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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 
Основна школа „Дража Марковић Рођа“ у Смољинцу спада у ред најстаријих школа у 

Републици Србији. Основана је 1804. године, када је по налогу Карађорђа,  у Смољинац, 

из Гаја, дошао учитељ Михајло Крстић, са задатком да помогне подизање устанка и 

отвори прву школу на овим просторима.   

Школске 1957/58. године, школи у Смољинцу се припајају подручне школе у Малом 

Градишту и Шапину, а у једном периоду и школе у Барама и Касидолу, које су касније 

припале ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ у Брадарцу. 

Школа се налази у Смољинцу, у општини Мало Црниће, која припада 

Браничевском управном округу. Окупља децу са територија више месних заједница. 

Матична школа је у МЗ Смољинац, а подручне у МЗ Шапине и МЗ Мало Градиште. 
 

 
СЛИКА 

 

 

У  матичној  школи  се  настава  одвија  у  два  објекта.  Централна  зграда  је 

саграђена почетком 19.века, а дограђена педесетих и шездесетих година прошлог века.  

Зграда је једноспратна са 6 учионица. Једна од њих је рачунарски кабинет. Три 

учионице деле ученици старијих и млађих разреда. 

  

 

Велики је број деце школског узраста из ова три насеља која  школу завршавају у 

иностранству. На жалост, тенденција одласка у иностранство и делимично у градску 

средину читавих породица из ових крајева се наставља, тако да се стално смањује број 

ученика који овде похађају школу, а  драстичном смањивању броја ученика доприноси и 

мали наталитет. 
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Родитељи наших ученика углавном су нижег степена образовања. Мањи број родитеља 

има вишу или високу школску спрему. Школа броји око 136 ученика. 

Настава се одвија на српском језику. 
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1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
2.1. Полазне основе рада 

Рад школе заснован је на: 

 Закону о основама система образовања и васпитања (>>Службени гласник << РС, 

бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16. Одлука 

УС) 

 Закон о основном образовању и васпитању ( Сл.гл. РС, бр. 55/2013) 

 Правилник о календару образовно – васпитног рада ( за сваку школску годину 

обухваћену планом) 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи ( ,,Сл. Гласник РС. – Просветни гласник`` бр. 11/2012, 15/2013, 

2/16,10/16, 11/16, 2/17, 3/17).) 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања ( ,,СЛ.ГЛ. РС. – Просветни гласник `` Бр. 1/2005, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2011 – ДР. Правилник, 7/2011 – ДР. Правилник и 1/2013, 11/14, 

11/16) 

 Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања (,, СЛ.ГЛ.РС. – Просветни Гласник, бр. 3/2006, 25/2006, 2/2008, 3/2011 – 

ДР. Правилник, 7/2011 – Др. Правилник и 1/2013, 11/14, 11/16) 

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

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ( 

,,СЛ. ГЛ: рс – Просветни Гласник`` бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, - ДР. Правилник , 

3/2011 – ДР. Правилник, 1/2013 и 4/2013, 11/16, 6/17) 

 Правилник о наставном  програму  за шести разред основног образовања и 

васпитања ( ,,СЛ. ГЛ. РС- Просветни Гласник``  бр. 5/2008, 3/2011- ДР. Правилник 

1/ 2013, 5/14, 11/16) 

 Правилник о наставном  програму  за седми разред основног образовања и 

васпитања (,,СЛ.ГЛ.РС.- просветни гласник бр. 6/2009, 3/2011- ДР. Правилник и 

8/2013, 11/16) 

 Правилник о наставном  програму  за осми разред основног образовања и 

васпитања (,,СЛ.ГЛ.РС.- просветни гласник бр. 62/2010, 3/2011- ДР. Правилник и 

8/2013, 5/14, 11/16). 
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Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 

сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у 

живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање на језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих 

технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 

као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 

неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције. 
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    Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да  

након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и 

друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на 

српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се 

разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко 

и креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 

својим активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 

Стандарди образовања и васпитања обухватају:  

1) опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у 

даљем тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);  

2) стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за 

професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја;  

3) стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;  

4) стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;  
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5) стандарде квалитета рада установе.  

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки 

ниво, циклус, врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул.  

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и 

васпитања по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно 

образовним профилима.  

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно 

модулима, на основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда 

постигнућа.  

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

других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају 

сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја.  

За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се 

прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење развоја.  

 

Такође, у току сачињавања овог Развојног плана рада школе нарочито се имало у виду, 

поред осталог, и следеће: 

- да је школа дужна да оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене 

правилником о наставном плану и програму; 

- да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да 

је школски програм који је усвојен до 2018. године допуњен одговарајућим 

анексима у складу са законским новинама; 

- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 

полудневна настава, зависно од потреба деце и добијене сагласности 

Министарства; 

- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклим годинама уочено да у 

наредном периоду треба организованије чувати и рационалније користити 

материјалне ресурсе, редовније организовати и реализовати огледне часове које ће 

бити посећивани од стране стручног сарадника и осталих наставника у школи, 

унапредити тимски рад и тимско планирање, побољшати сарадњу са родитељима, 

довести рад стручних већа и актива на виши ниво, проширити свест свих актера 

образовног процеса у смислу подизања нивоа одговорности и партиципације у свим 

сегментима везаним за образовни процес, радити на развијању хуманијег односа 

према друштву и појединцу; 

- да ће ове школске године бити 6 одељења млађих разреда и 4 одељења старијих 

разреда; 

- да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из предмета 

предвиђених законом; 

- да ће се Енглески језик изучавати од I до VIII разреда као обавезни наставни 

предмет; 

- да ће се настава Немачког језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа 

недељно као изборни наставни предмет; 

- да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 
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- да ће се од V до VIII разреда остваривати још 3 изборна програма за које су се 

ученици определили на почетку школске године; 

- да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе релативно 

добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна материјална средства за 

значајније уређење школског простора, што се пре свега односи на обнову 

школских клупа и столица у свим учионицама школе, реновирање санитарног 

чвора у централној школи и опремање савременим санитарним елементима , 

кречење просторија, , климатизовање преосталог канцеларијског и кабинетског 

простора и замену преосталих дрвених прозора у централној школи са ПВЦ 

прозорима; 

- да се услови рада и даље побољшавају с обзиром да се оспособљени простор за 

наставу физичког васпитања, школска библиотека и информатички кабинет у 

потпуности коришћени од стране свих актера школског живота, те да је отворена 

могућност формирања читаонице и медијатеке, као и посебног простора за 

индивидуалне разговоре са родитељима ученика; 

- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма 

бити на завидном нивоу; 

- да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја; 

- да је нужно побољшати резултате ученика на школским такмичењима као и ван 

школе; 

- да је неопходно побољшати резултате ученика на завршном испиту, што 

подразумева организовану и сталну помоћ ученицима VIII разреда ради постизања 

бољих резултата, и то од свих предметних наставника за чије предмете се 

организује завршни испит, стручних сарадника и директора школе; 

- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 

програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у претходним 

школским годинама; 

- да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе 

које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 

 
 

 
 
 

Подизање нивоа квалитета наставе и учења, систематична подршка ученицима 

и  укључивање  свих  актера (родитеља,  ученика и  локалне заједнице)    у рад  школе 

препознати   су   као   основни   принципи   развоја   школе   као   образовно-васпитне 

институције,  која  треба  да  изађе  у  сусрет  свим  потребама  ученика,  родитеља  и 

наставника. Квалитетнија настава  са активним, интерактивним и другим иновативним 

методама,  отворена  ка  новим  трендовима  у  образовању,  која  захтева  коришћење 

савремене  технологије  и  усмеравање  ка  потреби  перманентног  учења,  допринеће 

мотивисаности  ученика  и  бољим  постигнућима,  већој  успешности  на  завршним 

испитима и уједно,  вишем рејтингу школе у локалној средини. Укључивање ученика у 

рад школе, уважавање њихових  ставова, поверавање задатака и задужења примерених 

њиховим могућностима, већи акценат ставља на саме ученике као креаторе школских 

активности и живота школе, премештајући самог ученика из пасивне у активну улогу. 

Стварање савремене школе је могуће само уз активну подршку локалне заједнице и 
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унапређењe   сарадње   са  родитељима,   као   сарадницима   у  остваривању  најбољег 

интереса ученика. 

 
Након анализе Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године и разумевања 

потреба деце и одраслих у савременом друштву као и консултација с наставницима, 

родитељима и представнцима локалне заједнице, утврђени су приоритети, дефинисани 

циљеви и активности у сврху побољшања квалитета образовно-васпитног рада. 
 

 

На састанку Наставничког већа  формиран је Стручни актив за развојно планирање који 

чине представници наставника, стручних сарадника, Савета родитеља, Школског 

одбора и директор школе. 

 
Током марта и априла 2017. године урађена је SWOT анализа  и анализирани су 

Извештаји о самовредновању стандарда квалитета рада установе на основу којих су 

урађене мисија и  визија  школе  као  и  Акциони  план  са  приоритетним  областима  

неопходним  за успешну израду Школског развојног плана. 
 

 

У наредном периоду Стручни актив за развојно планирање је одржао низ састанака на 

којима су разматрани предлози снага, слабости, могућности и препрека. На наредним 

састанцима  дефинисане  су  потребе  школе,  одређени  су  приоритети  и  донесени 

предлози мера за Акциони план којим би се побољшали сви аспекти рада школе и 

допринело остварењу мисије и визије. Осим наведене анализе стања по областима у 

поступку израде Школског развојног плана, узети су у обзир и резултати спољашњег 

вредновања рада школе из априла 2014. године. 
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Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања (члан 41 и члан 49) и Закона о основном образовању и 

васпитању (члан 26). 
 
 

 

Школски развојни план је дат на усвајање Школском одбору на састанку одржаном 

10.7.2017. године. 
 

 

Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима и подзаконским 

актима: 

1.    Закон о основама система образовања и васпитањ 
 

- члан 41 и члан 49 
 

2.    Закон о основном образовању и васпитању 
 

- члан 26 
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3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ‒ SWOT АНАЛИЗА 
 
 
 

 

СНАГЕ 
 

СЛАБОСТИ 
МОГУЋНОСТИ / 

ПОТРЕБЕ 

 

ПРЕПРЕКЕ 

 
Наставници уче 

ученике различитим 

техникама учења 

 
Наставници ефикасно 

управљају процесом 

учења на часу 

(повезивање делова 

часа, ефикасно 

коришћење наставних 

средстава). 

 
Оцене су у складу са 

резултатима на 

завршном испиту. 

 
Спремност стручног 

кадра на 

професионално 

усавршавање. 

 
Дежурање наставника 

на одморима,  чување и 

испраћај путника. 

 
Отвореност за 

комуникацију и 

сарадњу. 

 
Ученик генерације се 

награђује адекватним 

поклоном. 

 
У школи се прате 

случајеви насилног 

понашања. 

 
У школи се, ради 

обезбеђивања права на 

приватност, користи 

посебан простор за 

индивидуалне 

 
Наставници 

недовољно примењују 

одговарајућа 

дидактичко- 

методичка решења на 

часу. 

 
Неприлагођеност 

наставних материјала 

индивидуалним 

потребама ученика. 

 
Наставници не уче 

ученике како да 

постављају себи 

циљеве у учењу и 

процењују свој 

напредак. 

 
Наставници 

недовољно користе 

поступке вредновања. 

 
Резултати на 

завршном испиту 

показују да нису 

остварени образовни 

стандарди по 

нивоима. 

 
Ученици нередовно и 

у недовољном броју 

похађају допунску и 

припремну наставу. 

 
Недовољна 

заступљеност 

активности за 

развијање социјалних 

вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

 
Примена савремених 

наставних средстава. 

 
Увођење различитих 

система и поступака 

за мотивисање 

ученика. 

 
Развијати ученичке 

компетенције за 

различите облике 

учења активним 

укључивањем у наст. 

процес. 

 
Побољшати понуду 

ваннаставних 

активности у складу 
са потребама ученика. 

 
Боља промовисаност 

здравих стилова 

живота и заштите 

човекове околине . 

 
Проширење 

просторних 

капацитета 

(читаоница, боравак 

за ученике виших 

разреда). 

 
Дефинисање и 

увођење јединственог 

става свих наставника 

и разредних 

старешина у вези са 

спровођењењем 

појачаног васпитног 

рада. 

 
Организовање 

 
Недостатак 

материјалних 

средстава за 

модернизацију 

наставе и набавку 

потребних наставних 

средстава за наставу. 

 
Немогућност 

организовања 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

за ученике путнике. 

 
Немогућност 

организовања 

припремне наставе 

за ученике свих 

одељења у истом 

термину. 

 
Непостојање 

стручног кадра за 

рад са децом са 

посебним потребама 

 

 
Недовољна стручна 

образованост 

наставника за рад са 

ученицима са 

посебним потребама. 

 
Мањак новчаних 

средства за 

савременији видео- 

надзор. 

 
Мањак адекватног 

простора (за боравак 

путника). 
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разговоре наставника 
са ученицима и 

родитељима. 

 
У уређењу школског 

простора преовладавају 

ученички радови. 

 
Стручност наставног 

кадра и компетентност 

(наставно особље има 

прописане 

квалификације). 

ненасилна 
комуникација). 

 
Слаба комуникација 

родитеља и школе у 

пружању подршке 

ученицима који имају 

слабији успех. 

 
Недовољна техничка 

опремљеност школе 

(прилазна рампа, 

лифт, паметне табле). 

 
Неадекватно 

функционисање 

мрежа за решавање 

проблема на часовима 

и одморима (сарадња 

са родитељима, 

спровођење 

дисциплинских 

поступака, корелација 

педагога са разредним 

старешинама). 

 
Слаб одзив на 

сарадњу родитеља 

деце са проблемима у 

учењу и понашању. 

 
Недовољна 

укљученост родитеља 

у планирање и 

реализацију школских 

активности и 

манифестација. 

 
Непостојање 

адекватног сајта 

школе и неажурирање 

истог. 

 
Недовољна промоција 

успешних ученика и 

њихових резултата. 

 
Наставно особље 

радионица за 
родитеље. 

 
Увођење електронске 

комуникације 

родитеља и школе 

(правовремено 

ажуриран сајт школе, 

електронски дневник). 

 
Неговање коректних 

међуљудских односи 

у колективу. 

 
Мотивисати ученике 

за учешће на 

такмичењима. 

 
Умрежавање са 

другим школама и 

институцијама. 

 
Промоција успешних 

ученика и њихових 

резултата на 

такмичењима. 

 
 
Учешће родитеља у 

изради и набавци 

средстава за извођење 

наставе и 

опремљености школе 

 
Конкурисање на 

пројекте за израду 

пројектно-техничке 

документације и 

набавку опреме, 

стручно усавршавање, 

сарадњу са 

међународним 

организацијама итд. 

 
Проширење 
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 недовољно и 
неблаговремено 

разматра иницијативе 

ученика. 

 
Недостатак 

савремених наставних 

средстава 

(недовољан број 

пројектора, видео- 

бимова). 

техничких капацитета 
школе (адаптација, 

кабинета за 

информатику,  

). 
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4. САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
 

 
 

 
 
 
 

4.1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (НАСТАВНИ ПРОЦЕС) 2014/15 
 

 
 
 

Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу, користи 

наставне  методе  које  су  ефикасне  у  односу  на  циљ  часа,  поступно  поставља  све 

сложенија питања и задатке. 
 

 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. Наставник ефикасно структурира 

и повезује делове часа и  проверава да ли су постигнути циљеви часа. 
 

 

Наставник  ствара  подстицајну  атмосферу  за  рад  на  часу  и  адекватно  реагује  на 

међусобно неуважавање ученика. 

 

   На основу акционог плана сачињене су анкете које су анонимно попуњавали ученици од петог 

до осмог разреда, оцењујући залагање и слободно процењујући рад својих наставника. Након 

тога, такође анонимно, колеге су процењивале и вредновале рад својих колега, чијим часовима су 

присуствовали. Анкету су попуњавали и директор школе и стручни сарадник, педагог, који има 

потпуни увид у рад наставника и стално је на услузи колегама када је извођење наставе у питању.  

 Ученици су у анонимној анкети процењивали тачност исказа који су, прилагођено њима, 

обухватили целокупан наставни процес. Након анализе анкете утврђено је да су ученици тај 

процес у просеку вредновали као успешан у потпуности. Након анализе анкете коју су 

попуњавале колеге, а која се није много разликовала од оне намењене ученицима, утврђено је да 

су колеге у просеку наставни процес процениле и вредновале као делимично успешан. Можемо 

закључити да би за успешност наставног процеса било значајно да наставници осавремене 

средства, методе и облике рада и приступе настави, користећи превасходно рад у паровима и 

групни рад.  
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У наредном периоду потребно је фокус наставног процеса усмерити на примењивање 

специфичних задатака, односно активности на основу ИОП-а за ученике којима је 

потребна  додатна  подршка  у  образовању.  Ученицима  омогућити  да  чешће  раде  у 

групама, како да процењују свој напредак, као и тачност одговора, односно решења. 
 
 

Такође, треба радити на оним мерама из Предлога за унапређивање квалитета наставе 

које нису у великој мери остварене, као што су: 
 

 

   Развијање такмичарског духа, стално истицање примера добре праксе и похваљивање 

успешних /одељењска већа, књига обавештења, огласна табла, родитељски састанци, 

сајт школе, медији…/ 

   Упознавање  ученика  и  родитеља  са  Правилником  о  бодовању  ученика  за  ђака 

генерације. 

   Спроводити       иницијалне   и   кварталне   тестове   знања,   структуриране   према 

образовним стандардима и на основу њихове анализе усмеравати даљи рад у циљу 

подизања ранга успешности ученика и школе. Истицати, по кабинетима, резултате 

анализа. 

   Осмислити начине и садржаје рада са родитељима о важности и значају постизања 

што виших школских постигнућа њихове деце ради побољшања успешности на 

завршном испиту. 

   Укључити  Ђачки  парламент  у  подизање  мотивације  ученика  за  виша  школска 

постигнућа. 

   Остварити континуитет долазака оних ученика на допунску наставу које наставник за 

то одреди. 

   Осмислити   атрактивније   програме   и   садржаје   секција   са   већим   степеном 

употребљивости стечених знања и активностима истраживачког типа. 
 
 

4.2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

2015/16 
 
 

 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима. Ученици су обавештени о 

врстама подршке у учењу које пружа школа. У пружању подршке ученицима школа 

остварује комуникацију са породицом. На основу анализе успеха предузимају се мере 

подршке ученицима. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке 

ученицима. 
 

 

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. Понуда 

ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовања ученика и организују се активности за развијање социјалних вештина. 

У школи се промовишу здрави стилови живота и заштита човекове околине. 
 

 

У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група.  У школи се израђују 

индивидуални образовни планови за све ученике из осетљивих група; организују се 
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активности за подршку у учењу за ученике из осетљивих група. Школа, такође, сарађује 

са релевантним институцијама и појединцима у циљу повећања подршке деци из 

осетљивих група. 

На основу акционог плана сачињене су три анкете које су анонимно попуњавали ученици 

од петог до осмог разреда, родитељи и наставници. Ученици и родитељи су процењивали 

обавештеност о врстама подршке који функционишу у школи и о подстицају личног и 

професионалног развоја ученика. Наставници су процењивали функционисање система 

подршке деци из осетљивих група.  

 Ученици су у анонимној анкети процењивали тачност исказа који су, прилагођено 

њима, обухватили целокупну подршку ученицима. Након анализе анкете утврђено је да 

су ученици у просеку вредновали као тачно/присутно у потпуности. Од анкетираних 

ученика 56 % је члан неке од понуђених секција у школи. Након анализе анкете коју су 

попуњавали родитељи, утврђено је да су подршку проценили и вредновали потврдно са 

88 % . Након анализе анкете коју су попуњавали наставници утврђено је да  су подршку 

деци из осетљивих група проценили потврдно са  96% . 

 Можемо закључити  да би за још успешније функционисање система подршке 

ученицима,  неопходно боље обавестити ученике о понуђеним секцијама у школи и 

подстицати их  да се укључе у исте . 
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4.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

2016/17 
 
 

 
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. Школа примењује поступке 

којима  прати  успешност  ученика.  Ученици који  похађају допунску наставу показују 

напредак у учењу. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу 

са постављеним циљевима. 
 

 

Ученици  којима  је  потребна  додатна  подршка  у образовању остварују постигнућа  у 

складу са индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним 

стандардима.
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У претходном трогодишњем периоду школа није направила велики помак када су у 

питању образовна постигнућа ученика на завршном испиту. На нивоу општине у 

последње три године ученици наше школе постижу незнатно боље резултате. 
 

 

Школске оцене нису у потпуности у складу са резултатима на завршном испиту. 

Просечни резултати ученика на завршним испитима приближни су у односу на претходну 

школску годину. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни 

ниво образовних стандарда. 
 

 

У наредном периоду треба обратити пажњу да  ученици којима је потребна додатна 

подршка у образовању остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења; да ученици који похађају допунску наставу покажу напредак у учењу, те да се 

побољшају поступци за праћење успешности ученика. Такође, у  истом  периоду,  треба  

пажњу  усмерити  и  на  подизање  успешности  остварених стандарда средњег и 

напредног нивоа. 
 
 

 
 
 
 
 

5. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ (2014. ГОДИНЕ) 
 
 
   
 

       Школа је од  укупно 30 остварила 22 стандарда, од којих 4 на највишем нивоу квалитета. У 

области квалитета Етос, Организација и Руковођење и Ресурси осстварени су сви стандарди, док 

је у области квалитета Настава и учење пет стандарда остварено на нивоу 2. У областима 

Школски програм  и Годишњи план рада, Постигнућа ученика и Подршка ученицима није 

остварен по један стандард. Школа је показала најбоље резултате у областима Организација рада 

и руковођење и Етос, а најслабије у областима Постигнућа ученика и Настава и учење. 

На основу анализе Извештаја Комисије за спољашње вредновање квалитета рада 

установе предузете  су одређене  мере  у циљу  унапређења рада школе,  али  је исте  

потребно  и даље спроводити. 
 

 

У претходном четворогодишњем периоду посебна пажња је била усмерена на област 

Настава и учење, те се за ову област вршила самоевалуација сваке године како би се 

пратио напредак актера наставног процеса (наставника и учитеља), те унапредио њихов 

непосредни рад са ученицима. 
 

 

Из Извештаја о самовредновању у претходном трогодишњем периоду запажа се 

константан напредак и знатно побољшање у нивоима остварености стандарада из 

области Настава и учење. 
 

 

Осим области Настава и учење, у целини, потребно је посебну пажњу посветити 

подизању квалитета рада додатних и изабраних стандарада, на следећи начин: 
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    Успех ученика треба да показује оствареност образовних стандарда 

    Планирање и програмирање у школи треба да буде међусобно усклађено 

 Унапредити функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада 

 Људски ресурси треба у већој мери да буду у функцији квалитета рада школе 

  Материјално-технички ресурси треба да се користе функционално 
 

 

Осим наведених стандарда школа планира унапређење рада до достизања максималне 

учинковитости како би се планиране активности одразиле на подизање успеха ученика и 

допринеле побољшању амбијента у школи, што ће се постићи подизањем квалитета 

рада и нивоа остварености следећих стандарда кључних за вредновање: 
 

 

         Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих 

потреба ученика 

   Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

   У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

   У школи је развијена сарадња на свим нивоима 
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6. РЕСУРСИ 
 

6.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
 

 

У  школи  је  запослен  потребан  број  наставника  и  стручних  сарадника  у односу  на  број 

ученика. Наставно и ненаставно особље има прописане квалификације и њихов број је у 

складу са прописима. 

У школи је запослено 31 наставника и професора, од чега 6  у разредној настави, 17 у 

предметној настави, 2 стручна сарадника (педагог и библиотекар) и директор школе. Осим 

наставног кадра у школи ради један правник и један рачуновођа као и шест чланова особља 

на одржавању школе. 

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Запослени на основу резултата 

самовредновања унапређују професионално деловање и стручно се усавршавају у складу са 

годишњим планом стручног усавршавања и примењују новостечена знања из датих области. 

 
 

 
 

РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

ДИРЕКТОР 
 

Степен стручне спреме Мастер 

Радни стаж у образовању 14 
 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Стручни испит 
 

Стаж 
Проценат 

ангажованости 

Педагог ДА 10 50 

Библиотекар НЕ 6 50 
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АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 

 Степен стручне 
спреме 

 

Стаж 
Проценат 

ангажованости 

Шеф рачуноводства VI 16 50 

Секретар VII 8 50 

Укупан број административних радника 2 

 

ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

  

Укупан број запослених 6 
 

 
 

6.2.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 
 

 

Материјално-технички услови у школи су на задовољавајућем нивоу. Чине се напори да се 

материјални ресурси школе модернизују и унапреде, тако да се сваке школске године 

материјални и технички услови побољшају у циљу што успешнијег извођења васпитно- 

образовног рада. Последњих година учињен је велики напредак у осавремењивању школе. 

 
Школа је физички безбедно место и школски простор задовољава скоро све прописане услове. У 

школи постоји простор за рад у складу са нормативима и користи се према плану коришћења 

школског простора. 
 

 

Матична школа (централна и сала) располаже површином   од 1131 m². Обе зграде имају 

централно грејање на чврсто гориво. Школско двориште je површине 3624 m2. Предњи део је 

уређен у виду парка са дрвеним клупама за седење. Задњи део има асфалтирани спортски терен, 

стару шупу, јаму са песком за скок удаљ и зелене површине.  

 

Осим реновирања крова, фасаде и увођења централног грејања у учионицама, није имала 

већих реконструкција и поправки све до 2012. године. Тада је школа средствима Министарства 

просвете у оквиру пројекта ДИЛС добила средства за заштитну ограду између платоа на улазу у 

школу и спортског терена.   Преко пута централне зграде налази се сала за физичко васпитање 

која је адаптирана од просторија некадашње «мале школе» која је служила за наставу са две 

учионице. Са смањењем броја ученика претворена је најпре у библиотеку, а затим је библиотека 

2012. године измештена у централну зграду уз ревидирање и обнављање постојећег фонда, а 

постојећи простор је адаптиран за наставу физичког васпитања у периоду 2013-2015. године, са 

две свлачионице и тоалетима са туш кабинама. Том приликом је постављен нови кровни 

покривач, уграђено је одговарајуће осветљење и уведено је централно грејање у салу и 

радионицу домара. Постављена одговарајућа подлога. Преостало је да се до краја 2017. уради 

грејање у свлачионицама и тоалетима, као и да се замене дотрајали прозори са западне стране 

зграде. Уколико предлог финансијског плана за 2018. буде одобрен, биће уграђена и врата на 

тоалетима и туш кабинама. 
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Током 2013-14.године је урађена замена прозора на згради централне школе, урађени су 

ламинатни подови и постављене беле табле. Столице и столови су обновљени новим дрвеним 

седиштима и таблама. Замењена је санитарија у ђачким тоалетима. Урађена је заштитна ограда 

између спортског терена и фискултурне сале, а замењена је и заштитна ограда на спортском 

терену. Врата на учионицама, зборници, библиотеци и соби за родитеље су замењена 

2016.године, када је израђена и рампа за инвалиде и нова поплочана степеништа на два 

школска улаза. Том приликом су обновљене и трибине поред спортског терена. 

Школско двориште  има   спортски терен површине 1000 квадратних метара, јаму са песком за 

скок удаљ и зелене површине. Спортски терен је асфалтиран 2015. године. 

. 

             

  

 

Вoдa из бунaрa сa хидрoфoрским пoстрojeњимa je стaлни прoблeм. Нaлaзи Зaвoдa зa зaштиту 

здрaвљa из Пoжaрeвцa су кoнтинуирaнo сa  упoзoрeњeм дa вoдa нијe зa пићe. Проблем са 

пијаћом водом у свим насељима је решен тако што се вода за пиће купује. И у Шапину и у  

Малом Градишту је  решено питање санитарног чвора



Развојни план ОШ „Дража Марковић Рођа“ 2017-2020. 
 

20 

 

 

 
 

1. Централна зграда – Просторије и ниво опремљености 
 

 
 

Редни 

број 

 

Назив објекта 
 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

Веома 
добро опр. 

Средње 
опремљен 

 

Лоше опремљен 

1. Централна зграда 6 
   

 

2. 
 

Фискултурна сала 
 

1 
  

+ 
 

 

3. 
 

Свлачионице 
 

2 
  

+ 
 

 

4. 
Наставничка 

зборница 

 

1 
  

+ 
 

 

5. 
 

Кабинети за наставу 
 

1 
 

 

+ 
 

 

6. 
Административна 

канцеларија 

 

2 
  

+ 
 

 

7. 
Кабинет педагошко- 
психолошке службе 

 

1 
  

+ 
 

 

8. 
Просторија за 

пријем родитеља 

 

1 
  

+ 
 

 

9. 
 

Кабинет директора 
 

1 
  

+ 
 

 

10. 
Библиотека са 
медијатеком 

 

1 
  

+ 
 

 

11. 
 

Предшколска група 
 

2 
 

 

+ 
 

12. Хол 3 
 

+ 
 

 

13. 
 

Трпезарија 
 

1 
 

 

+ 
 

 

 
 

2. Мала зграда – Просторије и ниво опремљености 

 
 

Редни 

број 

 
Назив објекта 

 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

Веома 
добро оп. 

Средње 
опремљен 

 

Лоше опремљен 

 

2

. 

 

Фискултурна сала 
 

1 
  

+ 
 

 

3

. 

 

Свлачионице 
 

2 
  

+ 
 

 

4 
Радионица 1   

+ 
 

 

5 
Спортска 

опрема 

1   

+ 
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3. Издвојено одељење Шапине 

 

 
 
 

 

Подручна школа у Шапину удаљена је 7,4 км. Школска зграда   је изграђена 

тридесетих година прошлог века. У њој се одвија настава од 1. до 4. разреда у преподневној 

смени, у две учионице. У истој згради се налази и просторија (учионица) за рад са децом 

предшколског узраста. Школа нема фискултурну салу. Има велико  двориште, површине 1825 

м2 и 
 
спортски терен за фудбал.  

Реконструкција и санација  фасаде школе урађена  је 2008. године. Модернизација и адаптација 

школе настављена је 2013. године поправком крова изнад котларнице и израдом етно-собе, док 

је у току 2014. године израђена нова капија на улазу у школу. Током 2016.године изведени су 

радови на комплетном бетонирању дворишта, спортског терена и постављена је нова ограда. 

Задњи део спортског терена ограђен је жичаном-панелном оградом, иако се иза ње налази такође 

део који припада школи. И у овој школи су табле замењене новим, белим таблама, столице и 

столови за ученике су обновљени, хоблован је паркет и урађен је безбеднији прилаз капији као и 

ново степениште на улазу у школу 
 

 
 

Редни 

број 

 
Назив објекта 

 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

Веома 
добро оп. 

Средње 
опремљен 

 

Лоше опремљен 

 

1 
 

Учионице 
 

3 
 

 

+ 
 

 

2 
 

Зборница 
 

1 
 

 

+ 
 

 

4 
 

Хол 
 

1 
 

 

+ 
 

 

 
4.Издвојено одељење Мало Градиште 
 
      Подручна школа у Малом Градишту удаљена је 7 км. У склопу зграде која има 256 

квадратних метара налазе се две учионице, од којих се само једна користи за наставу од 1. до 4. 

разреда, због малог броја ученика. Остале просторије у згради су: месна канцеларија и помоћне 

просторије за огрев и складиштење. Испред школе налази се велики спортски терен који се 

повремено користи у настави физичког васпитања. Фасада на школи је рађена током 2013. 

године. И овде се користи бела табла. Столице и столови су такође обновљени новим 

седиштима и таблама. Због малог броја ученика који раде у комбинацији рад је донекле отежан, 

те је предвиђено је да се простор додатно обогати наставним средствима, да се набави рачунар 

са добрим озвучењем и да се интензивира употреба истих у настави. 

 
 

Редни 

број 

 
Назив објекта 

 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

Веома 
добро оп. 

Средње 
опремљен 

 

Лоше опремљен 

 

1 
 

Учионице 
 

2 
 

 

+ 
+ 

 

2 
 

Зборница 
 

0 
 

 

 
 

 

4 
 

Хол 
 

1 
 

 

+ 
 

 
  

 



Развојни план ОШ „Дража Марковић Рођа“ 2017-2020. 
 

22 

 

Потребе у наредном периоду у сврху побољшања и модернизације материјално-техничких 

ресурса школе: 

 
   Реконструкција постојећег простора поред трпезарије школе ради адаптације два 

савремена кабинета за наставу. 

 Термоенергетска изолација централне зграде и зграде у Шапину. 
   Реконструкција старе шупе у школском дворишту и адаптација исте у радионицу 

особља задуженог за одржавање школе. 

 Изградња расвете (рефлектора) око терена за рукомет/мали фудбал у дворишту 

школе.  

 Изградња службеног улаза у централну школу ради повећања безбедности 

ученика 

   Изградња заштитне ограде око  школе у Малом Градишту 
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6.3.  НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 
 

 
Школа је пре неколико година почела са активном модернизацијом и осавремењавањем 

наставних средстава, сходно обезбеђеним финансијским средствима у ту сврху. Све учионице 

су у добром стању, функционалне, са задовољавајућим школским намештајем.  

Школа има једну учионицу за информатику са укупно 21 умрежена рачунара старије 

генерације, сервером, пројектором, платном и рачунарском опремом за наставника. Школа је 

корисник  интернета. Школа има свој веб-сајт који је у другој половини школске 2016/2017. 

године био  у процесу  редизајнирања,  са  сврхом  повећања  функционалности  и  боље  

прегледности информација. 

Централна школа има видео-надзор од 16 камера које покривају све ходнике школе и двориште, 

тако да је безбедност ученика и имовине на високом нивоу. У плану је постављање видео-

надзора у подручном одељењу Шапине, због честих оштећења спољашњег инвентара у летњем 

периоду. 

Школска библиотека, која се налази поред наставничке зборнице, опремљена је великим бројем  

стручне  литературе,  као  и  лектира  коју  користе  ученици.   Опремљена је  рачунаром  

умреженим на интернет и штампачем.   Библиотека поседује електронски програм за 

евиденцију књига. 

Рачуноводство и секретаријат школе опремљени су по једним савременим компјутером, са два 

штампача и једним  фотокопир-апаратом. 

Наставничка зборница, у централној згради, опремљена је клима-уређајем, једним рачунаром, 

штампачем- фотокопир-апаратом. 

Педагошка служба опремљена је компјутером који је умрежен на интернет, као и 

штампачем. 
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Беле табле су постављене у свим учионицама. 
 
 
 

САВРЕМЕНА НАСТАВНА СРЕДСТВА (ИКТ опрема) 
 

 

  

Назив наставног средства 
 

Број 

 

1. 
 

Рачунари (настава информатике)- места 
 

21 

 

2. 
 

Рачунари (управа и администрација) 
 

4 

 

3. 
 

Лаптопови  
 

8 

 

4. 
 

Пројектори 
 

2 

 

5. 
 

Беле табле 
 

10 

 

7. 
 

Фотокопир-апарат/штампач 
 

3 

 

8. 
 

Пројекторско платно 
 

2 

 

9. 
 

Штампач 
 

3 

 

10. 
 

Скенер 
 

1 

 

11. 
 

Видео-надзор 
 

Да 

 

12. 
 

Камере 
 

8 

 

Потребе за наставним средствима (ИКТ) у наредном периоду: 

   Све учионице опремити  пројекторима. 

   Све учионице опремити по једним рачунаром / лаптопом који би користио предметни 

наставник, односно наставник разредне наставе у сврху побољшања наставног процеса. 

   Успоставити активну интернет везу у свим кабинетима како главног објекта тако и мале 

школе. 
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6.4.  ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 

 

Школа се финансира из: 

1.   Буџета Републике Србије (Министарство просвете) 

2.   Буџета локалне самоуправе 

3.   Сопствених прихода и 

4.   Донација 
 
 

 
6.5.  ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

Школа тесно сарађује са месним заједницама у Смољинцу, Малом Градишту и Шапину, 

са Домом здравља у Малом Црнићу,  са општинском библиотеком „Србољуб Митић“, са 

Центром за културу општине Мало Црниће и са Дечјом установом  „14. октобар“ у 

Малом Црнићу. Подразумева се свестрана сарадња са основним школама у Малом 

Црнићу, Топоници и Божевцу.   
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7. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
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8. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ - ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 
 
 

 

Током   анализе   постојећег   стања   квалитета   рада   школе,   путем   радионица   и   упитника 

(запослених и родитеља), те Извештаја о самовредновању стандарда квалитета рада установе 

прикупљени су подаци, сугестије и идеје на основу којих је препознат низ потреба и приоритета 

неопходних  за успешно функционисање свих  аспеката наставног процеса и квалитетан рад 

школе. 
 

 

У одређивању потреба и приоритета рада установе, односно развојних циљева, учествовали су 

чланови Актива за школско развојно  планирање, професори разредне и предметне наставе, 

наставници, стручни сарадници, родитељи, чланови Ученичког парламента, као и члан 

представника Локалне самоуправе из редова Школског одбора и директор школе. 
 
 

 

Потребе које су препознате: 
 

 

   Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

   Ефикасно коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег учења 

   Побољшање подршке ученицима у процесу учења 

   Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика 

   Боља организација и опремљеност просторних капацитета школе 

   Повећање угледа и промоција школе 

   Организовање и реализација развојних пројеката и других образовних програма 

   Побољшање квалитета међуљудских односа и стварање позитивне  атмосфере унутар 

колектива 

   Повећање броја активности за развијање социјалних потреба и вештина ученика 

   Развијање конструктивнијих односа са родитељима 

   Повећање безбедности ученика у школи 

   Боља постигнућа ученика на завршном испиту 

   Промоција талентованих и успешних ученика 
 
 

 
Приоритетне области: 

Настава и учење 

Област Настава и учење, као једна од области стандарда квалитета рада образовно-васпитних 

установа, оцењена је незадовољавајућом оценом (ниво 2) приликом спољашњег вредновања 

рада установе, априла 2014. године. Сходно томе, сматрамо да је остваривање стандарда из 

области Настава и учење кључно за успешан развој школе и рад свих актера укључених у 

наставни процес. Као специфични циљеви приоритетне области Настава и учење препознати су 
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примена одговарајућих метода учења, савладавање различитих техника учења на часу, 

прилагођавање рада на часу различитим образовно-васпитним потребама ученика,  

унапређивање праћења напредовања ученика,  имплементација групног рада у настави, 

стварање услова за интеракцију међу ученицима и на релацији ученик-наставник, унапређење 

тематске наставе (унутарпредметна и међупредметна корелација и корелација са свакодневним 

животом) у циљу стицања функционалног знања, као и едукација родитеља о важности и врсти 

њихове улоге у ученичким постигнућима. 
 

 

Етос 
 

 

Определили смо се да нам област Етос буде једна од приоритетних области због константне 

тежње ка успешној и квалитетној сарадњи свих актера наставног процеса. Неопходан услов за 

успешан  рад  школе  јесу  добра  комуникација  на  свим  нивоима  и  регулисани  међуљудски 

односи. Осим тога школа је средина у којој ученици, родитељи и запослени треба да се осећају 

пријатно и безбедно. Један од приоритета развоја школе у наредном периоду је повећање угледа 

школе  у  локалној  заједници  и  промовисање  школе  као  позитивне  средине  уз  побољшање 

протока и доступности информација. 

 

Школски програм и годишњи план рада 
 

 

За ову област смо се определили због чињенице да Школски програм и годишњи план рада није 

вреднован у претходном периоду, а на основу Извештаја комисије за екстерно вредновање 

остварена су два стандарда, али не на највишем нивоу квалитета. Како би школа успешно 

функционисала неопходно је ускладити Школски програм и Годишњи план рада и усмерити их 

на задовољавање различитих потреба ученика, посебно у сегментима који се односе на 

ваннаставне активности и на прилагођавање рада специфичностима одељења. Посебно ћемо 

обратити пажњу на временску корелацију и анализу тестирања ученика као основу за кориговање 

планова рада. 
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9. АКЦИОНИ ПЛАН 
 
 
 
 

 
Акциони план школе урађен је на основу стандарда вредновања квалитета установе у складу са 

Законом о основном образовању и васпитању (члан 26). 
 

 

Приоритетне области обухваћене Развојним планом школе за период од 2017. до 2020. године 

уврштене су у Акциони план под ставком Друга питања од значаја за развој школе (став 13) и то 

су: 
 

  Унапређење квалитета наставе (област Настава и учење) 

  Повећање угледа и промоција школе (област ЕТОС) 

  Школски програм и Годишњи план рада 
 

 
 

 
За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и планираних активности 

послужиле  су  нам  SWOT  анализа,  извештаји  о  самовредновању,  Извештај  комисије  за 

спољашње вредновање квалитета рада установе из 2014. године, мисија и визија школе, као и 

препознате потребе и приоритети школе за наредни трогодишњи период. 
 

 

Акциони план садржи специфичне циљеве, план и носиоце активности, изворе финансирања, 

време реализације, показатеље остварености, као и евалуацију, односно критеријуме и мерила 

за вредновање планираних активности. 
 

 

У коначној изради Акционог плана учествовали су сви чланови Актива за школско развојно 

планирање. 
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Kључна област 1 :  Унапређивање квалитета наставе 

  Одредили смо специфичне циљеве: 

 

1. Унапредити и осавременити планирање и припремање наставе 

2. Унапредити и осавременити наставни процес 

3. Побољшати комуникацију и сарадњу наставника 

4. Повећати корелацију у процесу наставе 

5. Интензивирати подстицање ученика у развијању критичког мишљења, креативности и 

самосталности 

6. Сарадња са другом школом 

 

 За остваривање ових циљева неопходно је да у континуитету спроводимо започети процес 

стручног усавршавања наставника и низ дешавања, мера и акција  у којима би акценат био  на 

сарадњи, зближавању, бољем упознавању и разумевању наставника, али и ученика и 

наставника међусобно. 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРВУ ГОДИНУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ : 1. Унапређивање квалитета наставе и учење 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Унапредити и осавременити планирање и припремање 

наставе 

Примена одговарајућих метода учења 

ЗАДАТАК 1.1. : Обучити наставнике за креирање савремених и практичних планова и програма рада 

урадити оперативне планове који ће бити у складу са специфичностима предмета и 

одељења са којима наставник ради; 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

формирати тим 

едукованих 

наставника за 

креирање 

савремених и 

практичних планова 

и програма рада 

наставника, 

Презентација савремених 

и практичних планова и 

програма рада 

Предметни наставници, 

учитељи и стручни 

сарадник 

август Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 
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Израда огледног 

плана и програма 

наставника 

Огледни планови и 

програми 

Предметни наставници, 

учитељи и стручни 

сарадник 

До 15. 

септембра 

Стручна 

већа, 

стручни 

сарадник, 

наставни 

кадар 

     

 Припремити 

оперативне планове 

по предметима и 

одељењима са 

којима наставник 

ради 

 Оперативни планови 

припремљени и дате 

на увид стручно,м 

сараднику 

 Предметни 

наставници, учитељи и 

стручни сарадник 

 Десет 

дана пре 

почетка 

месеца 

 

 Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 

 

 остварити тематску 

и временску 

корелацију међу 

предметима ( 

тимски рад 

наставника) 

 Сви наставници у 

оквиру стручних већа 

остварују тематску и 

временску корелацију 

при оперативном 

планирању 

 Предметни наставници 

и учитељи 

 

 

 Континуи

рано током 

целе 

школске 

године 

 

 

 Стручни 

наставни 

кадар 

 

 

 

 Испитати 

заинтересованост 

наставника за 

семинаре из области 

планирања и 

реализација 

наставног процеса, 

развојно планирање 

школе 

самовредновање 

рада школе и 

самовредновање 

сопственог рада ; 

 Припремљен предлог- 

Плана стручног 

усавршавања према 

предлозима и 

интересима запослених 

 

 Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

 

 

 Август-

септембар 

 

 Стручни 

сарадник 

 Изабрати 

приоритетне 

семинаре 

 Припремљен и усвојен 

План стручног 

усавршавања 

 Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

 

 Август-

септембар 

 

 Тим 

стручног 

усавршавања 

запослених 

 Обезбедити 

финансијска 

средства за 

 Поднет финансијски 

план Скупштини 

 Тим стручног 

усавршавања 

запослених, Тим за 

 Децембар - 

јануар 

 Руководств

о школе 
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реализацију 

семинара 

општине самовредновање 

школе,директор школе 

 Реализовати 

семинаре 

 Уверења и 

сертификати 

запослених о 

присуству на 

семинарима  

 Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

 Јануар-август  Стручни 

сарадник 

ЗАДАТАК 1.2. : Обучити наставнике за израду савремених, детаљних и практичних припрема за час и 

ускладити их са образовним стандардима и нивоима постигнућа ученика. 

Савладавање различитих техника учења на часу; 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

 Формирање 

тима за израду 

огледне припреме 

за час у оквиру 

сваког стручног 

већа 

Презентација савремених 

и практичних планова и 

програма рада 

Предметни наставници, 

учитељи и стручни 

сарадник 

август Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 

 

 Израда 

огледних 

припрема за 

час 

 

Огледна припрема за 

час 

Предметни наставници, 

учитељи и стручни 

сарадник 

До 15. 

септембра 

Стручна 

већа, 

стручни 

сарадник, 

наставни 

кадар 

 Писање плана за 

реализацију 

заједничких 

часова 

 Припремљен план и 

дат на усвајање 

одељенском већу и 

Педагошком 

колегијуму 

 Стручна већа  Август-

септембар 

 Формирана 

стручна 

већа 

 Заједничка 

реализација 

планираних 

часова 

 Снимак часа, 

записник и 

евалуационе листе  

  Наставници, стр.сарад. 

пред.струч.већа 

 Током целе 

године 

 Стручна 

већа, 

стручни 

сарадник, 

наставни 

кадар 

 Временска и 

тематска 

корелација међу 

предметима 

 Евалуационе листе 

са посећеног часа 

 Стручна већа, 

стр.сарад. 

 Током целе 

године 

 Формирана 

стручна 

већа 

 Активна сарадња 

на часу међу 

ученицима и са 

 Евалуационе листе 

са посећених часова; 

успех ученика на 

класификационим 

 Наставници, стручна 

већа, стручни 

сарадници 

 Током целе 

године 

 Стручно 

оспособљен

и 

наставници 



Развојни план ОШ „Дража Марковић Рођа“ 2017-2020. 
 

33 

 

наставником периодима и стручни 

сарадници 

 Коришћење 

дискусије на часу 

као метод рада за 

побољшање 

разумевања и 

практичну 

примену наученог 

 Извештај о 

посећеним 

часовима; разговори 

са ученицима; успех 

ученика; Ученици 

знају да дискутују о 

теми која се 

обрађује 

 Стручни сардник, 

наставници, директор 

 Током 

године 

 Наставници

, ученици, 

стручни 

сарадник, 

директор 

 Размена сазнања и 

искустава међу 

ученицима о теми 

која се учи 

 Боље оцене, успех 

на такмичењима; 

успех на завршном 

испиту, извештаји о 

раду 

 Предметни наставници, 

Ученички парламент, 

стручни сарадник 

 Током свих 

година 

трајања 

развојног 

плана 

 Наставници

, 

самосвесни 

ученици,  

ЗАДАТАК: 1.3. Осмислити планове и припреме за рад осталих обавезних облика образовно – 

васпитног рада (допунска, додатна, припремна настава и секције) и ускладити са образовним 

стандардима и нивоима постигнућа ученика 

Прилагођавање рада на часу различитим образовно-васпитним потребама ученика; 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Израда планова и 

програма рада за 

допунску, додатну 

и припремну 

наставу, слободне 

активности 

планови и програми 

рада за допунску, 

додатну и припремну 

наставу 

 Наставници, стручна 

већа, стручни 

сарадници 

 До 15. 

септембра 

 Стручна већа, 

стручни 

сарадник, 

наставни 

кадар 

 Индивидуализира

ње наставе и 

вођење досијеа 

ученика 

Припреме наставника, 

педагошки профили, 

ИОП за ученике, 

извештаје о вредновању 

рада по ИОП-у и 

осталим облицима 

индивидуалног рада са 

ученицима 

 Наставници, СТИО, 

стр.сарад., директор 

 Током 

године 

 Стручно 

усавршени 

наставници, 

самосвесни 

ученици 

преглед планова, 

програма и припрема 

рада за допунску, 

додатну и припремну 

наставу 

Посебна евиденција   стр.сарад., директор  Током 

године 

 Директор  и 

стручни 

сарадник 
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 Формирање 

педагошких 

профила и 

индивидуалних 

планова рада за 

ученике са 

посебним 

потребама 

 Документација 

школе, педагошка 

досијеа ученика 

 Директор школе  Током 

године 

 Оспособљени 

наставници за 

рад са 

ученицима са 

посебним 

потребама 

 Припремити план 

рада са 

талентованим 

ученицима 

 Документација 

школе, годишњи план 

рада и школски 

програм 

 Директор школе, 

стручни сарадник 

 Током 

школске 

године 

 Директор, 

наставници и 

стручни 

сарадник 

 Припремање и 

прилагођавање 

наставних 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

 Портфолија 

наставника и ученика 

 Стручна већа, 

директор школе, 

стручни сарадник 

 Почетком 

школске 

године  

 Формирана 

Стручна већа и 

стручни активи 

 Прилагођавање 

захтева наставе 

могућностима 

ученика; 

 Усвајање ИОП-е за 

ученике, измењени 

садржаји и стандарди, 

план и програм рада 

са ученицима са 

смањеним 

способностима 

 СТИО, Педагошки 

колегијум, Директор 

школе, ученици 

 Почетком  

школске 

године 

 Наставници, 

стручни тимови 

и активи 

 Организовање 

вршњачку помоћ 

на часовима за 

ученике којима је 

помоћ потребна 

 План за вршњачку 

помоћ, формиран тим 

за вршњачку 

помоћ,извештај о 

реализованој 

активности 

 Ученички 

парламент, разредне 

старешине, 

предметни 

наставници 

 Почетком 

године и 

током године 

 Ученички 

парламент, 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници 

ЗАДАТАК 1.4.  Осмислити планове и припреме за рад осталих облика образовно – васпитног рада 

(хор, културно – уметничке, спортско – рекреативне, хуманитарне и друге активнисти) 

Унапређивање праћења напредовања ученика;  
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АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Израда планова и 

програма за рад 

осталих облика 

образовно – васпитног 

рада 

 

Планови и програми Стручна већа, предметни 

наставници, Тимови 

стручних већа и  наставници 

задужени за рад осталих 

облика васпитно-образовног 

рада 

Почетак 

школске године 

Наставници, 

стручни 

тимови и 

активи 

Преглед планова и 

програма за рад 

осталих облика 

образовно – васпитног 

рада 

 

Посебна евиденција Стручна већа, предметни 

наставници, Тимови 

стручних већа и  

наставници задужени за 

рад осталих облика 

васпитно-образовног рада 

Прво 

полугодиште 

Директор  и 

стручни 

сарадник 

 Примена 

правилника о 

оцењивању 

ученика; 

 

 Анализа успеха, 

протоколи за 

посматрање и 

оцењивање рада на 

часу, наставникова 

евиденција о 

формативном 

оцењивању ученика 

 

 Разредне старешине, 

предметни наставници, 

директор, стручни 

сарадник, ученици, 

родитељи 

 Током године  Стручни 

кадар 

 Примена 

образовних 

стандарда; 

 

 Успех на крају 

школске године, 

успех на завршном 

испиту за крај 

основног образовања 

 Предметни наставници, 

ученици, родитељи 

 Током и на 

крају 

школске 

године 

 Усвојени 

стандарди за 

све предмете 

и разреде, 

Наставници, 

ученици 

 Вођење ученичких 

досијеа и 

протфолија 

 

 Увид у Формираних 

досијеа и портфолија 

од стране свих 

заинтересованих 

страна у образовном 

процесу 

 Ученици, наставници  Током године  Ученици, 

наставници 

 Пружање 

повратних 

информација о 

напредовању 

ученика; 

 Ученици су повратно 

информисани о свом 

напредовању, 

ученици знају сами да 

процене своје 

напредовање 

 Ученици, наставници  Током године  Ученици, 

УП, 

наставници 
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 Увођење 

електронски 

дневник 

 Родитељи добијају 

благовремене и 

редовне информације 

о успеху њихових 

деца у школи и 

присуствојању или 

одсуствовању са 

наставе 

 Предметни наставници 

и одељенске старешине 

 Током године  наставни 

кадар, 

директор, 

стручна 

служба 

ЗАДАТАК :1.5. Стварање подстицање атмосфере за рад на часу, стварање услова за интеракцију међу 

ученицима и на релацији ученик-наставник; 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

 Усвајање 

правилника о 

понашању на часу  

 Правилници су 

усвојени на нивоу 

одељенских заједница 

у сарадњи са 

одељенским и 

предметним 

наставницима 

 Ученици, наставници, 

УП. 

 Почетком  

године 

 Ученици, 

наставници 

 

 

 Организовати 

вршњачку помоћ 

на часу за ученике 

којима је помоћ 

потребна; 

 Наставници и 

учитељи организују и 

воде евиденцију о 

вршњачкој помоћи на 

часовима 

 Наставници,учитељи, 

ученици, УП 

 Током 

године 

 Ученици, 

наставници 

 Организовати 

активност ,,гост на 

часу` -ученици 

старијих разреда 

на свој начин 

презентују лекције 

у млађим 

разредима; 

 Предметни 

наставници 

организују и позивају 

ученике-госте на 

часовима који помажу 

у презентацији 

лекције у млађим 

разредима 

 Наставници,учитељи, 

ученици, УП 

 Током 

године 

 Ученици, 

наставници 

 Организовање 

дан: 

Ученик у улогу 

наставника 

 Увид у дневнику 

рада, фотографије, 

записници о 

спроведеној 

активности. 

 Ученички парламент, 

ученици, наставници, 

стручни сарадник 

 Друго 

полугодиште 

школске 

године 

 Ученички 

парламент, 

ученици, 

наставници 

 Примена 

дискусије на 

часу и слободно 

постављање 

питања и давање 

коментара 

везаних за 

 Активни ученици 

који знају да 

дискутују, анализе 

посећених часова, 

активно учешће у 

ваннаставним 

 Предметни наставници, 

стручни сарадник, 

ученици, наставник 

Грађанског васпитања 

 Током 

године 

 Ученици, 

наставници, 

Ученички 

парламент, 

часови 

Грађанског 
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предмет учења активностима васпитања 

 Стварање 

емпатије међу 

ученицима и код 

наставника 

 Толерантно 

понашање, смањено 

вербално и социјално 

насиље, разумевање и 

поштовање туђих 

потреба и пробелема 

 Ученички парламент, 

ученици, одељенске 

старешине, предметни 

наставници 

 Током 

године 

 Ученици, 

наставници, 

Ученички 

парламент, 

родитељи 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: УНАПРЕДИТИ И ОСАВРЕМЕНИТИ НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

 

Задатак 1: Осмислити наставу уз примену савремених и практичних планова, програма и припрема 

рада наставника 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Одредити наставнике 

који ће члановима 

Наставничког већа 

презентовати огледне 

часове 

Презентација савремених 

и практичних планова и 

програма рада 

 Наставници,учитељи, 

ученици, УП 

 Током 

године 

Ученици, 

наставници 

Посета огледних 

часова 

Посебна евиденција   стр.сарад., директор, 

наставници,учитељи 

 Током 

године 

 Директор  

и стручни 

сарадник 

Евалуација посећених 

огледних часова 

Посебна евиденција, 

евиденциони листови 

 стр.сарад., директор  Током 

године 

 Директор  

и стручни 

сарадник 

Праћење примене 

савремених планова, 

програма и припрема з 

арад наставника 

Посебна евиденција   стр.сарад., директор, 

наставници,учитељи 

 Током 

године 

 Директор  

и стручни 

сарадник 

Веће ангажовање у 

примени савремене 

образовн етехнологије 

Посебна евиденција   стр.сарад., директор, 

наставници,учитељи 

 Током 

године 

 Директор  

и стручни 

сарадник 

2. Задатак: Формирање и опремање савремених учионица 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Анализа 

искоришћености 

постојећих наставних 

средстава и опреме 

који су у функцији 

Сачинити листу 

Извештај о раду 

директора, Извештај 

Годишњег плана школе за 

претходну годину, 

Финансијски план за 

Наставничко веће, Школски 

одбор, Стручна већа, 

директор 

До 15. септембра наставни 

кадар, 

директор, 

стручна 
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неопходних наставних 

средстава и опреме 

наредну школску годину. служба, ШО 

Успоставити контакт 

са локалном 

заједницом у циљу 

обезбеђивања 

финансијских 

средстава за набавку 

неопходних наставних 

средстава и опреме 

Поднет финансијки план 

Скупшини општине 

Директор, стручна служба Почетак  

школске године 

Директор, 

стручна 

служба 

Набавка неопходних 

наставних средстава и 

опреме 

Одобрена средства из 

буџета општине 

Директор,стручна служба, 

Локална самоуправа 

Почетак школске 

године 

Директор, 

стручна 

служба 

Израда плана 

коришћења наставних 

средстава и опреме 

План коришћења 

наставних средстава 

Наставници, учитељи, 

Стручна већа и тимови, 

управа школе 

Септембар Стручна већа 

и тимови, 

директор, 

стручни 

сарадник 

Одржавање наставних 

средстава и опреме 

 

Списак и план за 

одржавање наставних 

средстава и опреме, 

Правилник за ученике за 

понашање и чување 

имовине 

Наставни и ненаставни кадар, 

ученици 

Током целе 

године 

Наставни и 

ненаставни 

кадар, 

учитељице, 

Задатак 3: Континуирано стручно усавршавање наставника. 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Обезбедити 

финансијска средства 

за стручно 

усавршавање 

наставника 

Поднет финансијски план 

Скупштине општине 

Тим стручног усавршавања, 

Тим за самовредновање 

школе, директор 

Децембар-јануар Стручни 

сарадник 

Информисати 

наставнике о 

акредитованим 

програмима из 

Каталога Завода за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, као и 

семинарима  

Записници са Н. и 

Одењенских већа, 

разговори међу 

запосленима  

Тим за стручно усавршавање, 

стручни сарадник, директор 

Почетак школске 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Формирати групе 

наставника који ће 

похађати семинаре 

 

Списак наставника Тим за стручно усавршавање, 

стручни сарадник, директор 

Током целе 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Организација 

семинара који се 

реализују у школи 

Уверења и сертификати 

запослених 

Тим за стручно усавршавање Током целе 

године 

Стручни 

сарадник, 

директор 
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Примена стечених 

знања и вештина у 

настави (огледни и 

редовни часови) 

Боље компетенције 

ученика, као и наставника 

Наставни кадар, стручни 

сарадник 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник, 

директор 

Праћење и евалуација 

примене стечених 

знања и вештина у 

настави (посета 

огледних и редовних 

часова) 

Евалуационе листе са 

посећених 

часова,Извештај о 

посећеним часовима 

Стручни сарадник, директор, 

Тим за самовредновање 

Током целе 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Специфични циљ 3: ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ НАСТАВНИКА 

Задатак 1: Обучити наставнике вештинама комуникације – Решавање конфликата 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Информисати 

наставнике о 

семинару Вештине 

комуникације у 

образовно        

васпитним установама 

Записници са Н. и 

Одењенских већа, 

разговори међу 

запосленима  

Тим за стручно усавршавање, 

стручни сарадник, директор 

Почетак школске 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Формирати групу 

наставника за обуку 

Списак наставника Тим за стручно усавршавање, 

стручни сарадник, директор 

Током целе 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Организовати обуку Истакнута и послата 

обавештења 

Тим за стручно усавршавање, 

стручни сарадник, директор 

Током целе 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Реализовати обуку Уверења и сертификати 

запослених 

Тим за стручно усавршавање Током целе 

године 

Стручни 

сарадник, 

директор 

Применити усвојена 

знања и вештине у 

пракси 

Боље компетенције 

ученика, као и наставника 

Наставни кадар, стручни 

сарадник 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник, 

директор 

Пратити примену 

усвојених знања и 

вештина у пракси 

 

Евалуационе листе са 

посећених 

часова,Извештај о 

посећеним часовима 

Стручни сарадник, директор, 

Тим за самовредновање 

Током целе 

године 

Стручна већа 

и тимови, 

стручни 

сарадник, 

директор 

2. Задатак 

Повећати осећај личне одговорности наставника 
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АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Применити процес 

самовредновања 

наставника 

Дневне припреме, 

Евалуациони листови 

Наставници Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Организовати 

разговоре са 

појединцима и 

групама код којих се 

идентификује 

одсуство или 

недовољна лична 

одговорност 

Извештаји Актива и 

тимова 

Наставници, стручни 

сарадник, директор 

По уоченој 

потреби 

Стручни 

сарадник 

Пратити процес 

самовредновања 

наставника 

 

Извештаји, записници, 

евалуациони листови 

Стручни сарадник.Тим за 

самовредновање 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ПОВЕЋАТИ КОРЕЛАЦИЈУ У ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ 

ЗАДАТАК 1: Осмислити тимске часове и тематски дан 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Формирати тимове 

наставника (и из 

различитих стручних 

већа) за извођење 

тимских часова 

Формирани тимови наставници Прво 

полугодиште 

Стручни 

сарадник 

Припрема тимских 

часова и тематског 

дана 

План за тимске часове и 

тематски дан 

Предметни наставници, 

учитељи и стручни сарадник 

Прво 

полугодиште 

Стручни 

сарадник 

Реализација тимских 

часова и тематског 

дана 

Извештај тима Наставници, стручни 

сарадник 

Током целе 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник 

Праћење и евалуација 

тимских часова 

Дневне припреме, 

Евалуациони листови 

Наставници Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5: ИНТЕНЗИВИРАТИ ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА У РАЗВИЈАЊУ КРИТИЧКОГ 

МИШЉЕЊА, КРЕАТИВНОСТИ И САМОСТАЛНОСТИ 

ЗАДАТАК 1: Осмислити наставу применом савремених активних метода учења 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 
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Израдити савремену 

припрему за час 

Дневне припреме Наставници, стручни 

сарадник 

Септембар Наставници, 

стручни 

сарадник 

Израда портфолија 

ученика 

Портфолија ученика Разредне старешине, 

наставници 

Септембар Наставници, 

стручни 

сарадник 

Формирати тимове 

ученика за рад 

 

Списак ученика Ученици, наставници,  септембар Наставници, 

стручни 

сарадник 

Презентовање 

ученичких радова 

 

 

Презентације Ученици Током школске 

године 

Наставници, 

стручни 

сарадник 

Самооцењивање 

исхода тимског рада 

 

Дневне припреме, 

Евалуациони листови 

Наставници, ученици Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Праћење и евалуација 

ученичког ангажовања 

и рада 

Извештаји тимов Наставници, стручни 

сарадник, директор 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Задатак 2: Повећати осећај личне одговорности ученика 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Применити процес 

самовредновања 

ученика 

 

Евалуациони листови Ученици, Наставници Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Организовати 

разговоре са 

појединцима и 

групама код којих се 

идентификује 

одсуство или 

недовољна лична 

одговорност 

Извештаји Актива и 

тимова, разредних 

старешина 

Наставници, стручни 

сарадник, директор 

По уоченој 

потреби 

Стручни 

сарадник 

Пратити процес 

самовредновања 

ученика 

 

Извештаји, записници, 

евалуациони листови 

Стручни сарадник.Тим за 

самовредновање 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 6: САРАДЊА СА ДРУГОМ ШКОЛОМ 

ЗАДАТАК: Остварити сарадњу са школом која је оцењена високом оценом у области Настава и учење 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

РЕСУРСИ 

Посета огледних 

часова 

Посебна евиденција   стр.сарад., директор, 

наставници,учитељи 

 Током године Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 
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Пример тематског 

дана 

Посебна евиденција Стручни сарадник, 

наставници, учитељи, 

директор 

Током године Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 

Угледни тимски час Посебна евиденција Стручни сарадник, 

наставници, учитељи, 

директор 

Током године Стручни 

наставни 

кадар са 

искуством 

у раду 
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1. Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 
 

 

Општи циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту Евалуација 

Специфични 

циљеви 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

1. Унапређење 
образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

Анализа 
постигнућа на 

завршом испиту 

Предметни 
наставници, 

стручна служба, 

 Тим за ученичка   

постигнућа 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

Резултат на 
завршном 

испиту и 

статистички 

извештаји 

Директор 
школе и 

школски 

педагог; 

извештаји 

предм. актива 

Септембар 
текуће 

школске 

године 

Анализа 
усклађености 

оцена на крају 

године са 

оствареностима 

образовних 

стандарда на 

завршном испиту 

Предметни 
наставници, 

стручна служба 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

Резултат на 
завршном 

испиту и 

статистички 

извештаји; 

просек на крају 

школске 
године 

Директор 
школе и 

школски 

педагог; 

извештаји 

предметних 

актива 

Септембар 
текуће 

школске 

године 

Израда Aкционог 
плана за 

подизање нивоа 

успешности 

ученика 

‒ израда плана 

програма 

провере 

остварености 

образовних 

стандарда из 

датих предмета 

Педагошки 
колегијум, 

предметни 

наставници 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

Просек на 
завршном 

испиту је на 

нивоу просека 

Републике 

Србије 

Директор 
школе, 

Педагошки 

колегијум; 

извештаји 

Септембар 
текуће 

школске 

године 
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 Мотивисање 
ученика за 

похађање часова 

припремне 

наставе 

Наставници, 
одељењске 

старешине, 

родитељи 

Није потребно 2017 ‒ 2020 Повећан број 
ученика који 

похађају часове 

припремне 

наставе из свих 

предмета 

Евиденција 
присутних 

ученика 

(дневници); 

одељењске 

старешине 

Крај текуће 
школске 

године 

2. Унапређење 
образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

иницијалним 

тестовима 

Спровођење 
иницијалног 

тестирања 

Предметни 
наставници 

Није потребно Прва недеља 
септембра 

Корекција 
оперативних 

планова  у 

складу са 

добијеним 

резултатима 

Одељењске 
старешине, 

Педагошки 

колегијум 

Крај 
септембра 

текуће 

школске 

године 

Квалитативна и 
квантитативна 

анализа 

постигнућа 

ученика са 

доношењем 

предлога 

активности и 

мера за даљи рад 

Разредни и 
предметни 

активи, Тим за 

ученичка 

постигнућа  и 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно Крај 
септембра 

Корекција 
оперативних 

планова  у 

складу са 

добијеним 

резултатима и 

мере за 

унапређење 

Педагошки 
колегијум, 

Директор; 

Извештај Тима 

за ученичка 

постигнућа 

Крај првог 
квартала 

текуће 

школске 

године 

Упознавање 
наставника, 

ученика и 

родитеља са 

постигнућима 

ученика и 

анализом 

резултата 

иницијалног 

тестирања и 

планом активн. 

Педагошки 
колегијум на 

Наставничком 

већу и 

одељењске 

старешине 

Није потребно Почетак 
октобра 

Повећан број 
ученика на 

допунској и 

додатној 

настави 

Педагошки 
колегијум, 

Директор; 

Записник са 

наставничког 

већа 

Прво 
Наставничко 

веће након 

спроведених 

активност 

текуће 

школске 

године 
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3. Унапређење 
образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

контролним 

задацима из 

предмета који се 

полажу на 

завршном 

испиту 

Израда и 
спровођење 

контролних 

задатака и 

провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

Предметни 
наставници 

Није потребно На основу 
месечних 

оперативних 

планова рада 

Урађен план и 
програм 

активности и 

мера за 

унапређење (по 

одељењима) 

Извештаји 
Предметних 

актива 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 

Квалитативна и 
квантитативна 

анализа 

постигнућа 

ученика са 

доношењем 

предлога 

активности и 

мера за даљи рад 

Разредни и 
предметни 

активи, Тим за 

ученичка 

постигнућа, 

Педагошки 

колегијум 

Није потребно Квартално 
током текуће 

школске 

године 

Побољшана 
допунска и 

припремна 

настава; 

побољшан 

успех ученика 

(на крају 

школске 

године и на 

завршном 

испиту) 

Директор 
школе; 

Анализа 

постигнућа 

ученика; 

извештај о 

предузетим 

мерама за 

даљи рад 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Упознавање 
наставника, 

ученика и 

родитеља са 

постигнућима 

ученика и 

анализом 

резултата и 

донесеним 

планом 

активности 

Педагошки 
колегијум на 

Наставничком 

већу и 

одељењске 

старешине 

Није потребно На 
родитељским 

састанцима 

Повећан број 
ученика похађа 

допунску и 

припремну 

наставу; 

побољшан 

успех ученика 

Директор 
школе; 

записник са 

родитељског 

састанка 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 
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4. Унапређење 
садржаја 

припремне, 

допунске и 

додатне наставе 

на основу 

анализе 

резултата на 

завршном 

испиту 

Прилагођавање 
планова и 

садржаја 

припремне, 

допунске и 

додатне наставе; 

усклађивање 

распореда 

редовне и 

припремне наст. 

Предметни 
наставници 

Није потребно Септембар 
(прилагођ. 

планова и 

садржаја) 

 
Почетак 

другог 

полугодишта 

(усклађив. 

распореда) 

Повећан број 
ученика похађа 

допунску и 

припремну 

наставу; 

Побољшан 

успех ученика 

Директор 
школе; 

Увид у 

планове 

Октобар и 
март текуће 

школске 

године 
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2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 
 

 

Општи циљ: Пружање подршке ученицима из осетљивих група Евалуација 

Специфични 

циљеви 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености / 

Очекивани 

резултат 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интензивирање 

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка 
у учењу 

Предузимање 
мера за упис и 

редовно 

похађање 

наставе ученика 

из осетљивих 

група 

Стручна 
служба, Тим за 

инклузију, Тим 

за сарадњу са 

родитељима, 

Тим за социјал. 

старање 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

континуиран 

о током 

школске год. 

Већи број 
ученика из 

осетљивих 

група који 

похађа наставу 

Педагошки 
колегијум, 

Одељењско 

веће, извештаји 

Тимова 

Септембар 
текуће 

школске 

године; 

крај 

школске 

године 

Редефинисање 
плана и 

програма рада 

школског тима 

за инклузивно 

образовање 

Тим за 
инклузију 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

Редефинисан 
план који би 

пружио 

наставницима и 

ученицима 
боље услове за 
оставривање 
циљева наставе 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за инклузију 

Септембар 
текуће 

школске 

године 

Препознавање 
ученика из 

осетљивих група 

и даровитих 

ученика 

Тим за 
инклузију, 

стручна служба, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године и јун 

након 

тестирања 

првака 

Ученици би 
били укључени 

у програм за 

додатну 

подршку 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за инклузију 

Септембар 
текуће 

школске 

године 

 



Развојни план ОШ „Дража Марковић Рођа“ 2017-2020. 
 

48 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интензивирање 

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка 
у учењу 

       

Израда 
индивидуалних 

образовних 

планова за 

ученике из 

осетљивих група 

и даровите 

ученик ИОП 1-3 

Тим за подршку 
ученицима, Тим 

за инклузију 

Није потребно Почетак 
школске 

године па 

затим 

тромесечно, 

односно 

полугодишњ 

е 

Постојање 
ИОП 1-3 

 
Постојање 

ставке ИОП у 

дневним 

припремама 

Директор 
школе, Тим за 

инклузију; 

непосредан 

увид 

Септембар 
и јануар 

текуће 

школске 

године 

Организовање 
стручног 

(акредитованог) 

семинара за 

наставнике из 

области 

„Деца/ученици 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању“ 

(Каталог 

програма 

сталног 

стручног 

усавршавања) 

Директор 
школе, Тим за 

инклузију, Тим 

за стручно 

усавршавање 

Локална 
самоуправа, 

донације, 

сопствена 

средства, 

средства 

добијена 

израдом 

развојних 

пројеката у 

образовању 

У складу са 
Годишњим 

планом рада 

школе. 

Наставници 
оспособљени за 

индивидуализа 

цију и 

диференцијациј 

у наставног 

процеса 

Директор 
школе; 

извештаји са 

семинара, 

фотографије 

Крај текуће 
школске 

године 
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Интензивирање 

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

Евиденција и 
праћење 

укључивања 

ученика (којима 

је потребна 

додатна 

подршка) у 

школске 

активности 

Тим за 
инклузију 

Није потребно Током 
школске 

године 

Повећан ниво 
остварености 

исхода / циљева 

образовања 

ученика 

Директор 
школе; 

евиденција, 

извештај Тима 

за инклузију 

Полугодиш 
те и крај 

текуће 

школске 

године 

Организовање 
радионица за 

родитеље деце 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

учењу 

Стручна 
служба, 

одељењске 

старешине, Тим 

за инклузију 

Није потребно На основу 
Годишњег 

плана рада 

школе 

Извештај 
стручне службе 

са радионица 

Тим за 
инклузију; 

непосредан 

увид 

Крај текуће 
школске 

године 

Повећан обим 
сарадње и 

посете стручних 

лица школи; 

сарадња са 

интерресорном 

комисијом, 

другим 

школама, 

установама, 

удружењима и 

појединцима у 

циљу пружања 

додатне 

подршке 

ученицима 

Директор 
школе, стручна 

служба, Тим за 

инклузију 

Није потребно 2017 – 2020 
континуиран 

о током 

школске 

године 

Ученици којима 
је потребна 

додатна 

подршка 

остварују 

образовне 

циљеве; 

Наставници у 

сарадњи са 

стручним 

лицима 

унапређују 

индивидуалне 

облике рада 

Педагошки 
колегијум и 

директор 

школе; 

извештај Тима 

за инклузију 

Крај текуће 
школске 

године 



Развојни план ОШ „Дража Марковић Рођа“ 2017-2020. 
 

50 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интензивирање 

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

Формирање 
Актива 

родитеља деце 

из осетљивих 

група и 

укључивање 

њиховог 

представника у 

Савет родитеља 

Наставничко 
веће, Савет 

родитеља 

Није потребно Септембар 
текуће 

школске 

године 

Родитељи су у 
већој мери 

укључени у рад 

са децом; 

ученици 

остварују 

циљеве учења у 

већем обиму 

Директор 
школе; 

Записник са 

Наставничког 

већа 

Октобар 
текуће 

школске 

године 

Набавка стручне 
литературе и 

уџбеника за рад 

са ученицима из 

осетљивих група 

Тим за 
инклузију, 

стручна служба, 

учитељи, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Није потребно 2017 – 2020 
Континуиран 

о током 

школске 

године 

Повећан број 
стручне 

литературе за 

рад са 

ученицима из 

осетљивих 

група 

Педагог школе, 
одељењски 

старешина и 

Тим за 

инклузију, 

директор 

Полугодиш 
те и крај 

школске 

године 

Израда 
индивидуалног 

програма 

професионалног 

усмеравања за 

ученике осмог и 

седмог разреда 

којима 
је потребна 
додатна 
подршка 
(радионице из 
програма 
професионалне 
оријентације за 
основну школу, 
посета 
 
 

Тим за 
инклузију и 

стручна служба 

Није потребно Континуиран 
о током 

школске 

године 

Ученици 
седмог разреда 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за инклузију 

Крај текуће 
школске 

године 
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Интензивирање 

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка 

у учењу 

организацијама 
које имају 

запослене са 

посебним 

потребама, 

укључивање 

родитеља у 

едукацију о 

професионалном 

развоју ученика, 

сарадња са 

релевантним 

институцијама, 

сарадња са 

средњим 

школама о 

могућностима 

даљег 

школовања) 

      

 Презентација 
истраживачких 

радова ‒  јавни 

час надарених 

ученика, као и 

презентација 

талената 

ученика са 

потешкоћама у 

учењу 

Тим за 
инклузију 

Није потребно На основу 
Годишњег 

плана рада 

Мотивисаност 
ученика за 

учествовање у 

истраживачким 

и другим 

радовима, 

писању плаката 

Педагог и 
психолог 

школе; 

извештај Тима 

за ИОП 

Крај текуће 
школске 

године 
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 Вредновање 
квалитета 

имплементације 

ИОП-а у школи 

Тим за 
инклузију 

Није потребно Полугодиште 
и крај 

школске 

године 

Квалитет ИОП, 
индивидуализа 

ција наставе је 

на завдном 

нивоу; ученици 

остварују 

образовне 

циљеве. 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за ИОП 

Крај првог и 
другог 

полугод. 
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3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 
 

 

3.1. Општи циљ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 

Евалуација 

Специфични 

циљеви 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Време 

реализације 

Показатељ 

остварености / 

Очекивани 

резултат 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Време 

евалуације 

3.1.1. Повећање 
сарадње међу 

ученицима, 

наставницима, 

управом школе и 

родитељима 

Организовање 
едукативних 

предавања и 

радионица за 

ученике, 

родитеље и 

запослене 

Стручна 
служба, 

родитељи, Тим 

за сарадњу са 

родитељима 

Донације, 
сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

2017 ‒2020 Број присутних 
полазника 

радионица 

Директор 
школе; 

Извештај Тима 

за сарадњу са 

родитељима 

Крај текуће 
школске 

године 

Формирање 
новог тима за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Наставничко 
веће 

Није потребно Август 2017. 
године 

Формиран Тим 
за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Директор 
школе; 

записник са 

Наставничког 

већа 

Септембар 
школске 

2017/2018. 

године 

Редефинисање и 
писање анекса 

плана Програма 

заштите ученика 

од насиља на 

нивоу школе 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Децембар 
2017. године 

Постојање 
индикатора за 

праћење 

прорама 

заштите од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Директор 
школе; план 

активности и 

извештаји 

Тима 

Децембар 
2017. године 
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Повећање сарадње 

међу ученицима, 

наставницима, 

управом школе и 

родитељима 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља израђује 

план обуке за 

медијаторе и 

план 

укључивања у 

свој рад 

представника 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког тима 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља, 

представници 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког 

тима 

Није потребно Децембар 
2017. године 

Ученици су 
обучени за 

медијаторе; 

смањен број 

дисциплинских 

поступака у 

односу на 

претходни 

период 

Директор 
школе; 

постојања 

Плана 

укључивања 

представника 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког 

тима 

Децембар 
2017. године 

Дефинисање 
процедуре за 

упознавање 

ученика, 

наставника и 

родитеља са 

правилима 

понашања и 

обавезама 

ученика и 

наставника 

Педагошки 
колегијум, 

одељењске 

старешине 

Није потребно На првом 
родитељском 

састанку 

текуће 

школске 

године; јавни 

час за 

ученике 

првог дана 

школске 

године 

Смањен број 
дисциплинских 

поступака у 

односу на 

претходни 

период 

Директор 
школе; 

извештај 

Педагошког 

колегијума 

Крај првог 
квартала 

текуће 

школске 

године 

Организовање 
програма 

превенције од 

насиља у виду 

припреме 

радионица 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно До краја 
2017. године 

Смањен број 
насилног 

понашања међу 

ученицима; 

смањен број 

дисциплинских 

поступака 

Стручна 
служба; 

извештаји и 

записници, 

фотографије 

Крај текуће 
школске 

године 
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Повећање сарадње 

међу ученицима, 

наставницима, 

управом школе и 

родитељима 

Осмишљавање и 
примена 

процедуре за 

похваљивање и 

промовисање 

просоцијалних 

облика 

понашања 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља, 

Ученички 

парламент 

Сопствена 
средства, 

донације 

Децембар 
2017. године 

Број 
промовисаних и 

похваљених 

ученика 

Директор; 
Извештај Тима 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

записници, 

фотографије 

Крај првог 
полугодишта 

школске 

2017/2018. 

године 

Обележавање 
Дана 

толеранције и 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама ради 

развијања 

солидарности и 

емпатије код 

ученика 

Тим за 
социјално 

старање, Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Донације, 
сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

16. новембар 
‒  Дан 

толеранције 

Учешће 
ученика у 

обележавању 

дана 

толеранције; 

разумевање 

потребе 

ученика за 

солидарношћу 

и толеранцијом 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за социјално 

старање и 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

презентација 

на сајту школе 

Крај првог 
полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Стручно 
усавршавање 

запослених из 

области 

ненасилне 

комуникације и 

конструктивног 

решавања 

конфликата 

организовањем 

семинара 

Директор 
школе и Тим за 

стручно 

усавршавање 

Донације, 
сопствена 

средства, 

локална 

заједница, 

родитељи 

На основу 
Годишњег 

плана рада 

школе 

Обученост 
наставника за 

ненасилну 

комуникацију и 

решавање 

проблема 

Директор 
школе; 

извештај са 

семинара, 

фотографије, 

извештај Тима 

за стручно 

усавршавање 

Крај текуће 
школске 

године 
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3.1.2. Побољшање 
активности 

дежурних 

наставника 

Упознавање 
наставника о 

обавезама и 

одговорностима 

(у писменој 

форми) 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Август 
текуће 

школске 

године 

Познавање 
обавеза и 

одговорности 

наставника 

Директор 
школе; 

записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

Септембар 
текуће 

школске 

године 

Појачано 
дежурство 

наставника 

Наставници Није потребно 2017 ‒ 2020 Смањен број 
нежељених 

ситуација на 

одморима 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за безбедност 

Полугодиште 
и крај 

школске 

године 

Побољшање 
плана дежурства 

наставника 

Координатор за 
распоред 

Није потребно Септембар 
2017. године 

Појачано 
дежурство 

наставника 

Директор 
школе; 

непосредни 

увид; књига 

дежурства 

Полугодиште 
и крај 

школске 

године 

3.1.3. Формирање 
вршњачких 

тимова и 

едукација за 

вршњачке 

медијаторе и 

Одељењске 
старешине 

формирају 

вршњачке 

тимове 

Одељењске 
старешине 

Није потребно Септембар 
2017 – 2020 

Формирани 
вршњачки 

тимови 

Тим за 
вршњачку 

медијацију; 

списак 

вршњачких 

тимова 

Крај првог 
квартала 

текуће 

школске 

године 
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организација 
вршњачке 

медијације 

Организовање 
семинара и 

радионица за 

ученике чланове 

вршњачких 

тимова, 

наставнике и 

стручне 

сараднике 

Стручна служба Сопствена 
средства, 

донације, 

локална 

заједница, 

родитељи 

У складу са 
Годишњим 

планом рада 

школе ‒ 

прво 

полугодиште 

Број присутних 
полазника 

семинара и 

радионица 

Тим за 
вршњачку 

медијацију; 

извештаји са 

семинара и 

радионица, 

фотографије 

Крај текуће 
школске 

године 

Израда плана 
организације 

вршњачке 

медијације 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Крај првог 
полугодишта 

Вршњачка 
медијација се 

спроводи по 

плану и 

програму 

Директор 
школе; план 

организације 

вршњачке 

медијације 

Почетак 
другог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

3.1.4. Праћење и 
анализирање 

случајева 

непримереног 

понашања 

Снимање и 
анализирање 

стања 

безбедности у 

установи 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Децембар 
2017. године 

Постојање 
анализе 

безбедности 

Директор 
школе и Актив 

за развојно 

планирање; 

анализа 

безбедности 

Крај првог 
полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Анализа ресурса 
установе који 

могу допринети 

ефикасној 

превенцији 

насиља (садржај 

библиотеке, 

стручни 

материјали, 

приручници са 

семинара, 

Библиотекар, 
стручна служба, 

секретар школе, 

Тим за стручно 

усавршавање 

Није потребно 
 

Децембар 
текуће 

школске 

године 

Постојање 
анализе ресурса 

установе 

Директор 
школе; 

извештај Тима 

за стручно 

усавршавање 

Крај текуће 
школске 

године 
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Праћење и 

анализирање 

случајева 

непримереног 

понашања 

списак 
наставника који 

су прошли обуку 

на семинарима) 

      

Допуна и 
ревизија 

Програма 

превентивних и 

интервентних 

активности у 

складу са 
нивоима ризика. 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Септембар 
2017. године 

Сачињен 
програм 

интервентних 

активности 

Директор 
школе; 

Програм 

интервентних 

одговорности 

Крај првог 
полугодишта 

школске 
2017/2018. 
године 

Сачињавање 
плана сарадње 

са породицом, 

локалном 

заједницом и 

појединачним 

институцијама 

ради 

успостављања 

спољашње 

заштитне мреже 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 

Није потребно Децембар 
2017. године 

Постојање 
плана сарадње 

Директор 
школе; план 

сарадње, 

извештај Тима 

за заштиту 

ученика од 

насиља 

Крај првог 
полугодишта 

школске 

2017/2018. 

године 

3.1.5. Повећање 
броја сигурносних 

камера у оквиру 

школе 

Конкурисање на 
развојне 

пројекте и 

набавка 

средстава код 

локал. самоуп. 

Директор Развојни 
пројекти, 

донације, 

локал. самоуп. 

Школска 
2017/2018. 

година. 

Повећање 
безбедност 

ученика у 

школи и 

школском 

дворишту; 

смањен број 

васпитно- 

дисциплинских 

поступака 

Директор 
школе; 

непосредан 

увид 

Крајтекуће 
школске 

године 
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