorcxz o46op ycnojao Ha cacraHKy oApxaHoM raHa 7.20 19. roIZHe

flrper<rop rrrKone

MapuHa CrojaHonnh

y rory rrrKoJrcKe ro4rrHe, a Ha oc
III4JBeBa o6an-rrahela;;;rfiffii"rff#*By eBarryal{uje uy 3aBilcHocrl,I oA creneHa ocrBapeHocrrr

r.{z*eea",+i_q$.ll.i^,T#.{;Jiffi :;H""*."HHtr,#f#ffi J,Tilxffi ;{elzuzvHo ocrBapeHr4 rtrr"i* tvrory futnwHacraBJ'(
Kopr4roBaHr, u 6uhe cacraB,u.*eo creAeher a*qrroHo. ;;;;;:?J.;TT1#:::H';, J]"r;xycJroBa, nocrasJrahenao ce6u r4 HoBerlrdJreBe y BLrAy aHeKca oBoM IoKyMeHTy.r{nanoez Crpyvnor aKTr.rBa sa pasnojno .rru"rpu*" AyxHr4 cy Aa anrnfle4aroruru xorerzjyrr,r o cnojur'r aKTr,rB,ocrraMa. AyxHI4 cy Aa aKTLIBHo usaerurarajy

HacrasHfiqxo sehe pa3MarpaJro Ha cacraHKy oApxaHoM m,,a 2g.6. 2,7g.roALrHe

Ipe4ce4narc llhoacror o46opa' 
flyrlrau CresaHoszh

\hl.'il\I.,

l!
v
I

*o

42

OBflACT

4



43 

 

Садржај 
1. УВОД .................................................................................................................................................................2 

1.1. Кратак приказ основних податакао школи ..............................................................................................2 

1.2. Специфичности школе ..............................................................................................................................2 

2.ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ ..............................................................................................3 

Људски ресурси .................................................................................................................................................3 

Простор ..............................................................................................................................................................4 

Опрема ...............................................................................................................................................................5 

Финансијска средства .......................................................................................................................................6 

Ресурси из локалне заједнице ..........................................................................................................................6 

3. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНОМ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ .............................................................................7 

4. МИСИЈА ............................................................................................................................................................8 

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ - КАКВУ ШКОЛУ ЖЕЛИМО ..........................................................................................8 

6. АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ПП ПБЛАСТИМА ............................................................................................9 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРПГРАМИРАОЕ, ПЛАНИРАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ ..................................................9 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕОЕ ................................................................................................... 10 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА ..................................................................... 12 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА .......................................................................................... 13 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТПС .......................................................................................................................... 14 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ, УПРАВЉАОЕ ........................................................ 16 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА ................................................................................................ 16 

ЕВАЛУАЦИЈА........................................................................................................................................................ 17 

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ И ПЛАНПВИ АКТИВНПСТИ .................................................................................... 19 

АКЦИПНИ ПЛАН .................................................................................................................................................. 32 

1. КЉУЧНА ПБЛАСТ: ПРПГРАМИРАОЕ, ПЛАНИРАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ ............................................... 33 

2. КЉУЧНА ПБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕОЕ ................................................................................................... 34 

3. КЉУЧНА ПБЛАСТ: ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА ...................................................................................... 35 

4. КЉУЧНА ПБЛАСТ: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА .......................................................................................... 36 

5. КЉУЧНА ПБЛАСТ: ЕТОС .......................................................................................................................... 38 

6. КЉУЧНА ПБЛАСТ:ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ, УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА ..................................................................................................................................................... 40 

ПЛАН ПРАЋЕОА .................................................................................................................................................. 42 

ЗАКЉУЧАК ........................................................................................................................................................... 42 

 


