
 
16 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Крушевац, септембар 2011. 

‚‚ОДГОВОРНИ СМО ЗА ОНО ШТО 
РАДИМО, АЛИ И ЗА ОНО ШТО НЕ 

РАДИМО’’. 
         (ВОЛТЕР) 
 



 
2 

 
 
 

  



 
3 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 

1. Лична карта школе ............................................................................................................... 4 

2. Анализа стања ..................................................................................................................... 5 

2.1. Снаге наше школе ......................................................................................................... 5 

2.2. Слабости наше школе ................................................................................................... 6 

2.3. Могућности наше школе ................................................................................................ 6 

2.4. Потешкоће – опасности ................................................................................................. 6 

3. Ресурси ................................................................................................................................ 7 

3.1. Унутрашњи ресурси....................................................................................................... 7 

3.1.1. Људи ..................................................................................................................... 7 

3.1.2. Простор ................................................................................................................. 7 

3.1.3. Опрема .................................................................................................................. 9 

3.1.4. Финансијска средства ............................................................................................ 9 

3.2. Спољашњи ресурси .................................................................................................... 10 

4. Мисија ................................................................................................................................ 11 

5. Визија ................................................................................................................................ 11 

6. Потребе и приоритети ........................................................................................................ 11 

7. Анализа стања по областима ............................................................................................. 12 

7.1. Школски и годишњи програм рада ............................................................................... 12 

7.2. Настава и учење .......................................................................................................... 13 

7.3. Постигнућа ученика ..................................................................................................... 13 

7.4. Подршка ученицима .................................................................................................... 13 

7.5. Етос ............................................................................................................................ 13 

7.6. Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета ................................................. 13 

8. Области промена ............................................................................................................... 13 

9. План активности за период 2011/2012. – 2015/2016. године ................................... 16 

Стручни актив за развојно планирање ................................................................................. 35 

 

 

  



 
4 

1. Лична карта школе 
 

 

 

ОШ „Нада Поповић“ 
Ул. Ломничке борбе 7, Крушевац 

Тел. /факс: 037/3547-610, 037/3547-611 
Е – mail: nadapopovicks@open.telekom.rs 

 
Школа ‚‚Нада Поповић’’ је једна од највећих градских школа на територији града 

Крушевца. Постоји од 1958.године.  Од тог периода до данас, школа је мењала свој изглед и 
добијала на бројности ученика.Име је добила по познатој револуционарки нашег града. Школу 
похађа 1241 ученика смештених у 47 одељења које образује и васпитава 71  наставник. 
Наставнички кадар се континуирано стручно усавршава кроз похађање семинара, реализацију 
школских пројеката и учешће на бројним конкурсима. 

Због великог успеха на свим нивоима за нашу школу влада велика заинтересованост тако 
да школу похађају деца са различитих територија града Крушевца. 

Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада, велика пажња поклања се 
безбедности ученика,  очувању и уређењу школске средине  и неговању сарадње са локалном 
заједницом. 

Настава се организује у две смене, комбиновањем предметне и разредне наставе  
(I,III,V,VII и II, IV,VI,VIII). 

Због бројности ученика и изражене потребе родитеља ученика I и II разреда за боравком 
деце у школи ван наставе, организује се продужени боравак. 

  Сви ученици имају могућност да у току наставних и ваннаставних активности користе 
отворене терене за мали фудбал и кошарку, фискултурну салу и вишенаменски терен за мале 
спортове (PICH терен). 
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2. Анализа стања 
 

Током протекле четири школске године тим за самовредновање вредновао је све кључне 
области рада школе. Анализом резултата закључено је да је потребно радити на унапређивању 
свих седам области. Иако су подручја из области  Постигнућа ученика и Руковођење, 
организација и обезбеђивање квалитета  оцењена високим оценама ШРТ сматра да и у оквиру 
ових области има простора за даље побољшање квалитета рада. 
 Анализом је обухваћено свих седам области: 

1. Школски програм и годишњи план рада школе 
2. Настава и учење 
3. Постигнућа ученика 
4. Подршка ученицима 
5. Етос 
6. Ресурси 
7. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

2.1.  Снаге наше школе 
 

� стручни наставни кадар 
� спремност наставника за даље усавршавање и прихватање новина 
� успешна сарадња наставника и педагошко-психолошке службе 
� добар корективни рад стручне службе (логопед, психолог, педагог) 
� знање и вештине стечене на семинарима 
� компјутерска учионица – заступљеност изборног предмета ‚‚од играчке до рачунара’’ од I 

до IV разреда и изборна настава ‚‚Информатика и рачунарство’’ у VIII разреду 
� активан и успесан рад драмско – рецитаторске секције 
� креативност у раду секција 
� мирна средина и мали број дисциплинских проблема 
� ђачка библиотека 
� зубна амбуланта 
� отвореност за сарадњу са локалном заједницом и родитељима 
� велики број културних и спортских активности 
� успешно одржавање приредба и представа на нивоу школе а и шире 
� превентивни рад у здравственој заштити ученика (сарадња са медицинским центром и 

зубном ординацијом у школи) 
� бројност ученика  
� висока постигнућа ученика 
� постојање сале за физичко васпитање, вишенаменског терена за мале спортове  и 

спортских терена за кошарку и фудбал 
� стручни наставни кадар 
� добри међуљудски односи 
� добро руковођење 
� обученост наставика за одређене области 
� учешће школе у различитим пројектима 
� тимски рад на нивоу актива 
� постојање продуженог боравка 
� изузетно атрактиван положај и велико школско двориште 
� директор отворен за иновације и све облике сарадње у циљу унапређења рада школе 
� ученичка задруга 
� ученичка кантина 
� добро организован Ученички парламент 
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� постојање библиотеке и медијатеке и добро опремљен информатички кабинет  
� постојање разгласа 
� сарадња са институцијама, установама и удружењима 
� талентовани ученици 
� школски полицајац 
� Постојање правилника о Кућном реду 

2.2.  Слабости наше школе 
 

� недовољна опремљеност наставним средствима појединих кабинета и учионица за 
разредну наставу 

� недостатак простора за формирање кабинета 
� недостатак простора за културне активности 
� недовољна мотивисаност великог броја ученика 
� недостатак просторије специјално опремљене за продужени боравак деце у школи 
� слаба опремљеност школе наставним средствима 
� унутрашњи простор школе не задовољава функционалне и естетске критеријуме 

(санитарни чвор, водоводна мрежа, подови, зидови, врата и прозори) 
� непостојање наменског простора за  окупљање родитеља и ученика 
� недостатак простора за организацију физичког васпитања у разредној настави 
� недовољна уређеност школског дворишта 
� застарелост разгласа 
� преоптерећеност ученика наставним садржајима 
� неадекватна сарадња са одређеним бројем родитеља и незаинтересованост за успех 

ученика 
� неусклађени критеријуми наставника у  оцењивању и одржавању дисциплине ученика 
� неадекватно коришћење слободног времена ученика 
� немогућност адекватног награђивања ученика и наставника који постижу запажене 

резултате у раду  
� недовољно информисање јавности о раду школе (непостојање WEB странице , школског 

листа ...) 
� непоштовање правилника од стране свих ученика 

2.3.  Могућности наше школе 
 

� доградња нових учионица и адаптација постојећих просторија 
� рад на подизању мотивације ученика за учешће у разним школским и ваншколским 

активностима 
� пројекти, конкурисање код донатора, ради набављања наставних средстава, уређења и 

модернизовања школе 

2.4.  Потешкоће – опасности 
 

� недостатак финансијских средстава и недовољна заинтересованост локалне 
самоуправе 

� незаинтересованост ученика и наставника за додатне активности 
� недовољно укључивање родитеља у живот школе 
� неразумевње институција које обезбеђују материјална средства заспровођење и 

реализацију предвиђених пројеката 
� неповоњна економска ситуација 
� недовољна финансијска средства за стручно усавршавање наставника 
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� лош систем вредности у друштву 
� недовољна мотивисаност појединих наставника за стручним усавршавањем 
� немотивисаност  наставника за учешће у процесу самовредновања и планирању 

развојног плана 
� ученици уче за оцену, а не због стицања знања 

3. Ресурси 

3.1.  Унутрашњи ресурси 

3.1.1. Људи 
 

Број и структура запослених усклађени су са Законом и одговарају процесу рада школе. 
Наставници се подстичу на самообразовање кроз додатно стручно усавршавање. План стручног 
усавршавања наставника постоји, али се реализује делимично услед недостатка финансиjских 
средстава. Школа   поседује финансијски план и првилно се врши расподела средстава. Има 
разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће у пројектима, 
самостални извори прихода). 

Људски ресурси:  руководећи кадар (1), наставни кадар (71), административно-техничко 
особље (16), стручна сарадници (4). 
 

 
 
На нивоу школе формирани су тимови за одређене области у оквиру Стручног актива за 

развојно планирање. Постоје: тим за маркетинг, тим за превенцију болести зависности, еколошки 
тим, тим за писање предлога  пројеката, тим за инклузивно образовање, тим за заштиту деце од 
насиља, тим за самовредновање и тим за стручно усавршавање. Ангажовање наставника у 
тимовима било је према личним интересовањима. 

3.1.2. Простор 
 
С обзиром да је школска згарад изграђена и опремљена далеке 1958. године, због 

дугогодишњег слабог материјалног стања већина просторија не задовољава потребе савремене 
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наставе. Специјализоване учионице и кабинети функционишу само захваљујући ентузијазму и 
напорима наставника који успевају да уз максимално залагање и импровизацију оспособе 
дотрајала учила. 

 
Кабинети, специјализоване и универзалне учионице 

ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Делимично 
опремњено 

Опремљено 

универзалних учионица 26 +  

кабинет за информатику 1  + 

кабинета за ТО 2 +  

 
Остали објекти за извођење образовно – васпитног рада 

ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Делимично 
опремњено 

Опремљено 

библиотека/медијатека 1 +  

ђачка задруга - књижара 1  + 

изложбени простор-хол 1 +  

школско двориште 1 +  

 
Спортска сала и терени 

ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Делимично 
опремњено 

Опремљено 

сала за физичко 1 +  

терени за кошарку 1  + 

терени за мали фудбал 1  + 

мини pich терен 1  + 

 
Простор за реализацију социјалне и здравствене функције школе 

ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Делимично 
опремњено 

Опремљено 

кантина 1  + 

зубна амбуланта 1  + 

канцеларија директора 1  + 

канцеларија психолога 1  + 

канцеларија педагога 1  + 

канцеларија логопеда 1  + 

канцеларија наставника 1  + 

канцеларија секретара 1  + 

канцеларија рачуноводствено-
административне службе 

1  + 
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3.1.3. Опрема 
 
Важнија наставна средства 

 
 

Наставна средства Укупно 

графоскоп  3 

кино-пројектор  2 

видео-бим  2 

радио касетофон  10 

ТВ у боји  11 

видео рекордер  9 

клавир  1 

клавиајтура  1 

фото-апарат  1 

камера  1 

рачунари  50 

хармоника  1 

музички стуб  1 

разглас  1 

фотокопир-апарат  1 

 

3.1.4. Финансијска средства 
 

Школа се финансира из буџета Министарства просвете и буџета града. Део средстава се 
обезбеђује од донација. Школа   поседује финансијски план и првилно се врши расподела 
средстава. Има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће 
у пројектима, самостални извори прихода). 
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3.2.  Спољашњи ресурси 
 
Школа сарађује са разним установама културе  
Ресурси локалне средине:  

� установе,  
� институције и  
� удружења. 

Установе културе:   
� Крушевачко позориште,  
� Народни музеј,  
� Народна библиотека,  
� Културни центар Крушевац,  
� Галерија 

 Здравствене установе:  
� Здравствени центар,  
� Завод за јавно здравље 

Предшколска установа: 
� „Ната Вељковић“ 

Институције:  
� Центар за социјални рад,  
� Регионални центар за стручно усавршавање наставника 

Предузећа и компаније:  
� ЈКП Водовод, 
� ЈКП Крушевац,  
� „Хенкел Мерима“,  
� Србија шуме,  
� Осигуравјућа кућа „Уника „    
� Литера 

Медији:  
� регионална ТВ РТК,  
� ТВ Канал плус,  
� ТВ Јефимија,  
� Новине „Град“ и  
� Новине „Победа„ 

Удружења:  
� Црвени крст,  
� Коло српских сестара, 
� Пријатељи деце Србије,  
� Друштво угурсуза, намћора и баксуза – Добра нарав, 
� Романи цикна,  
� Едукативни центар, 
� Културно просветна заједница  

 Остало:  
� Спортски центар,  
� Српска православна црква,  
� Саветовалиште за младе,  
� Канцеларија за младе,  
� Центар за дневни боравак деце са поремећајима у понашању,  
� банке. 
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4. Мисија 
 

Рад  на формирању образовне, креативне и толерантне личности, свесне својих права и 
одговорности, како према себи, тако и према свом окружењу. 

Изузетни резултати наше школе јесу наш заштитни знак. 

5. Визија 
 

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава 
међусобне односе, развија способности и интересовања ученика и припрема их за успешно 
укључивање у даље токове образовања и живота, да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо 
се осећали у њој. 
 

„Мрамо се потрудити да нам школе не остаре, да нам се пре времена не 
уморе... и да нам деца долазе у школу своје, а не наше младости... ” 
         Душко Радовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Потребе и приоритети 
 

Током протекле четири школске године тим за самовредновање вредновао је све кључне 
области рада школе. Анализом резултата закључено је да је потребно радити на унапређивању 
свих седам области. Иако су подручја из области  Постигнућа ученика и Руковођење, 
организација и обезбеђивање квалитета  оцењена високим оценама ШРТ сматра да и у оквиру 
ових области има простора за даље побољшање квалитета рада. 

Ученици 
 

Родитељи 
 

  

Наставници 
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7. Анализа стања по областима 
 

Школским развојним  планом за период 2006/07-2010/2011 у оквиру  четири области 
реализовано је око 80% планираних активности, док је око 10% реализовано делимично, а 10% 
није реализовано из објективних разлога. Што се тиче области побољшања квалитета наставе и 
ваннаставних активности успели смо да:  

• опремимо још један информатички кабинет, тако да се сада ТО и информатика изводе у 
кабинетима, док кабинетска настава није могућа за извођење осталих предмета услед 
недостатка простора, техничке опремљености и бројности ученика. 

• наставнички кадар се континуирано стручно усавршава и примењује савремене методе и 
технике. 

• на основу анкета се упознају интересовања и способности ученика и делимично у складу 
с тим се организују слободне и ваннаставне активности. 
У области дидктичко техничке опремљености постигли смо: 

• подрумске просторије су спремне за адаптацију, одрађена је дренажа и хидроизолација, 
али још увек нису обезбеђена средства за извођење радова 

• у холу школе постављена је фонтана и опремљен изложбени простор 
• медијатека је организована као вишенаменски простор - библиотека, информативни 

центар, ученички клуб  
• у протеклом периоду, једном годишње, школска библиотека је обогаћена  новим књигама 
• у протеклој школској години саграђен је вишенаменски терен за мале спортове-pich терен, 

а остали терени за кошарку, фудбал и рукомет су уређени 
• двориште школе добило је нови изглед - постављене су клупе око спортских терена, а у 

школском парку засађено је разноврсно украсно биље 
• стручно усавршавање наставника  се спроводи континуирано,како  због законске 

регулативе, тако и  због личног интересовања.  
Квалитет комуникације унапредили смо на свим нивоима,  кроз организовање трибина, 

семинара, учешћем на округлим столовима и кроз индивидуалне разговорима са актерима 
школског живота 

На нивоу школе формирани су тимови за одређене области у оквиру Стручног актива за 
развојно планирање. Постоје:  

• тим за маркетинг,  
• тим за превенцију болести зависности,  
• еколошки тим,  
• тим за писање предлога  пројеката,  
• тим за инклузивно образовање,  
• тим за заштиту деце од насиља,  
• тим за самовредновање и  
• тим за стручно усавршавање.  

Ангажовање наставника у тимовима било је према личним интересовањима. 
Формиран је Ученички парламент и реализоване су едукације из области волонтеризма. 
Сарадња са средњим школама је континуирана и најчешћа из области професионалне 

орјентације ученика. 

7.1.  Школски и годишњи програм рада  
 
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане 

садржаје.Њиме се обезбеђује остваривање наставних планова и програма, потребе ученика и 
родитеља, локалне заједнице и коришћење потенцијала школе.Годишњи план рада је у складу са 
Развојним планом , програмом образовања и васпитања и оперативан је и остварив. 



 
13 

7.2.  Настава и учење  
 

 Већина ученика показује одговоран однос према учењу и делимично користе стечена 
знања. Осећа се потреба за интезивнијим радом на развијању личне одговорности и 
самосталности у раду. Ову област треба унапредити међусобно већом корелацијом наставних 
садржаја, већом употребом активних облика учења и упућивањем ученика на коришћење 
најразличитијих извора информација. 

7.3.  Постигнућа ученика  
 

Ова област оцењена је високом оценом, на основу анлизе оцена и успеха  ученика и 
постигнутим резултатима на завршном испиту. 

7.4.  Подршка ученицима  
 

Ученичке иницијативе се не подржавају у довољној мери, ученици се ретко укључују у 
процес доношења одлука о важним питањима у школи; професионална  
оријентација се не реализује систематски, не постоји довољно изражена солидарност међу 
ученицима у смислу пружања међусобне подршке у савладавању школског градива. 

7.5.  Етос  
 

У школи постоји Кућни ред и правилник о понашању, наставника, других запослених и    
родитеља. Школа има основна обележја : амблем, личну карту са информацијама  о запосленима  
и службама, таблу са називом. Укључивање  родитеља у различите активности школе је 
планирано Годишњим програмом рада. Напредак школе остварује се кроз партнерски однос 
школе и Школског одбора. Школа учествује у еколошким, хуманитарним, културним и другим 
акцијама у локалној заједници. 

Унапређивање ове  области захтева укључивање  свих актера школе, како би школа 
имала: монографију, Веб страницу, школски лист; већу понуду ваннаставних активности, јер 
досадашње  нису  у складу са потребама ученика, не постоји правилник о награђивању и 
похваљивању ученика и наставника;  родитељи не учествују у довољној мери у раду школе и не 
креирају облике и садржаје сарадње са школом. 

7.6.  Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета  
 

Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Развија 
поверење, мотивише и организује тимски рад. Подржава перманентно стручно усавршавање 
наставника. Унапређује сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором и 
представницима локалне заједнице. 

8. Области промена 
 

На основу  интересовања и потреба ученика,наставника и родитеља уочени су следећи 
приоритети промена: 

 
Школски програм и годишњи план рада 

1.ЦИЉ: Усклађивање Школског програма са потребама и условима рада школе 

Задаци:  
1.1 Анализирати  садржај и реализацију постојећег ШП 
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1.2 Упознати наставнике са функцијом и садржајем Школског програма и процесом  
његове израде 

2.ЦИЉ: Ускалађивање школског програма са потребама ученика и родитеља 

Задаци:  
2.1 Испитати  потребе ученика и родитеља 

3.ЦИЉ: Усклађивање Школског програма са потребама локалне заједнице 

Задаци:  
3.1 Испитати потребе локалне заједнице 

4.ЦИЉ: Усаглашавање Годишњег плана школе са Развојним планом 

Задаци:  
4.1 Упознати  чланове стручних тела са Развојним планом 

4.2 Унапредити  рад стручних органа 

 
Настава и учење 

1.ЦИЉ: Јачање педагошке компетенције наставника 

Задаци:  
1.1 Упознати  наставнике са савременим методама и облицима рада 

1.2 Радити на оснаживању  тимског рада при планирању и реализацији наставе 

1.3 Унапредити знања  наставника за рад са децом са посебним образовним потребама 
и из  маргинализованих група 

2.ЦИЉ: Информатичко описмењавање наставника , примена информационих технологија у 
настави 

Задаци:  
2.1 Организовати информатичку обуку за наставнике 

2.2 Оспособити  наставнике  за коришћење интерактивне табле 

2.3 Опремити  школу савременим информационим наставним средствима 

 
Постигнућа ученика 

1.ЦИЉ: Подизање нивоа образовних аспирација код ученика 

Задаци:  
1.1 Пратити успех ученика 

1.2 Развити  нове образаце  понашања код ученика 

 
Подршка ученицима 

1.ЦИЉ: Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика 

Задаци:  
1.1 Организовати и припремити ученике за извођење форум представа 

1.2 Организовати волонтерске акције 

2.ЦИЉ: Информисање свих актера школског живота о начинима заштите ученика од насиља, 
занемаривања и злостављања 

Задаци:  

2.1 
Поставити протокол о заштити, занемаривањуи злостављању  деце уз адекватне 
поруке на видним местима  у школи 

2.2 Укључити ученике у активности усмерене на смањење насиља 

2.3 Организовати трибине за ученике 

2.4 Организовати трибине за родитеље 

2.5 Организовати трибине за наставнике 

2.6 Организовати креативне радионице са ученицима од 3.до 6. разреда на превенцији 
злоупотребе дрога 
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3.ЦИЉ: Подизање опште културе ученика 

Задаци:  
3.1 Организовати  квиз знања 

3.2 Организовати музичко такмичење 

3.3 Организовати спортско  такмичење 

3.4 Организовати ликовну колонију 

3.5 Организовати  посете опери, балету или другим установама култур 

3.6 Унапредити квалитет рада Ученичког  парламента 

4.ЦИЉ: Оснаживање ученика за избор будућег занимања 

Задаци:  

4.1 
Организовати предавања, радионице, разговоре и стручне посете са ученицима 7 . и 
8. Разреда 

5.ЦИЉ: Унапређивање квалитета садржаја наставних и ваннаставних активности 

5.1 Пружити подршку деци са посебним образовним потребама 

5.2 Пружити подршку деци ромске националне мањине 

5.3 Пружити подршку надареним ученицима 

 
Етос 

1.ЦИЉ: Побољшање међуљудских  односа и културе понашања у школи и ван ње 

Задаци:  
1.1 Побољшати односе међу запосленима 

1.2 Подићи ниво квалитета партнерства са родитељима 

2.ЦИЉ: Повећање угледа и промовисање рад школе у локалној заједници 

Задаци:  
2.1 Унапредити облике информисања јавности о раду школе 

 
Школски ресурси 

1.ЦИЉ: Побољшање материјално - техничких  и финансијских  потенцијала школе 

Задаци:  
1.1 Обезбедити нова  наставна средства 

1.2 Побољшати радни простор школе 

1.3 Омогућити доступност различитим изворима финансирања 

 
Руковошење, организација и обезбеђивање квалитета 

1.ЦИЉ: Унапређивање организаторских  знања ,техника и  вештина представника             
органа управљања 

Задаци:  
1.1 Поштовати законске регулативе 

1.2 Кординирати, пратити , анализирати и вредновати  успешност реализованих 
школских активности од стране директора 
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9. План активности за период 2011/2012. – 2015/2016. године 
 
Школски програм и годишњи план рада 

 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулацја 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
активности 

Временска 
артикулација 

1.Усклађивање 
Школског програма 

са потребама и 
условима рада 

школе 
 

1.1Анализирати  

садржај и 

реализацију 

постојећег ШП 

 

1.1.1састанак тима за 
ШРП 

Директор,  
тим 

јун Оствареност 
планираних 

садржаја 

Увид у 
документацију 

Наставници, 
директор, 
стручни 

сарадници 

јун 

1.1.2.упоредна анализа  
планираног и 
оствареног 

1.2.Упознати 
наставнике са 
функцијом и 

садржајем Школског 
програма 

 

1.2.1.израда листе 
предлога за измену 

садржаја ШП 
 

Директор 
 

јун Сви наставници 
школе упознати 
са функцијом и 

садржајем 
Школског 

програма и 
узели активно 

учешће у 
његово 

креирање 

Израђена листа 
предлога за 

измену садржаја 
ШРП, број 

наставника, 
записници 

ШРТ јун 

1.2.2.реалзовањe 
Наставничког већа 

1.2.3.упознавање 
наставника 

1.2.4.евидентирање 
сугестија и израда 

приоритета 

2.Ускалађивање 
Школског програма 

са потребама 
ученика и родитеља 

 

2.1.Испитати  
потребе ученика и 

родитеља 

2.1.1.израда анкете пп служба 
 

Април- мај Усклађеност 
ШП са 

потребама 
ученика и 
родитеља 

Израђена 
анкета , број 
анкетираних 
родитеља и 

ученика , листа 
потреба, 

записници 

ПП служба мај 

2.1.2.анкетирање 
ученика и родитеља 

о.старешине 
педагог 

 2.1.3. Анализа анкете 

2.1.4.презентовање 
резултата педагошком 

колегијуму 

педагог 

2.1.5.уношење 
евентуалних измена у 

ШРП 

ШРТ 
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3.Усклађивање 
Школског програма 

са потребама 
локалне заједнице 

 

3.1.Испитати потребе 

локалне заједнице 

 

3.1.1.телефонски 
разговор са 

представницима 
одсека за друштвене 

делатности 

Директор 
 

Април-мај Усклађеност 
ШП са 

потребама 
локалне 

заједнице 

Листа потреба 
локалне 

заједнице, 
записници 

ШРТ јун 

3.1.2.телефонски 
разговор са 

представницима 
одсека за финансије 

3.1.3.састанак са 
тимом из Центра за 

стручно усавршавање 
наставника 

3.1.4.евидентирање 
потреба заједнице 

С.Ракић 

4. Усаглашавање 
Годишњег плана 

школе са Развојним 
планом 

4.1.Упознати  чланове 
стручних тела са 

Развојним планом 

4.1.1.Састанак са 
члановима стручних 

тела 

Директор 
 

септембар Усагалашени 
Годишњи и 

Развојни план 
школе 

Годишњи план 
школе, Развојни 
план, планови 
рада стручних 

тела са 
упутствима за 
анализу рада. 

педагог септембар 
 

4.1.2.Презентовање 
Развојног плана 

С. Ракић 

4.2.Унапредити  рад 
стручних органа 

 

4.2.1.Појединачни  
састанци свих 

стручних органа школе 

Директор 
 

Август-
септембар 

Израђени 
планови рада 
свих стручних 
органа школе  

са упуствима за 
даљу анализу 

рада 

Записници , 
педагошка 

документација 
планови рада 
стручних тела 

директор октобар 

4.2.2. Израда нове 
форме за прављење 

планова стручних тела 

Педагог 
Координатори 

тимова 

4.2.3. Израда планова 
рада 

4.2.4.Израда упутстава 
за анализу рада 
стручних тела 

4.2.5.Израда листе 
приоритета у раду 

стручних тела 

Директор, 
педагог 
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Настава и учење 

 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулацја 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
активности 

Временска 
артикулација 

1.Јачање педагошке 
компетенције 
наставника 

 

1.1.Упознати  
наставнике са 
савременим 
методама и 
облицима рада  

 

1.1.1.Прикупљање 
података о иновативним 
методама и облицима 

рада        

С. Ракић, С. Ивић 
 

Септембар-
јун 

Најмање 70 % 
наставника показује 
интересовање за 
примену нових  
метода и облика 
рада  

Број и квалитет 
прикупљеник 
података, 
записник 

наставници август 

1.1.2.Презентација  на 
Наставничком већу 

С. Ивић 
 

1.2.Радити на 
оснаживању  
тимског рада при 
планирању и 
реализацији 
наставе 

1.2.1.дефинисање 
активности у оквиру 

тимова    

Директор, педагог 
 

Септембар-
јун 

Формирани сви 
стручни тимови, 
задовољство рада 
у тиму, број и 
квалитет 
заједнички 
израђених планова, 
квалитет праћења 
остварености 
резултата 

Документација, 
израђени 
планови 

педагог август 

1.2.2. формирање 
тимова 

Директор, педагог 
председници актива 

 
1.2.3.израда заједничких 

планова                

1.2.4. израда мерних 
инструмената за 

праћење остварености 
резултата 

1.2.5. праћење 
резултата 

Председници 
актива 

 1.3. Унапредити 
знања  наставника 
за рад са децом са 
посебним 
образовним 
потребама и из 
маргинализованих 
група 

 

1.3.1.набавка литетатуре 
 

С.Стефановић 
 

Септембар-
јун 

70% наставника 
унапредило своја 
знања за рад са 
децом са посебним 
образовним 
потребама и из 
маргинализованих 
група и 50 % њих 
одржало огледне 
часове, 

Набављена 
литература, 
сертификати 
наставника о 
учествовању на 
семинару, број 
огледних часова, 
база података 

Наставници, 
педагог 

август 

1.3.2.избор наставника 
за учествовање на 
семинарима 

 

Директор 
С.Стефановић, 

1.3.3.одбир семинара и 
пријављивање 
наставника 

 

С. Ивић 
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1.3.4. реализација 
семинара    

Тим предавача, 
наставници 

 

задовољство 
квалитртом обуке и 
применљивошћу 
знања 
 

1.3.5.реализација 
огледних часова        

Наставници који 
су прошли обуку 

1.3.6.формирање базе 
успешних прилога из 

праксе наставника 

2.Инфоратичко 
описмењавање 

наставника , 
примена 

информационих 
технологија у 

настави 

2.1.Организовати 
информатичку 
обуку за 
наставнике  

 

2.1.1.испитивање 
потреба наставника                    

Педагог, Н. 
Лазић 

 

Септембар -
јун 

70 % наставника 
користи рачунар  
настави 

Број анкетираних 
наставника, 
сертификати 
настаника који су 
учествовали у 
обуци, 
коришћење 
информатичког 
кабинета 

Педагог, 
пом.директора 

август 

2.1.2.анкета                              Педагог, Н. 
Лазић 

 
2.1.3.одабир обуке   

2.1.4.контактирање 
предавача и 

одређивање места и 
времена обуке 

Директортим 
прдавача 

2.1.5.реализација обуке 

2.2.Оспособити  
наставнике  за 
коришћење 
интерактивне 
табле 

2.2.1.Куповина 
интерактивне табле                           

Н.Лазић, 
директор 

 

Септембар -
јун 

Школа опремљена 
интерактивном 
таблом ,         50 % 
наставника користи 
интерактивну таблу 
у настави 

Интерактивна 
табла, 
сертификати 
наставника, 
припреме за час, 
број огледних 
часова 

Наставници, 
стручни 
сарадници 

август 

2.2.2. Одабир 
заинтересованих 

наставника за обуку 

тим предавача , 
заинтересовани 

наставници 

2.2.2.реализација обуке                                

2.2.3.огледни часови 

2.3.Опремити  
школу савременим 
информационим 
наставним 
средствима 

 

2.3.1.попис постојећих 
наставних средстава 

 

З. Крстовић 
 

Септембар -
јун 

Побољшани услови 
рада применом 
савремених 
наставних средства 

Пописна 
листа,анкете,број 
набавњених 
наставних 
средстава и 
њихова примена у 
раду 

Педагог 
Школски одбор 
 

август 

2.3.2.анкетрање 
наставника о потребним 

н.средствима 

С.Ракић 
 

2.3.3.одабир наставних 
средстава  

 

директор 
Д. 
Егерић 
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2.3.4.набавка наставних 
средстава                  

 

2.3.5.реализација 
огледних часова 

наставници 

 

Постигнућа ученика 

 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулацја 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
активности 

Временска 
артикулација 

1.Подизање нивоа 
образовних 

аспирација код 
ученика  

1.1.Упознати  
наставнике са 
савременим 
методама и 
облицима рада  

 

1.1.1.Тестирање ученика 
на почетку и на  крају 

школске године                             

Предметни 
наставници 

 

Септембар-
јун 

За 30 % бољи 
резлтати на 
тестирању 

Тестови , оцене  
 

ПП служба 
 

август 

1.1.2.Припрема ученика 
за такмичења 

Новембар-
април 

Повећан број 
ученика који 
учествују на 
такмичењима и 
остварени бољи 
резултати.  

Документација 
 

Пом. 
Директора 

Мај 
 

1.1.3.Учествовање на 
такмичењима 

Фебруар-
април 

Спискови 
учесника 
такмичара, 
освојени бодови 

Пом.директора, 
ПП служба 

 

август 
 

1.1.4.Припрема ученика 
8.разреда за завршно 

тестирење 

Наставници српског 
језика и математике 

 

Март- јун 
 

За 20 % повећан 
број ученика који 
уписују жељена 
занимања 

Спискови 
ученика, број 
освојених поена, 
коначне листе 

Педагог, 
директор 

 

јун-август 
 

1.1.5.завршно тестирање јун 

1.2.Развити  нове 
образаце  
понашања код 
ученика 

 

1.2.1. одабир теме за 
предавање 

ПП служба 
 

март Одазив ученика, 
квалитет 
постављених 
питања 

Број 
ученика,записник, 
успех ученика-
оцене 

 

ПП служба, 
наставници 
 

јун 

1.2.2. састанак са 
одељенским 

старешинама и договор 
о раду 

1.2.3.обавештавање 
ученика               

Психолог      
Директор, 

1.2.4. позивање 
уводничара предавања                 
( успешна личност) 
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1.2.5.организовање 
предавања – Сусрет са 
успешним личностима 

О.стрешинеС. 
Ракић, 

одељенске 
старешине, 

директор  

 

Подршка ученицима 

 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулациј
а 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
евалуације 

Временска 
артикулација 

1. Подстицање и 

развијање 

социјалних вештина 

код ученика  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Организовати и 
припремити ученике за 
извођење форум представа 

 

1.1.1. избор 
стручног сарадника   
1.1.2.аудиција за 
ученике и одабир 
глумаца 
1.1.3.глумачке 
пробе 
1.1.4.извођење 
представе 

директор, 
Б.Гајић 
Б. Гајић, 
с.сарадник 
Б. Гајић, 
с.сарадник 
Б. Гајић, 
с.сарадник 

Септембар - 
децембар 

Заинтересован
ост ученика за 
нове облике 
ваннаставног 
рада, створени 
нови модели 
понашања, 
повећан ниво 
толеранције и 
тимског рада 

Евиденције, 
фотографије, 
Изведена 
представа, број 
укључених 
ученика, број 
гледалаца, 
медијска 
пропраћеност 

О.старешине фебруар 

1.2.Организовати 
волонтерске акције 

 

1.2.1.састанак са 

одељенским 

старешинама 

ученика од 5.до 8. 

разреда и договор о 

раду 

1.2.3. одабир 

ученика за обуку  

1.2.4.одабир 

предавача  

1.2.5. обука ученика 

за волонтерски рад  

1.2.6.израда 

М. Бојић, 
педагог 
 
 
О. старешине 
 
М. Бојић, С. 
Ракић 
М. Бојић, С. 
Ракић 
Задужени 
ученици,  
М. Бојић 

Октобар- јун Развијена свест 
ученика о 
значају 
волонтеризма и 
преузимање 
личне 
одговорности 
за покретање 
промена, број 
успешно 
реализованих 
акција 

Број укључених 
ученика, израђен 
план рада, број 
осмишљених и 
реализованих 
акција 

О. Старешине, 
п.директора 

јун 
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2.Информисање свих 
актера школског 
живота о начинима 
заштите ученика од 
насиља 

      

распореда рада и 

задужења 

волонтера 

1.2.7.осмишљавање 

акција 

реализација акција 

 

   
2.1. Поставити протокол о 
заштити, занемаривању и 
злостављању деце са 
адекватним порукама на 
видним местима у школи   

 

2.1.1.Постављање 
протокола о заштити 
деце на кључним 
местима у школи 
2.1.2.Постављање 
плаката / постера 
2.1.3.Прављење и 
постављање кутије 
пријатељства 
2.1.4.Писање порука 
пријатељства и 
постављање на 
јавним местима у 
школи 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља 

Септембар-
јун 

 

За 50% смањен 
број ученика 
изложених 
насиљу и за 50 
% смањен број 
ученика који 
врше насиље 

Протокол,постер, 
плакати , кутија 
пријатељства,еви
денциони листови 
о случајевима  
насиља 

 Драгица 
Здравић,  
директор, 
педагог 
 

Јануар, јун 

  

 

 2.2. Укључити ученике у 
активности усмерене на 
смањење насиља 

 

2.2.1.Одабир по 2 
ученика из свих 
одељења од V до 
VIII разреда за 
дежурства у школи 
2.2.2.Прављење 
плана дежурства  
2.2.3. Дежурства 
ученика 
2.2.4.Вођење књиге 
дежурстава  

О.старешине 
 
 
 
С. Ракић 
О.старешине
Дежурни 
ученици 

Септембар-
јун 

Сви ученици 
предметне 
наст.учествовали 
у дежурству 
школе и дали 
лични допринос 
повећању 
безбедности и 
самањењ 
насиља. 

Списак ученика, 
запажања 
наставника, књига 
дежурства, видео 
надзор 

О.старешине С. 
Ракић директор 

 

Септембар-јун 
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 2.3.Организовати  трибине за 
ученике  
 
 
 

2.3.1.Обезбеђивање 
простора 
2.3.2.позивање 
предавача 
2.3.3.позивање 
учесника  
2.3.4.одржавање 
трибине 
 

Директор 
 
Педагог 
психолог 
Педагог      

психолог 

децембар Повећан ниво 
информисаности 
ученика, ученици 
свесни своје 
одговорности и 
иницијатори 
промена 

Број учесника, 
фотографије, 
записник 

Психолог, Тим 
за насиље 

јануар 

 2.4.Организовати трибине за 
родитеље  
 

2.4.1.Обезбеђивање 
простора 
2.4.2.позивање 
предавача  
2.4.3.позивање 
учесника 
2.4.4.одржавање 
трибине 

Директор 
 
Педагог 

психолог 
Педагог          
психолог 

март Повећан ниво 
информисаности 
родитеља, 
родитељи 
активни 
партнери у раду 
школе и 
иницијатори 
промена 

Број учесника, 
фотографије, 
записник 

Психолог, Тим 
за насиље 

април 

 
 
 
 
 

2.5.Организовати трибине за 
наставнике  
 

2.5.1.Обезбеђивање 
простора 
2.5.2.позивање 
предавача  
2.5.3.позивање 
учесника 
2.5.4.одржавање 
трибине 
 

Директор 
 
Педагог 
психолог 

Педагог          
психолог 

новембар Повећан ниво 
информисаност
и наставника, 
наставници 
свесни своје 
одговорнос и 
иницијатори 
промена 

Број учесника, 
фотографије, 
записник 

Психолог, Тим 
за насиље 

децембар 

 2.6. Организовати креативне 
радионице са ученицима од 
3.до 6. разреда на превенцији 
злоупотребе дрога 

2.6.1.Састанак са 
одељенским 
старешинама , 
стручним 
сардницима - 
договор о раду и 

Педагог 
 
 
 
 
Педагог, 

Октобар- 
мај 

Сви ученици од 
3.до 6.разреда 
упознати са 
штетношћу 
коришћења 
дрога 

Број учесника, 
фотографије, 
записник, број 
успешно 
реализованих 
радионица 

О.старешине 
педагог 

јун 
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подела материјала 
2.6.2.прављење 
плана активности   
2.6.3.одржавање 
радионица  

о.старешине 
 
Педагог 

3.Подизење  опште 

културе ученика 

        
         

 

3.1.Организовати  квиз знања 3.1.1.Обавештавање 
ученика 
3.1.2.Пријављивање 
ученика 
3.1.3.Осмишљавање 
питања за квиз                      
3.1.4.Одређивање 
термина за 
реализацију квиза                     
3.1.5. Реализација 
квиза 

О.старешине 
О.старешине 
 

С.Миленковић
, С. Савић 
                                
С.Миленковић, 
С. Савић 

Април-мај Најмање 20 % 
ученика жели 
да унапреди 
своја знања из 
опште културе 
и да учествује у 
квизу  

Број пријављених 
учесника,списак 
ученика, ниво 
показаног знања, 
награде, 
фотографије 

Пом. директора мај 

 3.2.организовати музичко 
такмичење 

3.2.1. Обавештавање 
ученика 
3.2.2.Пријављивање 
ученика   3.2.3.    
Припремање 
материјала за 
такмичење  
3.2.4.Одређивање 
термина за 
реализацију 
такмичења            
3.2.5. Реализација 
такмичења 

О.Стрешине 
 
О. Стрешине 
 
М. Бојић , С. 

Ђокић 
М. Бојић , С. 

Ђокић 
М. Бојић , С. 
Ђокић 
 

Март-април Најмање 30 % 
ученика жели 
да унапреди 
своја знања из 
области музике 
и да учествује у 
такмичењу 

Број пријављених 
учесника,списак 
ученика, ниво 
показаног знања и 
вештина, награде, 
фотографије 

Пом. директора мај 

 3.3.организовати спортско 
такмичење 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.Обавештавање 
ученика 
3.3.2.Пријављивање 
ученика 
3.3.3.Осмишљавање 
такмичења и набавка 
потребног материјала              
3.3.4. Одређивање 
термина за 

Ј.Мићуновић 
 
Ј.Мићуновић 
А.Милутиновић 
 
Ј.МићуновићА.
Милутиновић  
Ј.Мићуновић 
А.Милутиновић 

март-мај 
 
 
 
 
 
 
 
 

Најмање 30 % 
ученика жели 
да унапреди 
своја знања , 
вештине и 
технике из 
области спорта 
и да учествује у 
такмичењу 

Број пријављених 
учесника,списак 
ученика, освојене 
награде, врсте 
спортских 
дисциплина, 
фотографије 
 
 

Пом. Директора 
 
 
 
 
 
 
 
 

мај 
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3.4.организовати ликовну 
колоније 

реализацију 
такмичења               
3.3.5. Реализација 
такмичења   

            
3.4.1. Тимски 
састанак                
3.4.2. Одређивање 
термина одржавања 
колоније 
3.4.3.Обавештавањ
е јавности  
3.4.4.Евидентирање 
заинтересованих 
3.4.5.Набавка 
потребног 
материјала за рад     
3.4.6. Реализација 
колоније 
3.4.7.Изложбена 
поставка радова                                                                                     

 
 

Директор, 
Д.Петровић 
Директор, 
Д.Петровић 
 
Секретар 
Д.Петровић 
Д.Петровић 
директор 
Д.Петровић 
директор 
 

 
 
 
 
 
мај 

 
 
 
Реализована 
једна ликовна 
колонија 
поводом Дана 
школе са 
најмање 20 
учесника , 
одабрани 
успешни 
радови и 
постављена 
изложба 

 
 
 
Број учесника, број 
радова, 

Директор, 
наставник 
ликовног васп. 

          
 
 

3.5.Организовати  посете 
опери , балету или другим 
установама културе 

3.5.1.Контактирање 
установе културе 
3.5.2.Обавештавањ
е ученика и 
родитеља 
3.5.3. Формирање 
групе ученика и 
наставника 
3.5.4. Резервација 
места и 
обезбеђивање 
превоза          3.5.5. 
Реализација посете 
 

Директор 
секретар 
 
 

О.старешине 
М. Бојић 

 
Директор, 
секретар 

Директор, М. 
Бојић 

Фебруар-мај Подигнут ниво 
интересовања 
ученика и 
наставника за 
праћење 
културних 
манифестација , 
створени услови 
за 
преноширивање 
ваннаставних 
активности 
школе , 
пропраћено 
најмање 5 
културних 
дешавања 

Спискови 
учесника, 
фотографије, 
улазнице, 
записници 

М. Бојић , Љ. 
Павићевић 

јун 
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 3.6 .Унапредити квалитет рада 
Ученичког  парламента 
 

3.6.1.Састанак 
Парламента                 
3.6.2.Доношење 
плана рада               
3.6.3.Акције 
Парламента  

М. Бојић 
М. Бојић 
М. Бојић, 
педгог 

Септембар- 
јун 

Мотивација 
ученика за 
укључивање у 
рад 
Парламента, 
већа 
укљученост у 
свакодневни 
рад школе, 
веће 
иницијативе 
ученика за 
увођење 
промена у 
школи 

План рада , 
осмишљене 
акције, 
реализоване 
акције:хуманитар
не, еколошке , 
добротворне 
уређен школски 
простор 

Б. Даничић јун 

4.Оснаживање ученика 
за избор будућег 
занимања ( проф.орј. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Прзентовати план рада 
Наставничком већу и Савету 
родитеља 
 
 
 
 
 
4.2. организовати радионице 
за ученике  7. и 8-ог разреда 
на тему проф.орјентације 
 
 
 
 
 
4.3. организовати предавања  
за ученике  7. и 8-ог разреда и 
њихове родитеље на тему 
проф.орјент 
 
4.4. организовати посете 
ученика 8-ог разреда средњим 
школама 

4.1.1. Седница 
Наставничког већа 
4.1.2.Презентовање 
плана рада ПО 
4.1.3.Састанак  
Савета родитеља 
4.1.4.Презентовање 
плана рада ПО 
4.2.1.Састанак са 
одељенским 
старешина 7. и 
8.разреда 
4.2.2. 
Обавештавање 
ученика и 
формирање група 
за рад              4.2.3. 
Договор о раду – 
место , време и 
динамика    
4.2.4.Реализација 
радионица                        
4.3.1. Одабир теме 
и предавача 4.3.2. 

Директор 
 
 
 
С. Ивић 
 
С.Ивић, 
директор 
 
С. Ивић 
 
Директор 
 
 
 
С.Ивић, 
педагог 
 
С.Ивић, 
педагог 
С.Ивић, 
педагог 
 
С.Ивић, 

Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученици 7. И 8. 
Разреда и 
њихови 
родитељи 
стекли нова 
сазнања и 
добили стручну 
помоћ за лакши 
избор будућег 
занимања. 
Најмање 80 % 
ученика 
уписало 
жељено 
занимање .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План рада,број 
укључених 
ученика и 
родитеља,број 
одржаних 
радионица, 
предавања,посет
а средњим 
школама и 
фирмама, 
фотографије, 
записници  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, 
секретар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 
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4.5. организовати  стручне 
посете ученика 8-ог разреда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Пружити подршку деци са 
посебним образовним 
потребама                
 
 
 
 
 
 
5.2.Пружити подршку деци 
ромске националне мањине                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.Пружити подршку 
надареним ученицима 

Обавештавање 
ученика  и 
родитеља       4.3.3. 
Реализација 
предавања          
4.4.1. Контактирање 
средњих школа 
4.4.2. одређивање 
термина и динамике 
посете 
4.4.3.Формирање 
група 
4.4.4.Реализовање 
посета        4.4.5. 
Подношење 
извештаја          
4.5.1. Контактирање 
друштвених , 
производних и 
услужних фирми 
4.5.2. одређивање 
термина и динамике 
посете 
4.5.3.Формирање 
група 
4.5.4.Реализовање 
посета             4.5.5. 
Подношење 
извештаја 
 
5.1.1.Састанци тима 
за инклузију 
5.1.2.Израда плана 
праћења инклузивног 
образовања                
5.1.3.Спровођење 
акција и 
регистровање 
напретка                

педагог 
 

О.старешине 
 
 
С.Ракић 
 

Директор 
 
Директор, 
С.Ракић     С. 
Ивић 
Педагог, 
С.Ивић 
Педагог, 
С.Ивић 
 
Директор С. 
Стефановић 
тим за 
инклузију 
 
 
 
 
 
С. Ракић 
 
 
Педагог 
 
 
 

Наставници 
 

С. Ракић 
Ученички 
парламент 
наставници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар -
јун 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 
 
 
Септембар 
– јун 
 
 

 
 
 
Новембар    
април 
новембар 
септембар-
јун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боља 

интеракција и 

индивидуалнији 

приступ детету 

, пораст 

позитивних 

ставова 

окружења 

према 

инклузији  

 

Задржавање 

ромске деце у 

образовном 

систему, 

постигнућа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Евиденција о 
броју укључених 
ученика, 
постигнућа 
ученика ,  
извештаји 
наставника , 
педагошка 
документација 
 
 
База података, 
постигнућа 
ученика, оцене, 
број радионица 
са родитељима, 
број акција 
солидарности, 
број деце која 
завршавају 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Стефановић 
 
 
 
 
 
 

Педагог, 
пом.директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Крупниковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
јун 
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5.Унапређивање 

квалитета садржаја 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.1.Упознавање 
наставника са 
спесифичним 
обележјима 
припадника ромске 
популације 
5.2.2.Прављење базе 
податка о ромским 
ученицима и њено 
редовно ажурирање                 
5.2.3.Појачан 
допунски рад са 
ромским ученицима                              
5.2.3.Радионице са 
родитељима 
5.2.4.Акција 
солидарности  
5.3.1.Евидентирање 
даровитих ученика                     
5.3.2.Прваљење 
плана рада             
5.3.3.Појачан додатни 
рад с ученицима             
5.3.4. Праћење 
конкурса за даровите                
5.3.5.Учествовање на 
конкурсима       

ученика, 

задовољство 

родитеља и 

међусобни 

односи 

вршњака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

постигнутим 

резултатима,пр

епознати 

таленти и 

остварени 

резултати, 

добри 

вршњачки 

односи 

разред                
 
 
 
 
 
 
 
Број ученика, број 
одржаних 
додатних часова, 
резултати 
ученика, 
педагошка 
документација            
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Етос 

 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 

артикулација 
Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
евалуације 

Временска 
артикулација 

1 1.Побољшање 

међуљудских односа и 

културе понашања у 

школи и ван ње 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Побољшати односе 

међу запосленима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Израда 

мерног 

инструмента за 

процену 

међуљудских 

односа међу 

запосленима        

1.1.2.анкетирањ

е запослених  

1.1.3.анализа 
потреба  и избор 
листе конкретних 
предлога   
садржаја               
1.1.4. евиденција 
и обележавање 
важних датума 
запослених 
(рођендани, 
венчања,рођења 
деце,смртни 
случај,одлазак у 
пензију)                   
1.1.5. заједничка 
дружења 
поводом важних 
датума  

1.1.6.  
одрђивање 
термина за 
спортско 
рекреативне 
активности                     

Пп служба 
 
 
 
Педагог 
 
Педагог 
 
П.Синдикат
а 
 
Директор, 
п.синдиката 
 
Ј.Мићуновић                     
п.синдиката 
 
 
Директор, п. 
СиндикатаД
иректор 
 
 
 
Директор, 
секретар 
 
Педагог 
ПП служба 
 
 
 
ПП служба 
ПП служба 

Мај 
 
 
 
Мај 
 
Јун 
 
Целе године 
 
 
Март, 
децембар, 
јануар,мај 
октобар 
 
окторбар-јун 
октобар-
јануар 
април,мај 
 
 
 
 

Унапређени 
међуљудски 
односи међу 
запосленима, 
појачан тимски 
рад, створена 
атмосфера 
поверења 
,толеранције и 
отворености, 
поштовања 
различитост. 
Обележени 
важни датуми 
запослених, 
најмање 4 пута 
годишње 
организована 
заједничка 
дружења којима 
присуствује 
најмање 60 % 
запослених, 
организоване 
спртско 
рекреативне 
активности 
најмање 2 пута 
месечно , током 
целе школске 
године, 
организовано 
најмање једно 
заједничко 

Број обележених 
датума, број 
учесника дружења, 
путовања, 
спортско 
рекреативних 
активности, 
фотографије, 
записи                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкете, број 
трибина, 
предавања, јавних 
форума, спискови 
присутних, 
фотографије,број 
акција покренутих 
од стане родитеља 

Председник 
синдиката, 
директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор, 
о.старешине, ПП 
служба 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
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1.2.Подићи ниво квалитета 
партнерства са родитељима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.спорт и 
рекреација         
1.1.7.прикупљањ
е информација о 
путовањима                   
1.1.8.информиса
ње запослених                    
1.1.9.путовања и 
излети 

 

 

 

 

 
1.2.1.Састанак 
Савета 
родитеља 
1.2.2.Израда 
анкете за 
родитеље 
1.2.2.Анализа 
резултата                             
1.2.3.Креирање 
садржаја за 
трибине,предав
ања,форуме и 
округле столове                                        
1.2.4.Одабир 
предавача                 
1.2.5.Одређива
ње термина и 
места 
одржавања               
1.2.6.Обавешта
вање родитеља                      
1.2.7.Реализаци
ја трибине          
1.2.8.Реализаци

директор 
 
 
О.старешин
е 
ПП служба 
ПП служба 
ПП 
службаО.ст
арешине 

путовање 
годишње 
 
Побољшана 
сарадња 
родитеља и 
школе, 
родитељи, 
ученици и 
наставници 
партнери у 
реализацији 
наставног 
процеса.Одржа
но најмање по : 
1 тирбина, 1 
прдавање, 1 
Јавни форум , 1 
округли сто и 
покренут 
дијалог између 
родитеља и 
школе. 
Родитељи 
иницирали и 
учетвовали у 
најмање 2 
акције . 
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Повећање угледа и 

промовисање рада 

школе у локалној 

заједници 

 

 

 

ја предавања                    
1.2.9.Реализаци
ја Јавног 
форума                    
1.2.10.Заједничк
е акције са 
родитељима 

1.3.Унапредити облике 

информисања јавности о раду 

школе 

 

1.3.1. израда 

web странице 

1.3.2.формирањ

е тима 

наставника за 

уређење сајта 

1.3.3.обука 

наставника за 

постављање 

садржаја на сајт 

школе 

1.3.4. 

ажурирање 

(web 

странице,сајта 

школе, facebook 

странице и 

интернет 

презентације 

школе) 

1.3.5.одабир 

наставника и 

ученика за 

уреднички тим 

школског 

годишњака 

Н. Лазић           
Д. Егерић 
 
Н. Лазић           
Д. Егерић 
 
Н. Лазић           
Д. Егерић 
 
 
 
Н. Лазић           
Д. Егерић 
 
 
 
 
Директор,С. 
Васић 
 
 
С. Васић 
 
Директор 
Д.Егерић 
 
Директор, 
наставници 

Јануар 2012. 
Јануар 2012. 
 
Фебруар-март 
 
 
Током године 
 
 
 
 
Новембар  
 
 
Током школске 
године 
 
 
Мај 
 
 
Током школске 
године 
 

Израђена web 
страница школе 
која се редовно 
ажурира новим 
садржајима, 
квалитетно 
урађен школски 
годишњак , уз 
велико учешће 
наставника и 
ученика, јавност 
информисана о 
раду школе 
путем радио и 
ТВ емисија . 

Web страница, 
број посетилаца 
сајта и профила 
фејсбука, интернет 
презентација, 
школски 
годишњак, број 
приказаних јавних 
презентација, број 
ТВ прилога о раду 
школе 

Директор, 
пом.директора 
 
наставници 

Током школске 
године 
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1.3.6.прикупља

ње материјала 

за уређење 

школског 

годишњака 

1.3.6.штампање 

школског листа-

годишњака 

1.3.6.припремање 

јавних 

презентација за 

медије,родитеље 

и све 

заинтересоване 

1.3.7.Јавне 

презентације 

 

Школски ресурси 
 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулација 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
евалуације 

Временска 
артикулација 

1.Побољшање 

материјално техничких 

и финансијских  

потенцијала школе  

    

1.1.Обезбедити нова  

наставна средства  

 

 

1.1.1.попис постојећих 
наставних средстава 
1.1.2.анкетирање 
наставника о потребним 
н.средствима 
1.1.3.одабир и наставних 
средстава 1.1.4.набавка 
наставних средстава                              
1.1.5.попис постојећег 
књижевног фонда 
библиотеке                      
1.1.6.Набавка нових књига 
за школску библиотеку 

З. Крстовић 
 
С.Ракић 
 
 
директор Д. 
Егерић 
директор Д. 
Егерић 

 М. 
Стојановић 
С.Ивић 
 М. 
Стојановић 

јун Обезбеђена 
нова наставна 
средстава 
потребна за 
реализацију свих 
наставних 
предмета 
.Обогаћен 
књижњвни фонд 
библиотеке 
лектирама и 
другом стручном 
литературом,већ
е задовољство у 

Анкете, пописне 
листе, број и 
разноврсност 
наставних 
средстава, број 
књига и стручне 
литературе, 
документација 

З. Крстовић, Д. 
Симоновић, 
библиотекар 

Током школске 
године 
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С.Ивић 
директор                 

раду и бољи 
успех ученика. 

1.2.Побољшати 

радни простор  

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Састанак са 

представником Завода за 

урбанизам               

1.2.3.Евидентирање 

постојећег стања радног 

простора                     

1.2.4.Израда пројектне 

документације  

1.2.5.Обезбеђивање 

финасијских средстава                                       

1.2.6.Адаптација 

постојећих и надоградања 

нових учионица        

1.2.7.Реконструкција 

тоалета и санитарног 

чвора                       

1.2.8.Уређење просторије 

за пријем родитеља 

Директор 
 
 
Директор 
 
 
 
директор 
 
директор 
 
 
 
директор 
 
 
директор 

Септембар 
2011. 
 
 
Септембар 
2011. 
 
Септембар-
октобар 
2011. 
 
Фебруар 
2012. 
 
 
Април-јун 
2012. 
 
2014. 

Квалитетнији 
услови живота и 
рада у школи 
,задовољни 
ученици , 
наставници и 
родитељи, 
повећани , 
повећана 
безбедоносна и 
здравствена 
ситуација ученика 
и наставника 

Записници , 
пројектна 
документација, 
уговори о 
извођењу 
радова, нове 
учионице и 
просторија за 
родитеље, 
реконструисани 
тоалети и  
санитарни чвор 

Директор, 
секретар, 
рачуноводство 

Август 
2015/2016. 

 
1.3.Омогућити 

доступност 

различитим 

изворима 

финансирања  

 

1.3.1.израда годишњег 

буџета школе 

1.3.2.учествовање у 

креирању градског буџета 

1.3.3.праћење конкурса на 

локалном и националном 

нивоу                  

1.3.4.писање предлога 

пројеката                 

1.3.5.реализација 

пројеката            

 

Директор, 
књиговођа 
 
Директор, 
књиговођа 
 
 
С. Ракић 
 
С. Ракић 
 
директор 
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Руковођење, организација и обезбеђење квалитета 
 ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Циљ Задаци Активности Носиоци Временска 
артикулација 

Критеријум 
успеха 

Инструменти Носиоци 
евалуације 

Временска 
артикулација 

1. Унапређивање 

организаторских  знања 

,техника и  вештина 

представника органа 

управљања 

 

 

 

  

 

 

1.1.Поштовати законске 

регулативе  

 

1.1.1.Израда 
Правилника о 
награђивању 
ученика и 
чланова 
колектива              
1.1.2.Креирање 
акта о 
организацији и 
систематизацији                            
1.1.3.израда 
финасијског 
плана  рада 
школе  

Секретар  
директор 
Школски 
одбор 
 

 
 
Директор 
рачуновод
ство 

2012. 
 
 
 
Стални задатак 
Октобар 
 
 

Постојање 
Правилника 
повећао ниво 
задовољства 
ученика и 
наставника , 
креиран 
акт,израђен 
детаљни 
финансијски план 
рада школе. 

Правилник,број 
награђених 
наставника и 
ученика,акт о 
систематизацији 
радних 
места,финанасијск
и план школе, 
педагошка 
документација 

Секретар, 
директор, 
рачуноводство , 
Школски одбор 

Стални задатак 

1.2.Кординирати, пратити , 
анализирати и вредновати  
успешност реализованих 
школских активности од 
стране директора 

1.2.1. 
Организација 
васпитно-
образовног рада           
1.2.2.  посете 
часовима            
1.2.3.Стручно 
усавршавање 

Директор 
 
Директо 
ПП служба 
директор 

Стални задатак 
 
Стални задатак                           

Добро 
организован 
васпитно 
образовни рад 
показује 
резултате у 
настави,анализир
ан и вреднован 
рад наставника 
кроз 
индивидуалне 
посете часовима 
и унапређене 
руководеће 
способности 
директора. 

Педагошка 
документација,зап
исници , 
евиденције, 
сертификати 

Директор, 
секретар,  

Стални задатак 

 

 

 



 
16 

Стручни актив за развојно планирање  
 
Јелена Ивановић,проф.педагогије- директорка 
Славица Ракић, проф.разр.наставе – координаторка 
Мирјана Петровић, психолог 
Стеван Крупниковић , проф. математике 
Биљана Гајић, проф.српског језика 
Елеонора Вујиновић , наст.разр.наставе 
Небојша Пантелић – председник Савета родитеља 
Весна Ђорђевић , проф. – Председник Школског одбора 


