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Развојни план Основне школе ,,Вељко 

Дугошевић“ у Турији је настао као заједничко 

дело Стручног актива за школско развојно 

планирање и Стручног актива за 

самовредновање рада школе. Заједничким 

залагањем свих запослених, ове школске године, 

тим за самовредновање је прикупљао неопходне 

податке везане за школу, шта је у школи добро, 

шта ваља унапредити, на чему више радити, а 

све то кроз сагледавање нивоа успешности рада 

у кључним областима. На основу тих 

прикупљених података и предлога овог тима, 

сачињен је Развојни план којим ће се у периоду 

од 2021. до 2026. године унапредити рад у школи. 

На основу овог плана сваке године израђиваће 

се Акциони план за текућу школску годину. 
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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

 

 Основна школа „ Вељко Дугошевић“ у Турији основана је 1889. 

године. Времена су се мењала, године пролазиле, а основна школа у Турији је 

расла и развијала се. Јула месеца 1947. године отпочело је зидање садашње 

зграде Спомен школе која носи име Вељка Дугошевића – народног хероја – 

учитеља ове школе. Године 1959. школа је свечано отворена.  

Рејонизацијом школске мреже 1968. године школа постаје централна и њу 

похађају ученици из седам насеља и то : Турије, Ракове Баре, Каоне, Сене, 

Љешнице, Мишљеновца и Српца. У периоду од 1968. до 1988. године школа 

је у просеку имала преко 500 ученика. Од тог периода број ученика се нагло 

смањује тако да данас школу похађа 62 ученика.  

 Школа постоји преко 130 година на овим просторима, похађају је 

ученици од припремно – предшколске групе до осмог рауреда из Турије и 

суседних села: Каоне, Ракове Баре, Сене, Српце и Љешнице. За све ово време 

у овој школи су своја прва знања стекли будући лекари, инжињери, 

професори... Али најбитније је да су сви у овој школи стекли довољно знања 

да би у свом животу били поштени и вредни људи. 

 У саставу школе је и подручно одељење у Каони где се настава 

реализује од припремно – предшколске групе до четвртог разреда. 

 У школи раде стручно оспособљени наставници, добро мотивисани за 

рад и најважније вољни да своја знања пренесу на ученике примењујући 

савремена наставна средства и методе рада. 

 У школи постоји информатички кабинет опремљен рачунарима, 

сталном интернет везом и потребним образовним софтверима за реализацију 

наставе од првог до осмог разреда. У библиотеци се налази паметна табла са 

сталном интернет везом. 

 Осим наставом успешно се бавимо и ваннаставним активностима. Две 

наше главне и препознатљиве манифестације су у октобру „ Здрава храна“ и 

у пролеће пред Ускрс „ Ускршње чаролије“. Овим манифестацијама 

промовишемо здрав начин живота као и наше старе обичаје. Сваке године се 

обележава сетски дан језика организовањем ,,Међународне чајанке“. 

Током године прослављамо Дан просветних радника, Нову годину,школску 

славу Свети Сава, Дан жена, Дан школе 9. маја, Видовдан...  

 Наши ученици учествују на свим такмичењима и постижу добре 

резултате, а школа је сваке школске године домаћин општинског такмичења 

„ Шта знаш о саобраћају“.  
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 У школи успешно раде саобраћајна, фолклорна, еколошка, литерарно – 

рецитаторска секција и школски хор. 

Можемо се похвалити децом која лепо певају, свирају, цртају и 

учествују на многим манифестацијама како у школи тако и ван ње.  

 Своје прве кораке у учењу страних језика ученици направе већ у првом 

разреду изучавајући енглески језик, да би од петог разреда почели да уче и 

немачки као други страни језик.  

 Можемо се похвалити и спортским теренима, парком за забаву млађих 

ученика и библиотеком. 

 Сав наш труд, рад и живот у школи презентујемо путем Фејсбук 

странице и сајта школе, објављивањем електронског часописа „Ђачко перо“ 

и летописа школе и сарадњом са локалним медијима и порталом еКучево.  
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2. РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 
 

2.1.ЉУДСТВО:У школи је запослено укупно  31 радника и то: 

 

- Васпитач са високом стручном спремом------------------- 1 

- Учитеља са високом стучном спремом--------------------- 3 

- Учитеља са вишом стучном спремом ---------------------- 1 

- Наставника са високом стучном спремом ----------------- 9 

- Наставника са вишом стучном спремом-------------------- 3 

- Наствника апсолвента------------------------------------------ 3 

- Вероучитељ ------------------------------------------------------ 1 

- Библиотекар ------------------------------------------------------ 1 

- Директор са високом стручном спремом------------------- 1 

- Стручни сарадник, педагог ----------------------------------- 1 

- Секретар са високом стручном спремом------------------- 1 

- Шеф рачуноводства са високом спремом------------------ 1 

- Андрагошки асистент------------------------------------------- 1 

- Домар--------------------------------------------------------------- 1 

- Чистачице---------------------------------------------------------- 2 

- Куварица ----------------------------------------------------------- 1 

 

У школи постоји Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тим за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тим за заштиту деце и ученика од 

занемаривања и злостављања, Тим за инклузивно образовање и индивидуални образовни 

план, Тим за професионалну оријентацију,Тим за функционално образовање одраслих 

чији су чланови стручно оспособљени за ове области на адекватним семинарима. 

 

 

2.2.ПРОСТОР:Школа располаже са: 

 

- 13 учионица укупне површине 656 м2 

- Две зборнице за наставнике укупне површине 65м2 

- 3 канцеларије укупне површине 51м2 

- Библиотека површине 30м2 

- Сала за физичко васпитање поршине115м2 

- Трпезарија и ђачка кухиња у ценралној школи и одељењу у Каони укупне 

површине140м2 

- Магацин за храну 15м2 

- Архива површине 18м2 

- Ходници укупне површине 281м2 

- Санитарни чвор у оквиру школе укупне површине 60 м2 

- Шупе за дрва, гаражаи спољни санитарни чвор 

- Школа располаже и простором за организовање спортско-рекреативних 

активности. Терен са асфалтном подлогом површине 900м2 и зелене површине од 

око 1800м2 
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Унутрашњост централне школе, ходник и осам учионица окречено је у јулу 2021. године, 

тако да ће ученици у освеженом простору започети нову школску годину. Све учионице 

су опремљене потребним школским инвентаром који је неопходан за реализацију 

васпитно образовног рада, клупе и столице у свим учионицама су офарбане. У оквиру 

школе постоји и информатички кабинет опремљен рачунарима, интернетом и  образовним 

софтвером. Опремљеност школе наставним средствима је око 80%. У току школске 

године у складу са потребама и материјалним средствима набављаће се нова наставна 

средства и одржавати стара. 

 

2.3.ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ: 

 

- Графоскопа------------------------------------------------------ 3 ком. 

- Дијапројектора ------------------------------------------------  3 ком. 

- Касетофона  са CD плејером--------------------------------  3 ком. 

- Телевизора -----------------------------------------------------  4 ком. 

- Видео-рекордера----------------------------------------------- 2 ком. 

- DVD уређаја----------------------------------------------------  3 ком. 

- Рачунара-------------------------------------------------------- 20 ком. 

- Лаптоп рачунара----------------------------------------------  8 ком. 

- Мултимедијални пројектор--------------------------------   3 ком. 

- Камера ---------------------------------------------------------  1 ком. 

- Дигитални фотоапарат--------------------------------------  2 ком. 

- Фотокопир апарата------------------------------------------  2 ком. 

- Штампача -----------------------------------------------------  3 ком. 

- Паметна табла ------------------------------------------------  1 ком. 

- Школски разглас који покрива све учионице----------  1 ком. 

- Појачало са две звучне кутије и пратећом опремом 

 

2.4.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

 

За функционисање школе и материјалне трошкове школа се финансира из буџета општине 

према финансијском плану које школа доставља општини. 

 

2.5.ШКОЛСКА СРЕДИНА: 

 

- Дом културе у Кучеву, удаљен 8 км од школе 

- Домови културе у МЗ које покрива школа на удаљености 3-5 км од школе 

- Дом здравља у Кучеву ,удаљен 8 км од школе 

- Центар за социјални рад у Кучеву, удаљен 8 км од школе 

- Средња школа у Кучеву, удаљена 8 км од школе 

- Невладина организација ,,Ентузијасти Кучева“ из Кучева удаљена 8 км од школе 

- Фудбалски клуб ,,Звижд“ Кучево, удаљен 8 км од школе 

- Рукометни клуб у Кучеву, удаљен 8 км од школе 

- Џудо клуб у Кучеву 

- Пећине у нашој општини „Церемошња“ и „ Равништарка“ 

- Расадник  у Мишљеновцу 
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3. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

 

МИСИЈА 
 

Мисија наше школе је да се кроз 

васпитно-образовни процес подстиче 

лични развој ученика и наставника и 

утиче на формирање комплетне личности; 

уважавање и поштовање различитости и 

стварање услова за квалитетно 

образовање за све; осигурати безбедне 

и оптималне услове за несметан боравак 

и рад, као и заштиту од свих облика 

насиља. 

 
 

ВИЗИЈА 
 

Желимо отворену школу која кроз 

партнерски однос свих интересних група 

може да оспособи духовно и физички 

здравије, креативније и предузимљивије 

генерације које ће својим залагањем 

утицати на развој нашег краја  и 

обезбедимо право на подједнако 

образовање за све. 
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4. ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА И ПОТРЕБЕ 

 

 

 

Кључне области развоја Школе су: 

 

1. Програмирање, планирање и 

извештавање 

2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

5. Етос  

6. Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима 
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4.1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

АНАЛИЗА СТАЊА 

 Школски програм се заснива на прописаним начелима, а кључна документа 

одражавају специфичност школе.  

 Годишњи план рада школе је усвојен у складу са календаром и усаглашен са 

осталим школским документима.  

 Извештаји о раду школе усаглашени су са ГПР 

 За оперативно планирање наставе користе се међупредметне и предметне 

компетенције, стандарди и исходи. 

 Уважавају се интересовања ученика приликом планирања слободних активности. 

 Васпитни рад је планиран према потребама ученика. 

 Програмирање рада школе не  заснива се у довољној мери на аналитичко-

истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе. 

 У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора нису прецизно конкретизовани  циљеви из развојног плана. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

Програмирање рада засниваће се на аналитичко- истраживачким подацима и прецизно ће 

се конкретизовати циљеви из развојног плана у оперативним плановима органа, тела и 

тимова. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. УСКЛАЂЕНОСТ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СА 

ЗАКОНОМ И ДРУГИМ АКТИМА ШКОЛЕ 

2. САРАДЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ ВЕЋА И АКТИВА НА 

УСКЛАЂИВАЊУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА, ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА СА ШРП-ом 

3. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА И УСКЛАЂИВАЊЕ НА НИВОУ 

ШКОЛЕ 

4. СПРОВОЂЕЊЕ АНАЛИТИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА  
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР ДОКАЗА 

УСКЛАЂЕНОСТ 
ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА И 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА СА ЗАКОНОМ 

И ДРУГИМ АКТИМА 

ШКОЛЕ 

Усклађивање 

школских докумената 

са Законом и важећим 

правилницима 

Усклађеност 

школских 

докумената са 

Законом и важећим 

правилницима 

 

август-септембар 

Предметни 

наставници,  

учитељи, 

педагог 

Урађени школски 

документи у 

складу са 

Законом и 

важећим 

прописима 

САРАДЊА 
НАСТАВНИКА, 

СТРУЧНИХ ВЕЋА И 

АКТИВА НА 
УСКЛАЂИВАЊУ 

ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА, 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ И 

ОПЕРАТИВНИХ 
ПЛАНОВА СА ШРП-

ом 

 

Сарадња Стручних 

већа и актива 

Унапређивање рада 

школе и постизање 

бољег успеха 

ученика 

Током школске 

године 

 Руководиоци и 

чланови 

Стручних већа и 

Актива, педагог 

Записници са 

састанака и План 

рада Стручних 

већа, Актива,  

Израда и усклађивање 

акционих планова  

Израђени и 

усклађени акциони 

планови  

август - септембар  Руководиоци и 

чланови 

Стручних већа и 

Актива, педагог 

Записници са 

састанака и План 

рада Стручних 

већа, Актива,  

Планирање и 

реализација тематских 

дана и недеља, 

манифестација, 

радионица,                      
форум-театар 

Израђен је план 

реализације 

тематских дана и 

недеља, 

манифестација, 

радионица,                      

форум-театар 

август - септембар  Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Припреме, 

записници са 

реализованих 

активности 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОПЕРАТИВНИХ 

ПЛАНОВА И 
УСКЛАЂИВАЊЕ НА 

НИВОУ ШКОЛЕ 

 

Заједничко планирање 

и израда оперативних 

планова и припрема 

који садрже корелацију 

са наставни 

садржајима и 

предметима, напомене 

о реализованим 

активнсотима, 

препоруке за 

унапређивање рада, 

методе и технике за 

активно учешће 

ученика на часу 

Планирани и 

израђени 

оперативни планови 

и припреме који 

садрже корелацију 

са наставни 

садржајима и 

предметима, 

напомене о 

реализованим 

активнсотима, 

препоруке за 

унапређивање рада, 

методе и технике за 

активно учешће 

ученика на часу 

август - септембар Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Оперативни 

планови, 

припреме, 

извештаји 

Анализа планова и 

припрема који садрже 

корелацију са наставни 

садржајима и 

предметима, напомене 

о реализованим 

активнсотима, 

препоруке за 

унапређивање рада, 

методе и технике за 

активно учешће 

ученика на часу 

Квалитетно 

планирани и 

израђени 

оперативни планови 

и припреме који 

садрже корелацију 

са наставни 

садржајима и 

предметима, 

напомене о 

реализованим 

активнсотима, 

препоруке за 

унапређивање рада, 

методе и технике за 

активно учешће 

ученика на часу 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Оперативни 

планови, 

припреме, 

извештаји 

Сарадња наставника у 

планирању 

Заједнички 

израђени планови 

наставника за 

август - септембар Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

Оперативни 

планови, 

припреме, 
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међупредметног 

повезивања наставних 

и ваннставних 

активности 

међупредметно 

повезивање 

наставних и 

ваннаставних 

активнсоти 

директор школе извештаји 

СПРОВОЂЕЊЕ 
АНАЛИТИЧКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Анализа извештаја о 

самовредновању, 

спољашњем 

вредновању установе, 

извештају Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Завршни 

испит и анализа успеха 

на плугодишту и крају 

школске године 

Коришћење 

добијених резултата 

за унапређивање 

рада школе након 

анализа извештаја о 

самовредновању, 

спољашњем 

вредновању 

установе, извештају 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Завршни 

испит и анализа 

успеха на 

плугодишту и крају 

школске године 

Током школске 

године 

Тимови и 

Активи  

Извештаји о 

самовредновању, 

спољашњем 

вредновању 

установе, 

извештају Тима 

за обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, 

Завршни испит и 

анализа успеха на 

плугодишту и 

крају школске 

године 

 Измена планова на 

основу анализе 

извештаја о 

самовредновању, 

спољашњем 

вредновању установе, 

извештају Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Завршни 

испит и анализа успеха 

на плугодишту и крају 

школске године 

Измењени планови 

на основу анализе 

извештаја о 

самовредновању, 

спољашњем 

вредновању 

установе, извештају 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Завршни 

испит и анализа 

успеха на 

плугодишту и крају 

школске године 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Извештаји, 

планови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4.2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
АНАЛИЗА СТАЊА 

 Ученицима су јасни исходи учења. 

 Наставник успешно структуира делове часа и користи расположива наставна 

средства. 

 На часовима где су били присутни ученици који раде по ИОП-у, било је 

прилагођавања наставних садржаја и материјала, ти ученици су укључени у 

наставне активности заједно са осталим ученицима. 

 Наставници недовољно прилагођавају захтеве ученицима и ретко дају задатке по 

нивоима. 

 Ученици не умеју критички да процене и анализирају идеје и ретко кад износе 

оригинална и креативна решења. 

 Већина наставника на часу не користи формативно оцењивање. 

 Ученици не умеју да поставе себи циљеве у учењу и не умеју да процене свој и туђ 

напредак. 

 Ученици ретко имају могућност избора начина обраде теме и облика рада. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

Подизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и средстава, 

уважавајући индивидуалне карактеристике и могућности сваког ученика; постизање 

континуитета у праћењу рада, напредовању и оцењивању ученика. 

 

ЗАДАЦИ: 

1. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЧАСОВА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ И ДАТИХ 

ПРЕПОРУКА 

2. РАЗВИЈАЊЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА КОД УЧЕНИКА 

3. РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА САМОПРОЦЕНЕ ЗНАЊА И ПОСТАВЉАЊА ЦИЉЕВА 

У УЧЕЊУ 

4. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА, ЗАДАТАКА И ЗАХТЕВА 

СВАКОМ УЧЕНИКУ 

5. ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ ФОРМАТИНОГ 

ОЦЕЊИВАЊА  

6. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА  УЧЕНИКА  
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ДОКАЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЧАСОВА 

НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ И ДАТИХ 
ПРЕПОРУКА 

 

Праћење наставних 

часова на основу обрасца 

и давање препоруке за 

унапређивање квалитета 

Реализација наставе 

у складу са 

показатељима 

стандарда 

 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 

РАЗВИЈАЊЕ 

КРИТИЧКОГ 
МИШЉЕЊА КОД 

УЧЕНИКА 

 

Реализација обука, 

радионица, предавања о 

техникама критичког 

мишљења 

Примена 

активности за развој 

критичког 

мишљења у настави 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Примена техника 

критичког мишљења на 
часовима 

Развијено критичко 

мишљење ученика 

Током школске 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 

РАЗВИЈАЊЕ 

ВЕШТИНА 
САМОПРОЦЕНЕ 

ЗНАЊА И 

ПОСТАВЉАЊА 
ЦИЉЕВА У УЧЕЊУ 

 

Реализација обука, 

радионица, предавања о 

самопроцени знања. 

Примена 

активности за развој 

самопроцене знања 

ученика 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Примена активности о 

самопроцени знања на 

часовима 

Развијена 

способност 

самопроцене 

стеченог знања 

Током школске 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 

Реализација обука, 

радионица, предавања о 

постављању циљева у 

учењу 

Примена 

активности за 

оспосбљавање 

ученика за 

постављање циљева 

у учењу 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Извештаји са 

реализованих 

активности 

 Примена активности о 

постављању циљева у 

учењу. 

Развијена 

способност ученика 

за постављање 

циљева у учењу 

Током школске 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА, 
ЗАДАТАКА И 

ЗАХТЕВА СВАКОМ 

УЧЕНИКУ 
 

Обука наставника за 

прилагођавање у настави 

Примена 

активности стеченог 

знања са обуке 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Праћење примене 

прилагођавања наставе  

Настава је 

прилагођена 

мосгућностима 

ученика 

Током школске 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА ЗА 

ПРИМЕНУ 

ФОРМАТИНОГ 
ОЦЕЊИВАЊА  

 

Обука наставника за 

примену форматиног 

оцењивања 

Примена 

активности стеченог 

знања са обуке 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Праћење примене 

формативног оцењивања 

у настави.  

Примена 

формативног 

оцењивања у 

настави 

Током школске 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Обрасци и 

извештаји са 

посећених 

часова 
ПРАЋЕЊЕ 

НАПРЕДОВАЊА  

УЧЕНИКА  

 

Анализа постигнућа 

ученика на 

класификационим 

периодима 

Боља постигнућа 

ученика на 

класификационим 

периодима 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Извештаји 

постигнућа 

ученика  

Прилагођавање наставе 

на основу извршене 
анализе 

Прилагођена 

настава 

индивидуалним 

потребама ученика 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Извештаји 

постигнућа 

ученика  
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4.3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

АНАЛИЗА СТАЊА: 

 Ученици који раде по ИОП-2 постигли су веома добре резултате на завршном 

испиту. 

 Ученици на завршном испиту постижу резултате око или испод републичког 

просека из свих предмета који се полажу, достижу основни ниво, али не средњи и 

напредни. 

 Резултати праћења образовних постигнућа се недовољно користе за даљи развој 

ученика и индивидуализацију подршке у учењу. 

 Ученици укључени у допунску наставу слабије напредују од очекиваног. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

На основу добијених резултата образовних постигнућа ученика унапредити квалитет 

наставе и индивидуализацију подршке у учењу. 

 

ЗАДАЦИ: 

1. КОРИШЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

2. КОРИШЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈУ ПОДРИШКЕ У УЧЕЊУ 

3. УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ  

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР ДОКАЗА 

КОРИШЋЕЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

НАСТАВЕ 
 

План подршке ученицима 

у учењу за постизање 

бољих резултата на 

завршном испиту 

Бољи резултати 

на завршном 

испиту 

Током пколске 

године 

Стручна већа, 

предметни 

наставници 

Анализе 

завршних испита, 

извештаји 

иницијалних 

тестирања 

Иницијална процена знања 

на нивоу целе школе  

 

Усклађени 

планови на 

основу 

иницијалне 

процене знања 

На почетку 

школске године 

 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Иницијални 

тестови, 

извештаји и 

педагошка свеска 

наставника 

Резултати образовних 

постигнућа ученика се 

користе у планирању 

наставних садржаја 

Боља постигнућа 

ученика  

 

На почетку 

школске године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Оперативни 

планови, 

припреме, 

педагошка свеска 

Реализација ваннаставних 

активности у складу са 

резултатима образовних 

постигнућа  

Ваннаставне 

активности утичу 

на побољшање 

постигнућа 

ученика 

Током пколске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе  

Педагошка свеска 

и документација, 

извештаји о 

реализацији 

ваннаставних 

активности 

 

Анализа пробног и 

завршног испита 

Већина ученика је 

остварила боље 

резултате на 

пробном и 

завршном испиту 

Након пробног 

завршног испита 

Наставници, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Извештај са 

порбног и 

завршног испита,  

Анализа резултата са 

такмичења ученика 

Већина ученика је 

остварила боље 

резултате на 

такмичењима 

Након такмичења Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Извештај са 

такмичења  

КОРИШЋЕЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА ЗА 

ИНДИВИДУАЛИЗ

АЦИЈУ 

ПОДРИШКЕ У 

УЧЕЊУ 
 

Праћење и вредновање 

напредовања ученика који 

раде по ИОП-у 

 

Ученици који 

раде по ИОП-у 

напредују у 

складу са својим 

могућностима 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Дневник рада, 

педагошка свеска, 

Индивидуални 

образовни план, 

вредновање ИОП-

а 

Реализација активности за 

подршку ученицима који 
раде по ИОП-у 

Ученици који 

раде по ИОП-у 

учествују у 

активностима и 

напредују у 

складу са својим 

могућностима 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Индивидуални 

образовни план, 

вредновање ИОП-

а, извештаји са 

реализованих 

активности 

УНАПРЕДИТИ 

КВАЛИТЕТ 

ДОПУНСКЕ 

НАСТАВЕ, 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ 

РЕЗУЛТАТА 
 

Вођење педагошке свеске 

и педагошке 

документације 

 

Детаљна анализа 

напредовања 

ученика који 

похађају 

допунску наставу 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Педагошка 

свеска, Дневник 

рада, извештаји о 

напредовању 

ученика 

Анализа постигнућа 

ученика који похађају 

допунску наставу 

Ученици који 

похађају 

допунску наставу 

постижу боље 

резултате 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Педагошка 

свеска, Дневник 

рада, извештаји о 

напредовању 

ученика 
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4.4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
АНАЛИЗА СТАЊА: 

 У школи постоје разноврсне активности за пружање васпитне и образовне подршке 

ученицима. 

 Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у пружању подршке 

ученицима. 

 Ученици су припремљени за прелазак из једног у други циклус јер се у школи 

организују заједничке активности млађих и старијих разреда. 

 Развијају се социјалне вештине. 

 Ученици из осетљивих група се уписују и редовно похађају наставу. 

 Велики број ученика у школи ради по ИОП-у 1 и 2. 

 У школи се ради анализа успеха и владања, али се ти подаци не користе за 

пружање подршке ученицима. 

 У школи се реализују разне активности са ученицима из осетљивих група, али 

школа нема унапред припремљен план тих активности посебно што се тиче 

подршке у учењу. 

 Школа нема механизме за идентификацију ученика за ИОП-3. 

 Средње школе представљју своје наставне програме, али ученици не одлазе у 

посете предузећима.  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Пружање подршке ученицима на основу анализе успеха и владања, планирање активности 

са ученицима из осетљивих група за подршку у учењу, рад са ученицима по ИОП-у3 и 

посета предузећима у циљу побољшања професионалне оријентације ученика. 

 

ЗАДАЦИ; 

1. ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УСПЕХА И 

ВЛАДАЊА 

2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ У УЧЕЊУ УЧЕНИЦИМА ИЗ 

ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РАД СА УЧЕНИЦИМА ПО ИОП-у3 

4. ПОСЕТА ПРЕДУЗЕЋИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ДОКАЗА 
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 
УЧЕНИЦИМА НА 

ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

УСПЕХА И ВЛАДАЊА 
 

Праћење напредовања 

ученика на основу анализе 

успеха и владања 

Ученици постижу 

бољи успех и 

примерно 

владање 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Дневник 

рада, 

педагошке 

свеске, 

записници 

Акривности подршке 

ученицима након анализе 

успеха и владања 

Ученици постижу 

боље резултате и 

примерно 

владање 

захваљујући 

реализованим 

активностима за 

пружање 

подршке 

ученицима 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Фотографије 

и видео 

записи, 

Дневник 

рада, 

педагошке 

свеске, 

записници 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

ЗА ПОДРШКУ У 

УЧЕЊУ УЧЕНИЦИМА 

ИЗ ОСЕТЉИВИХ 
ГРУПА 

 

План подршке ученицима из 

осетљивих група 

Направљен План 

подршке 

ученицима из 

осетљивих група 

 

август-септембар 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор  

План 

подршке 

ученицима 

из осетљивих 

група, 

записници 

Праћење и анализа 

реализације плана подршке 

ученицима из осетљивих 

група. 

Ученици из 

осетљивих група 

напредују у 

складу са планом 

подршке 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор  

План 

подршке 

ученицима 

из осетљивих 

група, 

записници 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

И РАД СА 
УЧЕНИЦИМА ПО 

ИОП-у3 

 

Механизми за 

идентификацију ученика за 

рад по ИОП-у3 

Прописани су 

механизми за 

идентификацију 

ученика за рад по 

ИОП-у3 

август - септембар ТИО Тим 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Индивидуалн

и образовни 

план ИОП3, 

педагошке 

свеске, 

документаци

ја за 

идентификов

ање ученика 

Праћење и анализа 

постигнућа ученика који раде 

по ИОП-у3 

Ученици који 

раде по ИОП-у3 

напредују у 

складу са својим 

способностима 

Током школске 

године 

 

ТИО Тим 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Индивидуалн

и образовни 

план ИОП3, 

педагошке 

свеске 

ПОСЕТА 

ПРЕДУЗЕЋИМА У 
ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
УЧЕНИКА 

 

Израда плана професионалне 

оријентације за посету 

предузећима  

 

Израђен план 

професионалне 

оријентације за 

посету 

предузећима 

Август-септембар Тим за 

професионалну 

оријентацију 

План 

професионал

не 

оријентације 

за посету 

предузећима, 

записници са 

састанака 

Тима 

Праћење и анализа 

остварености плана посете 

предузећима 

Ученици посећују 

предузећа у 

складу са планом 

посете 

предузећима 

Током школске 

године 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

План 

професионал

не 

оријентације 

за посету 

предузећима, 

записници са 

састанака 

Тима 
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4.5.ЕТОС 
 

 

АНАЛИЗА СТАЊА: 

 Школа примењује поступке прилагођавања ученика и наставника на нову средину. 

 Свако има прилику да постигне резултат који се промовише као лични успех и као 

успех школе. 

 Ученици са сметњама у развоју укључени су у свакодневни живот школе. 

 У школи се ради на превенцији насиља. 

 Иницијативе наставника, стручних сарадника, Ученичког парламента и Вршњачког 

тима  се усвајају.  

 Школа учествује у многобројним пројектима и реализује различите активности па 

је препознатљива као пример добре праксе у локалној заједници. 

 У школи не постоји правилник о награђивању запослених за постигнуте  резултате. 

 У школи се не спроводе акциона истраживања и планско развијање иновативне 

паксе, већ су оне ствар креативности и иновативности наставника. 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

Усвојити Правилник о награђивању запослених за постигнуте резултате, појачати 

васпитни рад са ученицима који су укључени у насиље, унапређивање сарадње са 

родитељима и организовање акционих истраживања у циљу развијања иновативних 

пракси. 

 

ЗАДАЦИ; 

1. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 

ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ 

2. ПОЈАЧАТИ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИДИМА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У 

НАСИЉЕ 

3. УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

4. РАЗВИЈАЊЕ ИНОВАТИВНИХ ПРАКСИ НА ОСНОВУ АКЦИОНИХ 

ИСТРАЖИВАЊА 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР ДОКАЗА 

УСВАЈАЊЕ 
ПРАВИЛНИКА О 

НАГРАЂИВАЊУ 

ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 
ПОСТИГНУТЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

 

Израда Правилника о 

награђивању запослених 

за постигнуте резултате 

Израђен 

Правилника о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте 

резултате 

август-септембар Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Правилника о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте 

резултате 

Награђивање запослених 

и праћење примене 

усвојеног Правилника о 

награђивању запослених 

за постигнуте резултате 

Награђени 

запослени на 

основу 

постигнутих 

резултата 

Дан школе Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Правилника о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте 

резултате 

ПОЈАЧАТИ 
ВАСПИТНИ РАД 

СА УЧЕНИДИМА 

КОЈИ СУ 

УКЉУЧЕНИ У 

НАСИЉЕ 

 

Активности за 

упознавање ученика са 

Програмом  заштите 

ученика од насиља, 

злостављања и 
занемаривања  

Ученици су 

упознати са 

Програмом  

заштите ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

ученици 

Програм  заштите 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

записници са 

састанака Тима 

Активности за 

упознавање родитеља са 

Програмом  заштите 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Родитељи су 

упознати са 
Програмом  

заштите ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

родитељи 

Програм  заштите 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

записници са 

састанака Тима 

Организовање активности 

на часовима ОЗ,ЧОС и 

грађанског васпитања за 

превенцију насиља у 

школи 

У школи нема 

идентификованог 

насиља 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник 

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Праћење и анализа 

васпитног рада са 

ученицима који су 

укључени у насиље 

Васпитни рад са 

ученицима који 

су укључени у 

насиље завршава 

се након прве 

интервенције 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Извештаји о 

праћењу и 

анализи 

васпитног рада 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 
САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА 

 

Организовање 

заједничких активности 

за ученике,родитеље и 

наставнике 

Реализоване 

заједничке 

активности за 

ученике, 

родитеље и 

наставнике 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

ученици, 

родитељи 

Извештаји са 

реализованих 

активности 

Формирање Клуба 

родитеља 

Формиран Клуб 

родитеља 

Прво полугодиште Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

родитељи 

План Клуба 

родитеља, 

Записници о 

реализацији 

активности у 

оквиру плана 

Израда плана о раду и 

праћење реализације 

плана Клуба родитеља 

Израђен план 

Клуба родитеља 

Прво полугодиште Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

родитељи 

План Клуба 

родитеља, 

Записници о 

реализацији 

активности у 

оквиру плана 
РАЗВИЈАЊЕ Покретање и спровођење Спроведена Током  школске Наставници, Документација 
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ИНОВАТИВНИХ 

ПРАКСИ НА 
ОСНОВУ 

АКЦИОНИХ 

ИСТРАЖИВАЊА 
 

акционих истраживања 

ради решавања тренутних 

проблема од стране 

наставника, педагоаг, 

директора или ученика  

акциона 

истраживања  

године учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

ученици 

акционог 

истраживања и 

извештај о 

добијеним 

резултатима 

На основу добијених 

резултата истраживања 

реализација активности за 

унапређивање иновативне 

праксе 

Унапређивање 

наставне и 

ваннаставне 

праксе на основу 

резултата 

акционих 

истраживања 

Током  школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник, 

директор, 

ученици 

Документација 

акционог 

истраживања и 

извештај о 

добијеним 

резултатима 
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4.6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

 

АНАЛИЗА СТАЊА: 

 У школи су формирана стручна тела и тимови у складу са потребама школе чији 

рад прати директор. 

 Директор, стручни сарадници, наставници посећују часове и дају повратну 

информацију  о часу. 

 Директор уважава предлоге наставника, ученика и радитеља за унапређивање рада 

школе. 

 Директор и запослени се стручно усавршавају. 

 Користе се разни образовни ресурси у циљу побољшања квалитета  наставе. 

 Школа је укључена у многе националне и међународне пројекте. 

 У школи  се реализује мали број активности којима се развија предузетнички дух .  

 Није остварена сарадња са предузетницима из окружења како би се развијале 

предузетничке компетенције. 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Оспособљавање наставника, ученика и родитеља за смишљање и реализацију активности 

за развој предузетништва и сарадњу са привредним субјектима у окружењу. 

 

ЗАДАЦИ: 
1. ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

2. РЕАЛИЗАЦИЈA АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА ЗА 

САРАДЊУ СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ОКРУЖЕЊУ 
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ЗАДАТАК 

АКТИВНОСТ КРИТЕРИЈУМ 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛНИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКРИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ДОКАЗА 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

УЧЕНИКА, 
НАСТАВНИКА И 

РОДИТЕЉА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
АКТИВНОСТИ ЗА 

РАЗВОЈ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Организовање обуке за 

наставнике, ученике и 

родитеља за разумевање 

развоја компетенција 

Примена знања о 

развоју 

компетенција у 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог, 

директор школе, 

ученици, 

родитељи  

Припреме, 

Извештаји са 

реализованих 

ваннаставнних 

активности 

Смишљање и реализација 

активности за развој 

компетенција од стране 

ученика, наставника и 

родитеља. 

Реализоване 

активности о 

развоју 

компетенција у 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог, 

директор школе, 

ученици, 

родитељи  

Припреме, 

Извештаји са 

реализованих 

ваннаставнних 

активности 

Смишљање и реализација 

активности и школских 

пројеката за развој 

предузетништва 

Реализоване 

активности и 

пројекти за развој 

предузетништва 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе, 

ученици 

Извештаји са 

реализованих  

активности 

Праћење и анализа 

реализованих активности 

за развој предузетништва 

Унапређене 

предузетничке 

способности 

ученика и 

наставника 

Током школске 

године 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе, 

ученици 

Извештаји са 

реализованих  

активности 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА, 
НАСТАВНИКА И 

РОДИТЕЉА ЗА 

САРАДЊУ СА 
ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА У 

ОКРУЖЕЊУ 

Реализација активности 

ученика, наставника и 

родитеља за сарадњу са 

привредним субјектима у 

окружењу 

Реализоване 

активности 

ученика, 

наставника и 

родитеља за 

сарадњу са 

привредним 

субјектима у 

окружњу 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе, 

ученици, 

родитељи 

Извештаји са 

реализованих  

активности 

Праћење и анализа 

активности ученика, 

наставвника и родитеља за 

сарадњу са привредни 

субјектима у окружењу 

Остварена боља 

сарадња ученика, 

наставника и 

родитеља са 

привредним 

субјектима у 

окружењу 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе, 

ученици, 

родитељи 

Извештаји са 

реализованих  

активности и 

посета 
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3. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ    SWOT 

АНАЛИЗИ 
 

          По завршетку Шкослког Развојног плана спроведена је SWOTанализа у којој су 

обухваћене четири интересне групе: ученици, наставници,представници родитеља и 

представници локалне заједнице. 

          Сви представници интересних група су активно учествовали у раду, били су реални 

у предлагању СНАГА и СЛАБОСТИ у нашој школи, што су интерни фактори, као и 

МОГУЋНОСТИ и ПРЕТЊЕ што представља екстерни фактор. 

          Опширно су образлагали своје ставове у којима су били сагласни. Тим је задовољан 

сарадњом са свим интересним групама и резултатима анализе. Ова анализа има за циљ да 

се јасно дефинишу приоритетна подручја развоја, циљеви,  задаци и активности у 

Школском развојном плану и то: 

- Слабости се морају ублажити или анулирати 

- Могућности се морају адекватно искористити 

- Снаге се морају искористити како би се могућности и салбости 

адекватно третирале 

- Претње се увек морају имати на уму при дефинисању циљева задатака и 

активности 

        Анализа снага и слабости представља интерну анализу школе (интерни фактори, оне 

на које директно утичемо), док анализа могућности и претњи, представља екстерну 

анализу ( факторе на које не можемо да утичемо) тј. анализу околине у којој школа 

функционише. 
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Swot анализа 

 

Предности  Недостаци  
Стручнии кадар 
Техничка опремљеност шкoле 
Иновативност и креативност наставника 
Добра сарадња са ученицима и уважавање њихових идеја 
Подршка ученицима, посебно онима са потешкоћама 
Ваннаставне активности,манифестације и приредбе 
Присна атмосфера због малог броја ученика 
Индивидуализован приступ настави и посвећивање 

пажње проблемима ученика 
Укључивање у разне пројекте 
Сталне иновације 
Добра комуникација са родитељима и ученицима 
Високо рангирана места на такмичењима 
Кабинет за информатику 
Организовање екскурзије 
Наставник због малог броја ученика може више времена 

да посвети сваком ученику 
Укључивање ученика у доношење одлука везаних за 

активности у школи 

Финансијска средства за боље материјалне услове 
Задовољавање ученика просечним постигнућима 
Не користе се у потпуности сви материјални и људски 

потенцијали 
Недостатак савремених наставних средстава 
Парно грејање 
Хигијена тоалета 
Столарија 
Недостатак спортских реквизита 
Подови 
Кабинет за хемију 
Исхрана ученика 
Укључивање што већег броја родитеља у развојне 

активности у школи 
 

 

Могућности 

 

Опасности  

 
Боља сарадња са родитељима и локалном заједницом 
Промоција школе и реализованих активности 

родитељима и у медијима 
Амбијент у коме се налази школа 
Треба развијати разне активности,као што су турнири у 

разним спортовима или летње школе за напредније 

ученике 
Адаптација и модернизација простора  
Подстицати предузетнички дух код ученика и наставника 
Постицање креативности ученика и наставника 
Међународна сарадња са школама из дијаспоре 
Еколошки амбијент дворишта 
Сарадња са другим школама и установама 
Већа употреба наставних средстава 
Сарадња са родитељима 

Осипање и све мањи број ученика 
Недостатак новца 
Обиман наставни план и програм 
Лоше материјално стање родитеља и ученика 
Хладне учионице 
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Влашко говорно подручје 
Учионица у природи 
Подстицати ученике да искористе прилику што 

наставник може више времена да посвети сваком 

ученику 
Организовање различитих концерата 
Обезбедити ученицима простор за дружење 

 

 

Swot анализа поводом израде Школског развојног плана 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Предности  Недостаци  
Кабинет за информатику 
Сарадња и добар однос радника у школи са родитељима, 

локалном самоуправом и осталим структурама друштва 
Примена савремених наставних средстава 

Парно грејање 
Недовољна опремљеност учионица 

 

Могућности 

 

Опасности  

 
Сарадња са школама и институцијама 
Спремност родитеља и локалне заједнице да помогну 

развој школе 

Мали број ученика 
Недостатак новчаних средстава 

 

 

Swot анализа поводом израде Школског развојног плана  

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Предности  Недостаци  
Брига о ученицима 
Сарадња и добар однос радника у школи, са родитељима, 

локалном самоуправом и осталим структурама у школи 

Парно грејање 
Хигијена просторија 
 

 

Могућности 

 

Опасности  

 
Спремност родитеља и локалне заједнице да помогну 

развој школе 
Сарадња са другим школама и институцијама 
Обезбедити ученицима простор за дружење 

Мали број ученика 
Обиман наставни план и програм 
Незаинтересованост родитеља за побољшање рада 

школе 
Недостатак новчаних средстава 
Небрига појединих родитеља за своју децу 
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6. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

1. Омогућити ученицима да често доживе успех и радост 

у раду, јер тако стварају властите изворе поткрепљења. 

2. Стварати услове у којима ученици могу да обављају 

самопроцену свог рада. 

3. Да би садржаји мотивационо деловали, обратити 

пажњу на организацију часа при обаради новог градива 

и применити знања стечена Програмом унапређивања 

наставе ,,Примена уџбеника и других извора знања“. 

4. Примењивати различите поступке и технике у 

оцењивању, оцена треба да буде јавна и образложена. 

5. Развијати самосталност ученика у процесу учења. 

6. У свим одељењима и на свим часовима говорити о 

специфиностима учења датог предмета. 

7. Свакодневно подсећати ученике на факторе успешног 

учења. 

8. На ЧОС и ОЗ обрадити теме предвиђене из области 

учења. 

9. Навикавати и оспособљавати ученике за коришћење 

уџбеника, књига, енциклопедија, едиција, дечје 

штампе, интернета и других извора знања. 

10.Истаћи циљ учења и практичну приењивост знања. 
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11.У настави што више примењивати активне облике  
 

 

7. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

1. Обавезна информисаност наставника о законској 

регулативи у области образовања деце са сметњама у 

развоју. 

2. Креирање инклузивне климе у школи. 

3. Тимски рад стручног сарадника и наставника 

предметне и разредне наставе. 

4. Укључивање локалне заједнице у проблеме реализације 

предвиђених видова подршке. 

5. Учешће у пројектима за добијање предвиђених 

финансијских средстава. 

6. Истицање постигнућа ученика са сметњама у развоју. 

7. Пружање вршњачке подршке. 

8. Повезивање међу школама. 

9. Ангажовање педагошких и персоналних асистената. 

10.Прецизније инструкције ИРК-а о начину на који би 

они сами реализовали подршку деци. 

11.Могућност обраћања родитеља ИРК-у непосредно у 

било којој фази реализације ИОП-а 

12.Благовренема евалуација индивидуалних образовних 

планова ради даљег успешног коришћења. 
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8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ 

САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 

1. Предавање, радионице и трибине о наркоманији, 

трговини људима, алкохолу и пушењу. 

2. Активно учешће ученика на превентивним 

активностима: недеља посвећена борби против насиља, 

Дан толеранције, панои ученика, недеља лепих речи и 

порука. 

3. Индивидуални и саветодавни рад са ученицима и 

родитељима. 

4. Сарадња са Домом здравља и полицијском управом. 

5. Регулисање саобраћаја од страљне саобраћајне 

полиције. 

6. Организација дежурства наставника у згради, 

трпезарији и школском дворишту. 

7. Поштовање кућног реда и примена правила понашања 

у школи. 

8. Ваннаставне активности. 

9. Информисање о облицима насиља у школском 

окружењу и упознавање ученика са члановима Тима за 

безбедност. 

10.Организовање заједничких активности ученика и 

родитеља са наставницима током Дечије недеље. 
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9.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

1. Утврдити систем праћења ученика који рано напуштају 

школу. 

2. Вођење евиденције о разлозима напуштања школе. 

3. Мониторинг и праћење ученика из разних група са 

тенденцијом одстајања од редовног школовања. 

4. Укључивање у развојне стратегије Владе Републике 

Србије за смањење сиромаштва. 

5. Обухватање све деце прдшколским и школским 

образовањем, а посебно деце из маргиналних група и 

деце са сметњама у развоју. 

6. Повећање квалитета образовања и функционалне 

писмености. 

7. Развијање критичког мишљења, креативности и 

самосталног решавања проблема. 

8. Побољшање система праћења образовних постигнућа 

ученика. 

9. Јачање сарадње са родитељима. 

10.Промоција школе на интернет страници школе. 

11.Укључивање у пројекте јачања капацитета локалне 

самоуправе. 
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10.ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ 

ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

1. Учешће на књижевним конкурсима. 

2. Учешће у пројектима Регионалног центра за таленте. 

3. Неговање тренда здравог начина живота и учешће на 

међународним спортским манифестациујама. 

4. Укљученост ученика упрославу значајних датума 

локалне заједнице. 

5. Посета књижевних манифестација у организацији 

Центра за културу Кучево. 

6. Активност ученика млађих разреда у Школи шаха. 

7. Учешће ученика у изради школског часописа. 

8. Литерарни и ликовни конкурси у организацији Црвеног 

крста Србије. 
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11. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

1. Информисање родитеља и ученика на почетку 

школске године о завршном испиту 

2. Континуирани рад током школске године 

3. Пробни тест ученика 

4. Анализа резултата пробног теста 

5. Организовање припремне наставе 

6. Праћење реализације припремне наставе 

7. Пријављивање ученика за полагање завршног испита 

8. Ажурирање спискова 

9. Полагање завршног испита 

10. Прелиминарни резултати завршног испита 

11. Објављивање коначних резултата 

12. Разматрање евентуалних приговора на резултате 

завршног испита 

13. Анализа резултата завршног испита 

14. Предаја попуњених листа жеља 

15. Распоред ученика по школама 

16. Упис ученика у средње школе( први уписни рок) 

17. Предаја попуњених листа жеља 

18. Распоред по школама 

19. Упис ученика у средње школе (други уписни рок) 
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12.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У 

НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

 

1. Професионална оријентација. 

2. Праћење јавних конкурса и позива за међународну 

сарадњу на сајту Министарства просвете. 

3. Учешће у реализацији пројекта Сарадња са школама из 

земље и иностранства. 

4. Праћење конкурса у Водичу кроз потенцијалне домаће 

и иностране изворе финансирања и аплицирање у 

пројектима за које школа испуњава конкурсне услове. 
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13. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

ДИРЕКТОРА 

 

1. Израда индивидуалних планова стучног усавршавања 

наставника. 

2. Организовање акредитованих семинара у складу са 

потребама и приоритетима образовања и васпитања. 

3. Посећивање стручних скупова, предавања, саветовања 

и трибина. 

4. Извођење огледних и угледних часова. 

5. Излагање на састанцима стучних органа школе у вези 

са савладаним програмом стручног усавршавања. 

6. Праћење стручне литературе, часописа и континуирана 

посета интернет страницама посвећеним стручном 

усавршавању. 

7. Реализација и праћење примене новостечених знања у 

пракси. 
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14.МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ 

МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА 

УЧЕНИКА 

 

 

1. Учешће на семинарима са тематиком интегративне и 

интерактивне наставе. 

2. Тематско планирање. 

3. Израда портфолија у циљу континуираног и 

систематског праћења рада и напредовања ученика. 

4. Реализација огледних и угледних часова. 

5. Тимски рад и сарадња наставника разредне и 

предметне наставе. 

6. Упознавање наставног кадра са законским оквирима и 

стратегијама образовања. 
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15. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА, СТИЦАЊА ЗВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада 

да напредује стицањем звања: 

- Педагошки саветник 

- Виши педагошки саветник 

- Високи педагошки саветник                                                                

 Звања се стичу по правилу и поступно. 

Наставник, васпитач и стучни сарадник подноси доказе о 

испуњености услова за стицање звања, са самопроценом 

степена остварености образовно-васпитних циљева, према 

степену стечених компетенција. 

1. Подношење захтева установи 

2. Директор доставља захтев и доказе Наставничком већу, 

осталим стучним органима и Педагошком колегијуму. 

3. Стручни орган даје мишљење директору установе 

4. Директор мишљење доставља Наставничком већу и 

савету родитеља 

5. Ако је мишљење позитивно директор доставља предлог 

за избор у звање са захтевом и доказима просветном 

саветнику 

6. Просветни саветник врши стручно-педагошки надзор 

7. Ако је мишљење просветног саветника позитивно, 

директор доноси решење о стицању звања педагошког 

саветника 
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16.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО 

ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД 

ШКОЛЕ  

1. Информисање родитеља о свим аспектима школског 

живота и образовног процеса. 

2. Пружање прилике да изразе своје ставове и потребе. 

3. Уључивање у процес одлучивања (Савет родитеља и 

Школси одбор). 

4. Организовање заједничких активности са наставницима 

и ученицима (спортске активности, Дечија недеља, 

Манифестације ,,Здрава храна“ и ,,Ускршње чаролије“). 

5. Прављење кутије за сугестије у коју родитељи убацују 

своје идеје. 

6. Родитељ – гост на часу. 

7. Организовање трибина и радионица. 

8. Организовање хуманитарних акција. 

9. Присуство родитеља на огледним и угледним 

часовима. 

10.Организовање родитељских састанака. 

11.Припрема приредбе за родитеље. 

12.Индивидуални разговори са родитељима. 

13.Саветодавни рад родитеља са педагогом школе. 
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17.ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА 

ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

1. Организовање међушколских спортских такмичења. 

2. Посете школама из ширег и ужег окружења у циљу 

размене искустава међу ученицима и наставницима и 

ширење опште културе и свести. 

3. Посета интернет страницама других школа. 

4. Размена искустава међу колегама путем електронске 

поште и коришћењем друштвених мрежа. 

5. Организовање трибина и предавања на актуелне теме 

од стране запослених у здравству, социјалним 

установама и полицији. 

6. Саветодавни рад са децом на тему болести зависности 

(Дом здравља). 

7. Посете санитарне инспекције. 
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18. АКЦИОНИ ПЛАН  ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
 

Област Aктивност Циљ Временска 

динамика 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

П
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е,
 п

л
а
н

и
р

а
њ

е 
и

 и
зв

еш
т
а
в

а
њ

е
 

Усклађивање школских 

докумената са Законом и важећим 

правилницима 

Усклађеност 

школске 

документације ради 

унапређивања 

наставног процеса и 

остварености 

стандарда и исхода 

aвгуст-

септембар 

Предметни 

наставници, 

учитељи, 

педагог, 

директор 

Сва школска 

документа  

Сарадња Стручних већа и актива Унапређивање рада 

школе и 

побољшање 

сарадње Стучних 

већа и актива 

Током школске 

године  

 Руководиоци и 

чланови 

Стручних већа и 

актива 

Записници са 

састанака 

Стручних већа и 

актива, План рада 

већа и актива 

Израда и усклађивање акционих 

планова  

Усклађеност 

акционих планова 

Стручних већа и 

актива са акционим 

планом ШРП-а 

aвгуст-

септембар 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Акциони планови 

Стручних већа и 

актива  

Планирање и реализација 

тематских дана и недеља, 

манифестација, радионица, 

форум-театар 

Развијање 

међупредметних 

компетенција код 

ученика 

Август-

септембар  

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Писане припреме, 

оперативни 

планови 

наставника, 

извештаји о 

реализованим 

активностима 

Заједничко планирање и израда 

оперативних планова и припрема 

који садрже корелацију са 

наставним садржајима и 

предметима, напомене о 

реализованим активностима, 

препоруке за унапређивање рада, 

методе и технике за активно 

учешће ученика на часу 

Усклађивање 

оперативних 

планова и припрема 

на нивоу школе 

aвгуст-

септембар 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Оперативни 

планови и 

припреме 

наставника 

Анализа планова и припрема који 

садрже корелацију са наставним 

садржајима и предметима, 

напомене о реализованим 

активностима, препоруке за 

унапређивање рада, методе и 

технике за активно учешће 

ученика на часу 

Унапређивање 

оперативних 

планова и припрема 

на нивоу школе 

Током школске 

године 

 

Сви наставници 

и учитељи, 

педагог и 

директор школе 

Оперативни 

планови и 

припреме 

наставника 
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Н
а
ст

а
в

а
 и

 у
ч

ењ
е
 

Праћење наставних часова на 

основу обрасца и давање 

препоруке за унапређивање 

квалитета 

Унапређивање 

квалитета наставе на 

основу датих 

препорука  

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи и 

васпитач, 

педагог, директор 

школе 

Припреме наставника 

за одржане часове и 

извештаји о праћењу 

часова 

Реализација обука, 

радионица, предавања о 

техникама критичког 

мишљења 

Развијање критичког 

мишљења 

реализацијом обука, 

радионица и 

предавања 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, 

ученици, педагог 

директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

активностима 

Примена техника критичког 

мишљења на часовима 

Развијање критичког 

мишљења код ученика 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, 

ученици, педагог 

директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

часовима и 

активностима  

Обука наставника за 

прилагођавање у настави 

Оспособљавање 

наставника за 

прилагођавање у 

настави 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, педагог 

директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

активностима 

Праћење примене 

прилагођавања наставе  

Унапређивање 

способности 

наставника за 

прилагођавање 

наставе 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, педагог 

директор школе 

Извештаји о 

посећеним часовима 

Анализа постигнућа ученика 

на класификационим 

периодима 

Унапређивање 

наставних и 

ваннаставних 

садржаја у циљу 

побољшања успеха 

ученика 

На 

класификациони

м периодима 

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, педагог 

директор школе 

Извештаји 

Одељењских и 

Стручних већа 

Прилагођавање наставе на 

основу извршене анализе 

Побољшање 

наставног процеса 

Током школске 

године  

Наставници, 

учитељи, 

васпитач, педагог 

директор школе 

Записници са 

Одељењских и 

Стручних већа, 

педагошке свеске 
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План подршке ученицима у 

учењу за постизање бољих 

резултата на завршном 

испиту 

Постизање бољих 

резултати на 

завршном испиту 

септембар  Стручна већа, 

предметни 

наставници 

Анализе завршних 

испита,извештаји 

иницијалних 

тестирања 

Иницијална процена знања 

на нивоу целе школе  

 

Унапређивање успеха 

и компетенција 

ученика на нивоу целе 

школе 

септембар Наставници, 

учитељи, 

васпитач, педагог 

директор школе 

Дневници образовно-

васпитног рада, 

педагошке свеске 

Анализа пробног и завршног 

испита 

Унапређивање знања 

и постигнућа ученика 

изменом начина 

припреме за пробни и 

завршни испит 

Од јануара до 

јуна 

Наставници 

предметне 

наставе, ученици, 

педагог и 

директор школе 

Извештај са анализе 

завршних испита, 

планови наставника 

Анализа резултата са 

такмичења ученика 

Унапређивање знања 

и постигнућа ученика 

изменом начина 

припреме за 

такмичење  

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи,ученици, 

педагог и 

директор школе 

Извештаји са 

такмичења ученика и 

анализе постигнутих 

резултата 

Праћење и вредновање 

напредовања ученика који 

раде по ИОП-у 

Унапређивање 

напредовања ученика 

који раде по ИОП-у 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, педагог 

и директор школе 

Образац за 

вредновање 

реализације ИОП-а и 

педагошка свеска 

Реализација активности за 

подршку ученицима који 

раде по ИОП-у 

Учествовање ученика 

који раде по ИОП-у у 

активностима школе 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, педагог 

и директор школе 

педагошка свеска и 

извештаји са 

реализованих 

активности 

Вођење педагошке свеске и 

педагошке документације 

Праћење и 

унапређивање 

индивидуалних 

способности и знања 

сваког ученика 

Током школске 

године 

Наставници 

,учитељи 

Дневник рада, 

педагошка свеска  

Анализа постигнућа ученика 

који похађају допунску 

наставу 

Унапређивање знања 

и постигнућа ученика 

изменом начина 

реализације допунске 

наставе 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, педагог 

и директор школе 

Дневник рада, 

педагошка свеска, 

извештај са 

Одељењског и 

Стручних већа 

 

П
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а
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План подршке ученицима из 

осетљивих група 

Планирано праћење и 

подршка ученицимма 

из осетљивих група 

Септембар  Наставници, 

педагог,ученици 

родитељи, 

релевантне 

институције, Тим 

за прилагођавање 

школском животу 

План подршке, 

активности ученика 

Праћење и анализа реализације 

плана подршке ученицима из 

осетљивих група. 

Интеграција ученика 

из осетљивих група у 

живот и рад школе 

Током школске 

године 

Наставници, 

педагог,ученици 

родитељи, 

релевантне 

институције, Тим 

за прилагођавање 

школском животу 

Извештаји о 

реализованим 

активностима 

Механизми за идентификацију 

ученика за рад по ИОП-у3 

Идентификација 

ученика за рад по 

ИОП-у3 

август-

септембар 

Наставници, 

учитељи 

педагог, директор 

Документација за 

идентификовање 

ученика за ИОП3 

Праћење и анализа постигнућа 

ученика који раде по ИОП-у3 

Унапређивање знања 

и постигнућа ученика 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи 

педагог 

Индивидуални 

образовни план 

ИОП3, вредновање 
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Израда Правилника о 

награђивању запослених за 

постигнуте резултате 

Доношење 

Правилника о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте резултате 

август-

септембар 

Наставници 

учитељи, педагог 

и директор школе 

Правилник о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте резултате 

Награђивање запослених и 

праћење примене усвојеног 

Правилника о награђивању 

запослених за постигнуте 

резултате 

Праћење примене 

Правилника о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте резултате 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, педагог 

и директор школе 

Правилник о 

награђивању 

запослених за 

постигнуте резултате, 

Записник Педагошког 

колегијума 

Активности за упознавање 

ученика са Програмом  

заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

Упознавање и 

примена стечених 

знања о правилима 

заштите ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Записници са 

Стручних већа, 

Актива и Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Праћење и анализа васпитног 

рада са ученицима који су 

укључени у насиље 

Спречавање поновног 

насиља и стварање 

безбедне атмосфере у 

школи 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Документација о 

праћењу и анализи 

понашања ученика 

Организовање заједничких 

активности за 

ученике,родитеље и 

наставнике 

Унапређивање 

међуљудских односа и 

сарадње школе са 

родитељима и 

ученицима  

Током школске 

године 

 

Наставници 

учитељи, 

ученици, 

родитељи , 

педагог и 

директор школе 

Извештаји са 

реализованих 

ативности, 

записиници са већа и 

Актива, фотографије 

Покретање и спровођење 

акционих истраживања ради 

решавања тренутних проблема 

од стране наставника, педагога, 

директора или ученика  

Решавање тренутних 

проблема 

прикупљањем и 

анализом података 

кроз акциона 

истраживања 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Документација о 

акционим 

истраживањима 

На основу добијених резултата 

истраживања реализација 

активности за унапређивање 

иновативне праксе 

Решавање проблема 

применом активности 

које се реализују на 

основу резултата 

акционих 

истраживања 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Документација о 

акционим 

истраживањима , 

фотографије  
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Организовање обуке за 

наставнике, ученике и 

родитеља за разумевање 

развоја компетенција 

Унапређивање и 

примена компетенција 

ради побољшања рада 

школе и постигнућа 

ученика 

Током школске 

године 

 

Наставници 

учитељи, 

учнеици, 

родитељи,педагог 

и директор школе 

Извештај о 

реализованим 

обукама, Стручних 

већа,Актива и Тимова 

Смишљање и реализација 

активности за развој 

компетенција од стране 

ученика, наставника и 

родитеља. 

Оспособљеност 

наставника, ученика и 

родитеља за 

разумевање и примену 

компетенција  

Током школске 

године 

 

Наставници 

учитељи, 

ученици, 

родитељи, 

педагог и 

директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

активностима, 

записници 

Смишљање и реализација 

активности и школских 

пројеката за развој 

предузетништва 

Развијање 

предузетничких 

компетенција 

реализацијом 

активности и 

школских пројеката 

Током школске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

активностима и 

пројектима, 

Записници са 

састанака Тима, 

фотографије,  

Праћење и анализа 

реализованих активности за 

развој предузетништва 

Унапређивање 

предузетничких 

компетенција кроз 

реализовање 

активности и 

школских пројеката 

Током пколске 

године 

Наставници 

учитељи, 

ученици, педагог 

и директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

активностима и 

пројектима, 

Записници са 

састанака Тима, 

фотографије, 

 


