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5. Александар Савић – наставник историје 

6. Представник Савета родитеља 

7. Представник ученика 

8. Представник локалне заједнице 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Школски развојни план 2018-2023 

 

2 
 

САДРЖАЈ 

2.Анализа постојећег стања- SWOT анализа .............................................................................................. 7 

3.САМОВРЕДНОВАЊЕ .................................................................................................................................. 8 

3.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА .............................................................................. 8 

3.2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ (НАСТАВНИ ПРОЦЕС) .......................................................................................... 9 

3.3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ...............................................................................................10 

3.4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ...................................................................................................................11 

3.5 ЕТОС ...................................................................................................................................................12 

3.6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ .............................................................................13 

4. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ (2013.ГОДИНЕ) ..............................................................................15 

5.РЕСУРСИ ....................................................................................................................................................18 

5.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ .............................................................................................................................18 

5.2 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ ...............................................................................................20 

5.3 НАСТАВНА СРЕДСТВА .......................................................................................................................22 

5.4 ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ ...................................................................................................................23 

5.5 ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ .......................................................................................................................24 

МЕРЕ доступности подршке за ученике са тешкоћама ...........................................................................34 

МЕРЕ превенције насиља и сарадње ученика, наставника и родитеља ...............................................34 

МЕРЕ превенције  осипања ученика .........................................................................................................35 

МЕРЕ увођења иновативних метода наставе / учења ............................................................................36 

МЕРЕ увођење иновативних метода оцењивања ...................................................................................37 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ .....................................................................................................39 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНЛНЕ И МЕЂУНАРЕДНЕ ПРОЈЕКТЕ ...........................................39 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ...........................................40 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА ..............................................................................................41 

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ .......................................................................................42 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ......................................................................................................42 

ПЛАН  САРАДЊЕ  И  УМРЕЖАВАЊА  СА  ДРУГИМ  ШКОЛАМА  И  УСТАНОВАМА .................................43 

 



Школски развојни план 2018-2023 

 

3 
 

1.Историјат школе 

Жупа Радохна је 1516. године имала 29 влашких села. Село Горња 

Радохна је имало 38 кућа, а Доња Радохна 37. Ова два села су заједно 

у XVII веку имала преко 100 домаћинстава. 

 

Нахија Радохна је у Старом Влаху током XV XVI и XVII века имала 

повластице и неку врсту аутономије у оквиру турске царевине, какву нису 

имале остале окупиране земље и области. Ова повластица понајвише је 

везана за име и дело старовлашких кнезова Рашковића, који су, по 

успостављању турске власти, постали бератлијски наследни кнезови са 

потпуном самoуправом. Они су, са другим имућним породицама , много 

допринели укупном развоју нововарошког краја, па и развоју школства. 

Турске власти су се опирале отварању српских школа, тако да је тај 

процес у читавој нововарошкој општини текао веома тешко. 

 

У Радоињи су напредни људи и домаћини скоро три деценије водили 

борбу за отварање основне школе. Браћа Алекса и Ђорђе Друловић из 

Вранеша, су у договору са јаворском Царинарницом, од 1890. до 1892. 

године, водили борбу за почетак образовања у Радоињи. 1892. године 

подигли су зграду од камена и брвана.  

 

Пошто су Турци Радоињу, као погранично село, сматрали извором 

опасности по своју власт, новоизграђена зграда је представљена као хан, 
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а у ствари са основном наменом да се у њој изводи настава. Зато је она 

позната као Друловића хан – школа.  

 

Сматра се да је ова школа почела са радом 1894. године и то илегално, 

јер није имала одобрење турске власти. Школу су својим средствима 

опремила браћа Друловићи, а учитеља су примили на стан и храну код 

себе. У школу је уписано 16 ђака, вероватно од 1883. до 1887. годишта. 

Први учитељ радоињске школе био је Недељко Давидовић. 1895. године 

турске власти су забраниле рад школе, а учитељ Давидовић је, после 

саслушања у Новој Вароши, спроведен у Скопље. 

 

Школа званично није радила до 1902. године, мада су свештеници и 

учитељи повремено држали неке курсеве. Неколико докумената указују 
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на то да је школа наставила са радом школске 1904/05. године, а њен 

учитељ тада је био Миладин Симић, родом из Бање код Прибоја.  

 

Школа је радила до 1915. године, када је због ратних услова прекинула са 

радом. Окупатор је Друловића кућу – школу претворио у жандармеријску 

станицу, а приликом повлачења је опљачкао сав инвентар. Велика 

заслуга за развој радоињске школе на почетку XX века припад брачном 

пару Мутавџић – Милошу Мутавџићу, учитељу и управитељу школе и 

Милојки Мутавџић, учитељици. Милош Мутавџић је, уз школски одбор, 

председника општине и родитеље будућих ученика, најзаслужнији за 

развој радоинјске школе.  

 

Нова школска зграда довршена је 1924. године. Од отварања школе до 

краја 1929. године, радоињска школа је са учитељем Милошем 

Мутавџићем постигла велике резултате и имала велики значај у 

просвећивању радоињске омладине.  

 

Иначе, у овој згради је 1941. године боравио Врховни штаб са Јосипом 

Брозом, вршећи припреме за формирање првих пролетерских бригада, 

при повлачењу војног и политичког партизанског руководства. У 

међуратном периоду, од 1918. до 1941. године, око 20 радоињских ђака 

кренули су у средње и више школе, а међу њима четворица су завршили 

факултете: Гојко Друловић, Мирко Ћуковић, Владимир Жугић и Чедомир 

Друловић.  
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Гојко Друловић и Чедомир Друловић су, за показану храброст и умеће 

руковођења у ослободилачком рату, проглашени за народне хероје. 

Током 1955. године у Радоињи је подигнута нова школа, у знак сећања на 

боравак Врховног штаба НОВ-а и ПОЈ-а, у децембру 1941.године у старој 

школи. Модерна осмогодишња. Спомен – школа, добила је име свога ђака 

Гојка Друловића (1912 – 1943), који је погинуо код Пријепоља 1943. 

Године. Основна Спомен – школа ''Гојко Друловић'', Радоиња, 1955. 

година. 
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2.Анализа постојећег стања- SWOT анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ МОГУЋНОСТИ/П

ОТРЕБЕ 

ПРЕПРЕКЕ 

-Наставници уче 

ученике 

различитим 

техникама учења 

 

-Наставници 

ефикасно 

управљају 

процњесом учења 

на 

часу(повезивање 

делова часа, 

ефикасно 

коришћење 

наставних 

средстава) 

 

-Оцене су у складу 

са резултатима на 

завршном испиту 

 

Дежурање 

наставника на 

одморима, чување 

и испраћај 

путника 

 

 

-Отвореност за 

комуникацију и 

сарадњу 

 

-У уређењу 

школског 

простора 

преовладавају 

ученички радови 

-У школи се прате 

случајеви 

насилног 

понашања 

-Наставници не уче ученике 

како да постављају себи 

циљеве у учењу и 

процењују свој 

напредак 

-Наставници 

недовољно користе 

поступке вредновања 

-Ученици нередовно и 

у недовољном броју 

похађају допунску и 

припремну наставу 

-Недовољна 

заступљеност 

активности за 

развијање социјалних 

вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација) 

-Слаба комуникација 

родитеља и школе у 

пружању подршке 

ученицима који имају 

слабији успех 

-Слаб одзив на 

сарадњу родитеља 

деце са проблемима у 

учењу и понашању 

-Недовољна 

укљученост родитеља 

у планирање и 

реализацију школских 

активности и 

манифестација 

 

-Примена савремених 

наставних средстава 

-Увођење различитих 

система и поступака 

за мотивисање 

ученика 

-Дефинисање и 

увођење јединственог 

става свих наставника 

и разредних 

старешина у вези са 

спровођењењем 

појачаног васпитног 

рада 

-Организовање 

радионица за родитеље 

 

-Мотивисати ученике 

за учешће на 

такмичењима 

 

-Конкурисање на 

пројекте за израду 

пројектно-техничке 

документације и 

набавку опреме, 

стручно усавршавање, 

сарадњу са 

међународним 

организацијама итд. 

 

- 

-Недостатак 

материјалних 

средстава за 

модернизацију 

наставе и набавку 

потребних 

наставних 

средстава за 

наставу 

 

-Немогућност 

организовања 

допунске, додатне 

и 

припремне 

наставе 

за ученике 

путнике 

 

-Недовољна 

стручна 

образованост 

наставника за рад 

са 

ученицима са 

посебним 

потребама 

 

-Мањак 

адекватног 

простора (за 

боравак 

путника) 
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3.САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

3.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је 

на основу Наставног плана и програма. Годишњи план рада школе 

сачињен је на основу Школског програма. 

 

У Годишњи план рада школе уграђен je Акциони план школског 

Развојног плана за текућу годину и оперативно су разрађени структурни 

елементи Школског програма. Програми наставних предмета су 

међусобно садржајно и временски усклађени у оквиру 

сваког разреда.  

 

У Годишњим плановима наставних предмета наведени су исходи и 

циљеви учења по разредима. Годишњи планови наставних предмета 

садрже образовне стандарде. У годишњим плановима наставних предмета 

предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда 

или циљева учења наставног предмета наведених у Наставном програму. 

У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим 

садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду. 

 

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је 

сачињена на основу постојећих ресурса. Прилагођеност Годишњих 

планова рада школе специфичностима одељења је на задовољавајућем 
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нивоу. У Годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а 

на основу анализе напредовања ученика. 

3.2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ (НАСТАВНИ ПРОЦЕС) 

Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на 

часу, користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа, 

поступно поставља све сложенија питања и задатке. 

 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. Наставник 

ефикасно структурира и повезује делове часа и проверава да ли су 

постигнути циљеви часа. 

 

Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и адекватно 

реагује на међусобно неуважавање ученика. 

У наредном периоду потребно је фокус наставног процеса усмерити на 

примењивање специфичних задатака, односно активности на основу 

ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 

Ученицима омогућити да чешће раде у групама, како да процењују свој 

напредак, као и тачност одговора, односно решења. 

 

Такође, треба радити на оним мерама из Предлога за унапређивање 

квалитета наставе које нису у великој мери остварене, као што су: 

 Развијање такмичарског духа, стално истицање примера добре 

праксе и похваљивање успешних /одељењска већа, књига 

обавештења, огласна табла, родитељски састанци, сајт школе, 

медији…/ 
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 Упознавање ученика и родитеља са Правилником о бодовању 

ученика за ђака генерације 

 Спроводити иницијалне и кварталне тестове знања, структуриране 

према образовним стандардима и на основу њихове анализе 

усмеравати даљи рад у циљу подизања ранга успешности ученика и 

школе. Истицати, по кабинетима, резултате анализа 

 Осмислити начине и садржаје рада са родитељима о важности и 

значају постизања што виших школских постигнућа њихове деце 

ради побољшања успешности на завршном испиту 

 Укључити Ђачки парламент у подизање мотивације ученика за 

виша школска постигнућа 

 Остварити континуитет долазака оних ученика на допунску наставу 

које наставник за то одреди 

 

3.3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. Школа 

примењује поступке којима прати успешност ученика. Ученици који 

похађају допунску наставу показују напредак у учењу. Ученици који су 

укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним 

циљевима. 

 

Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, односно 

прилагођеним образовним стандардима. 

 

Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту. Просечни 

резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 
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школску годину. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 

остварен основни ниво образовних стандарда. 

 

У наредном четворогодишњем периоду треба обратити пажњу да ученици 

којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења; да ученици који похађају 

допунску наставу покажу напредак у учењу, те да се побољшају поступци 

за праћење успешности ученика. Такође, у истом периоду, треба пажњу 

усмерити и на реализовање исхода. 

 

3.4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 У школи функционише систем пружања подршке ученицима. Ученици су 

обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. У пружању 

подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. На 

основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. Школа 

сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 

 

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

Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 

различитих потреба и интересовања ученика и организују се активности 

за развијање социјалних вештина. У школи се промовишу здрави стилови 

живота и заштита човекове околине. 
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У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. 

Спроводе се одређене мере за упис у школу ученика из осетљивих група, 

те се предузимају мере за редовно похађање наставе истих. У школи се 

израђују индивидуални образовни планови за све ученике из осетљивих 

група; организују се активности за подршку у учењу за ученике из 

осетљивих група. Школа, такође, сарађује са релевантним институцијама 

и појединцима у циљу повећања подршке деци из осетљивих група. 

 

Школа је сарађивала са Центром за социјални рад кад су у питању 

ученици из осетљивих група; правовремено је тражила подршку и 

мишљење од интерресорне комисије; сарађивала са предшколском 

установом „Паша и Наташа“ и са родитељима. 

3.5 ЕТОС 

 

Школа је безбедна средина за све. Програмом заштите ученика од насиља 

јасно су дефинисане улоге и одговорности ученика и запослених у 

ситуацији насиља, што је потенцирано и на Наставничким већима и на 

часовима одељењских старешина и учешћем и извештајима са семинара. 

На огласним таблама школе истакнуте су, у сарадњи са Ђачким 

парламентом, обавезе и активности у случају насиља и врсте насиља. 

Конфликтне ситуације се решавају у складу са Протоколом о заштити 

ученика. 
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Школски амбијент је пријатан за све и у великој мери уређен радовима 

ученика. 

 

У школи је развијена сарадња на свим нивоима, Ученички парламент 

добија подршку за рад што потврђује број састанака, организоване 

акције, сарадња са директором. Наставно особље, углавном, 

благовремено разматра иницијативе ученика. Ученици и наставници 

организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања 

припадности школи (извештаји са екскурзија, посета, излета, школа у 

природи, такмичења, пројеката). 

 

Школа има добру сарадњу са друштвеном заједницом и институцијама 

које се баве децом и породицом. 

3.6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Сви обавезни документи су донети у процедури прописаној Законом. 

Развојни план школе сачињен је на основу извештаја самовредновања и 

извештаја остварености стандарда образовних постигнућа. У школи 

постоји Финансијски план. 

 

Директор планира активности у вези с организацијом рада школе и 

извештава Наставничко веће као и Школски одбор о реализацијама тих 

активности. У школи се планирају и спроводе дежурства наставника. У 

школи је дефинисана Организациона структура, дефинисане су 



Школски развојни план 2018-2023 

 

14 
 

процедуре избора и рада органа управљања, руковођења, саветодавних 

органа. Постоји Статут школе, Правилник о организацији рада и 

систематизацији послова. У школи су дефинисани стручни тимови из 

великог броја области и одређени су координатори стручних тимова и 

актива. Стручна тела и тимови формирани су у складу са компетенцијама 

запослених. У решењима о структури послова и радних задатака 

наставника извршена је равномерна расподела задужења. 

 

Директор организује и води састанке Педагошког колегијума на којима 

се разматрају извештаји о раду стручних тимова. У школи постоји Тим за 

превенцију од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Директор показује отвореност за промене и иницира иновације, уважава 

различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију међу запосленима. 

Директор развија партнерство са другим установама и локалном 

заједницом. Директор подржава аплицирање и конкурисање школе у 

оквиру развојних пројеката из области образовања. 

 

Стручни органи у школи прате и анализирају успех и владање ученика. 

Стручни сарадници остварују педагошко-инструктиван рад у складу са 

планом рада и потребама школе у виду помоћи ученицима у савладавању 

тешкоћа у учењу, и у виду помоћи одељењским старешинама у 

реализацији рада и решавања насталих проблема. Тим за 

самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у 
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складу са прописима што се закључује на основу Извештаја о 

самовредновању. 

4. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ (2013.ГОДИНЕ) 

 

Спољашње вредновање квалитета рада у школи је обављено 08. и 09. 

маја 2013.године, општим стручно- педагошким надзором на основу 

члана 48. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр.72/2009, 52/11), Правилника о стандардима квалитета 

рада установе („Службени гласник РС“ бр.7/11), Правилника о вредновању 

квалитета рада установа („Службени гласник РС“, бр. 9/2012), Правилника 

о стручно- педагошком надзору („Службени гласник РС“, бр.34/2012) и 

Решења министра просвете, науке и технолошког развоја о формирању 

тимова за спољашње вредновање (бр. 614-02-157-13-15/17). 

На основу анализе Извештаја Комисије за спољашње вредновање 

квалитета рада установе предузете су одређене мере у циљу унапређења 

рада школе, али је исте потребно и даље спроводити. 

 

Сумарна процена квалитета рада школе извршена је на основу резултата 

вредновања у свим областима, према дефинисаним стандардима. 

 

У већини области квалитета рада, постојали су аспекти који су добро 

остварени, али су у њима евидентирани и значајни недостаци. Школа је 

показала најбоље резултате у области Етос. У односу на дефинисане 
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стандарде, у појединим областаима преовлађују недостаци у раду, што је 

посебно било у областима Постигнућа ученика и Организација рада и 

руковођење, у којима ниједан стандард није био остварен.  

 

Налази изведени на основу доказа показују да је од укупно 30 стандарда 

који се оцењују, школа оставарила 12, али не и на највишем нивоу. 

 

Други главни критеријум на основу кога је изведена оцена јесте 

оствареност кључних и изабраних стандарда. Утврђено је да је школа од 

15, остварила укупно 8 кључних стандарда за вредновање, а од четири 

истакнута стандарда (2.4, 2.6, 3.2 и 5.3), оставрила је само два. 

Школа планира унапређење рада до достизања максималне 

учинковитости како би се планиране активности одразиле на подизање 

успеха ученика и допринеле побољшању амбијента у школи, што ће се 

постићи подизањем квалитета рада и нивоа остварености следећих 

стандарда кључних за вредновање: 

 

 Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба ученика 

 

 Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

 У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

 

 У школи је развијена сарадња на свим нивоима 
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                     Преглед постојеће структуре и ресурса школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТИЧНА 

ШКОЛА 

ИО  РУТОШИ 
ИО КОКИН 

БРОД 

ИО  НЕГБИНА ИО  ДРАГЛИЦА 
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5.РЕСУРСИ 

5.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у 

односу на број ученика. Наставно и ненаставно особље има прописане 

квалификације и њихов број је у складу са прописима. 

 

У школи је запослено 28 наставника и професора, од чега 7 у разредној 

настави, 21 у предметној настави, 2 стручна сарадника (психолог/ 

педагог и библиотекар) и директор школе.  

 

Осим наставног кадра у школи раде два административна радника, као и 

десет чланова особља на одржавању школе. 

 

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Запослени на 

основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање и 

стручно се усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и примењују новостечена знања из датих области. 

НАСТАВНИ КАДАР 

Степен стручне спреме Број Стручни испит 

Доктор наука - - 

Магистар - - 

VII – мастер 24 18 

VII – специјализација - - 
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VII - - 

VI 4 1 

Средња стручна спрема - - 

УКУПАН БРОЈ 28 19 

 

РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

Директор 1 

Степен стручне спреме VII 

Радни стаж у образовању 11 

Стручни сарадници Стручни 

испит 

Стаж Проценат 

ангажованости 

Психолог/ педагог Не 1 100% 

Библиотекар Да 15 50% 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 

 Степен стручне 

спреме 

Стаж Проценат 

ангажованости 

Шеф 

рачуноводства 

IV 34 године 50% 

Велимир Грбић VII 27 година 50% 

 

ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

Укупан број запослених 10 
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5.2 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

Материјално-технички услови у школи су на задовољавајућем нивоу. 

Чине се напори да се материјални ресурси школе модернизују и 

унапреде, тако да се сваке школске године материјални и технички 

услови побољшају у циљу што успешнијег извођења васпитно- 

образовног рада. Последњих година учињен је велики напредак у 

осавремењивању школе. 

 

Школа је физички безбедно место и школски простор задовољава 

здравствено-хигијенске услове. У школи постоји простор за рад у складу 

са нормативима и користи се према плану коришћења школског 

простора. 

 

Матична школа располаже површином од 1836m2. Зграда има централно 

грејање. Школско двориште je површине 98а и 97м . Предњи део је 

уређен у виду парка са дрвеним клупама за седење. Задњи део има 

бетонски рукометни/ фудбалски терен, одбојкашки терен, јаму са песком 

за скок удаљ и зелене површине. У задњем делу дворишта, на источној 

страни, налази се учионица на отвореном. 

 

Током 2015. године завршени су радови на изградњи централног грејања, 

пројекат је реализован у сарадњи са локалном самоуправом и МПНТР. 

Од школске 2015/ 2016.године почело је са радом централно грејање. 
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Прозори на две учионице и у библиотеци реконструисани су почетком 

2014. године у циљу даљег постизања енергетске ефикасности 

средствима локалне самоуправе. 

Сала за физичко васпитање се налази у школском дворишту и повезана је 

са школском зградом. Комплетна адаптација фискултурне сале извршена 

је током 2017/ 2018.године, средствима локалне самоуправе и МПНТР.  

1. Матична школа – Просторије и ниво опремљености 

Редни број 

Назив објекта 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

Веома 

добро опр. 

Средње 

опремљен 

Лоше 

опремљен 

1. Централна зграда 10  +  

2. Фискултурна сала 1 +   

3. Свлачионице 1  +  

4. Наставничка 

зборница 

1  +  

5. Кабинети за наставу 8  +  

6. Административна 

канцеларија 
2  +  

7. Кабинет педагошко- 

психолошке службе 
1  +  

8. Просторија за 

пријем родитеља 
1  +  

9. Кабинет директора 1  +  

10. Библиотека 1 +   

11. Продужени боравак / / / / 

12. Хол 1 +   

13. Трпезарија 1 +   
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5.3 НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

Школа је пре неколико година почела са активном модернизацијом и 

осавремењавањем наставних средстава, сходно обезбеђеним 

финансијским средствима у ту сврху. Све учионице су у релативно  

добром стању, функционалне, са задовољавајућим школским 

намештајем. Неколико учионица је опремљено савременим наставним 

средствима, тако да су у њима створени услови за квалитетну 

реализацију наставног процеса заснованог на примени информатичке  

технологије савремене генерације. 

 

Школа има једну учионицу за информатику са укупно 15 умрежена 

рачунара, сервером, пројектором, платном и рачунарском опремом за 

наставника. Школа је корисник АДСЛ интернета и АМРЕС-а. Школа има 

свој веб-сајт www.osgojkodrulovic.edu.rs 

 

Школа има видео-надзор од 8 камера које покривају све ходнике школе, 

главни и ђачки улаз у школу и школско двориште, тако да је безбедност 

ученика и имовине на добром нивоу. 

 

Школска библиотека, која се налази у приземљу главне школске зграде, 

опремљена је великим бројем стручне литературе, као и лектира коју 

користе ученици. У плану је опремање библиотеке електронским 

програмом за евиденцију и издавање књига. 
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Рачуноводство и секретаријат школе опремљени су са по једним 

савременим компјутером и штампачем. Психолошко-педагошка служба 

опремљена је новијим фотокопир-апаратом и компјутером који је 

умрежен на интернет. 

 

Настава биологије има солидан фонд учила: настава се одвија у 

учионици кабинетског типа, опремљеној разним училима и плакатима од 

значаја за боље и квалитетније учење. Учионица за физику и хемију 

осим школског намештаја поседује прибор за извођење основних огледа. 

 

Потребе за наставним средствима (ИКТ) у наредном периоду: 

 Све учионице опремити белим таблама и пројекторима 

 Све учионице опремити по једним рачунаром / лаптопом који би 

користио предметни наставник, односно наставник разредне наставе 

у сврху побољшања наставног процеса 

 Проширити АМРЕС у свим кабинетима  

 Набавити интерактивну таблу или дигиталну учионицу 

5.4 ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 

        Школа се финансира из: 

1. Буџета Републике Србије (Министарство просвете) 

2. Буџета локалне самоуправе 

3. Донација 

 



Школски развојни план 2018-2023 

 

24 
 

5.5 ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ 

На реализацији образовно-васпитног рада школа сарађује са образовним 

установама и институцијама, удружењима локалне заједнице, културним 

институцијамау граду, као што су Градска библиотека, Дом културе, 

Завичајни музеј. Школа је такође успоставила сарадњу са Центром за 

социјални рад, Канцеларијом за младе, Домом здравља и МУП-ом из 

Нове Вароши. 

Развојни план школе је стратешки документ који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада. План је сачињен на основу 

самовредновања индикатора квалитета рада установе и доноси се на 

период од пет година. Овај Развојни план доноси Школски одбор на 

својој седници дана 14.09.2018.године, а на основу предлога Стручног 

актива за развојно планирање, који је урађен у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања (члан 50), Законом о основном 

образовању и васпитању (члан 26) и на основу Стручног упутства 

министра о начину израде школске документације (од 27.08.2014.године) 

*МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ* 

Наша школа тежи да одржи углед и да уз квалитетно образовање пружи 

ученицима услове за развијање критичког мишљења, одговорности и 

самосталности, а наставницима могућност усавршавања и напредовања. 

Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, 

њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког 

мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у 

циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој. 
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*ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ* 

Да школа буде место ефикасног учења–где ће се сви актери осећати пријатно у 

безбедном окружењу. 

 

Развојни план садржи приоритете, циљ у оквиру приоритета, задатке, 

предвиђене активности којима ће се остваривати постављени задаци и носиоце 

реализације. Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојних 

циљева. 

 

Осим приоритета и плана реализације, Развојни план садржи и: мере за 

унапређивање ВОР; одговарајуће облике подршке и разумних прилагођавања; 

превенцију насиља уз заједничко учешће ученика, наставника и родитеља; мере 

превенције осипања ученика; увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика. Такође, садржи и план припреме за завршни испит; 

укључивање школе у развојне пројектe; план усавршавања и стицања звања; 

укључивање родитеља у рад школе; умрежавање са другим школама и 

установама. Све напред набројане мере и планови су посебан део Развојног 

плана и чине његов саставни део. 

 

Приоритети Развојног плана су:  

1. ПЛАНИРАЊЕ ВОР И РЕАЛИЗАЦИЈА 

2. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4. АМБИЈЕНТ И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕСУРСИ 
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Приоритет 1: ПЛАНИРАЊЕ ВОР И РЕАЛИЗАЦИЈА 

Развојни циљ:  Да се унапреди израда школског програма и годишњег плана рада 

школе и да се унапреди  

                      реализација планираног, кроз  унапређивање квалитета наставе 

и учења 

ЗАДАЦИ Активности  - како остварити постављени 

задатак 

Носиоци  

реализ. 

ШП и ГПР морају 

бити у складу са 

прописима 

-пратити евентуалне измене у прописима, и  у 

складу са тим дорађивати  Школски програм и 

Годишњи план рада 

Стручна већа 

Комисија за  

ГПР 

Интегрисати сродне 

садржаје из 

различитих 

предмета 

-на стручном већу  издвојити сродне садржаје, 

који се могу тематски и временски ускладити и 

планирати  њихову реализацију   

Стручна већа 

Планирање да буде 

у складу са 

образовним 

стандардима 

-имати увек при руци  списак стандарда по 

нивоима за одређене садржаје/разреде 

-при планирању  издвојити/забележити оне 

стандарде који се односе на дати садржај 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Користити 

одговарајућа 

дидактичко-метод. 

решења 

-најавити ученицима  шта ће тога часа учити и 

прецизирати шта се очекује  да науче 

-истаћи, записати на видном месту кључне 

речи или појмове из теме која се обрађује 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Учити ученике да 

повезују садржаје 

које уче 

-постављати питања /задатке, чије решење 

захтева примену знања из других предмета 

-наводити примере из свакодневног живота 

који су у складу са темом часа 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Прилагођавати 

начин рада 

индивидуалним 

разликама  међу 

ученицима 

-припремити и омогућити  деци избор 

задатака/ захтева на више нивоа тежине 

-пружити деци могућност да имају различито 

трајање времена за израду задатака 

-дозволити деци да користе помоћне 

материјале у учењу – у складу са тешкоћама 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Акценат да буде на 

процесу учења, а не 

на производњи 

тачних оговора 

-тражити од ученика да објасне како су дошли  

до одређеног решења/да аргументују 

-захтевати од ученика да они међусобно 

процењују тачност одговора, уместо  нас 

-на крају часа разговарати о кључним 

појмовима, који су у вези са постављеним 

циљем  

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Укључити ученике -осмислити задатке за децу, који ће их 

ангажовати да активно учествују у процесу 

Пред. 

наставници и 
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да буду активни у 

раду на часу 

учења 

-омогућити ученицима избор и прилику да дају 

своје мишљење и изразе свој став о ... 

-омогућити ученицима да уче кроз сопствено 

искуство – када год то садржај дозвољава 

-организовати рад по групама и обезбедити 

интеграцију рада свих („лежећи полицајац“) 

учитељице 

Вредновање да буде 

у функцији даљег 

учења 

-упознати ученике са одређеним захтевима на 

сваком од нивоа образовних стандарда 

-давати позитивне коментаре и похвалити 

сваки напредак ученика и то бележити у ПД 

-јасно рећи ученику шта је оно што је савладао, 

шта треба да исправи и на који начин... 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Стварати 

подстицајну 

атмосферу за рад на 

часу 

-обраћати се ученику именом, гледати у очи и 

користити тон којим показујемо разумевање. 

-одмах примерено реаговати на сваку врсту 

неуважавања у групи међу ученицима 

-похвалама подстицати  децу која су повучена, 

немотивисана или имају тешкоће у раду 

-дати ученицима слободу да питају, диcкутују, 

коментаришу ...  у вези са темом 

Пред. 

наставници и 

учитељице 

Мерила за праћење планираног  развојног циља 

*увид у одговарајућу прописану документацију;  *посета часовима;  *разговор са 

ученицима и наставницима 
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Приоритет 2: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ:  Да се континуирано ради на повећању квалитета образовних 

постигнућа ученика, узимајући у  

                      обзир анализу  резултата  постигнутих на Завршном испиту 

ЗАДАЦИ Активности  - као остварити постављени 

задатак 

Носиоци  реализ. 

Бавити се 

резултатима на ЗИ 

као мерилом 

остварености 

образовних 

стандарда 

-анализирати  постигнуте резултате које 

су ученици постигли на Завршном испиту 

-евидентирати области из појединих 

предмета - које треба појачати у раду са 

ученицима 

-поредити успех на Завршном испиту са 

оценама из датих предмета и донети мере 

 

Стручна већа 

 

Радити на 

повећању 

образовних 

постигнућа сваког 

ученика 

-укључити сваког ученика, сходно 

његовим могућностима, да активно 

учествује на часу 

-подучавати ученике да постављају себи 

циљеве-шта ћу прво урадити, шта после и 

како 

-уложити додатни напор за мотивисање 

ученика  да учествују у допунс./додатној 

настави 

-осмислити садржај за децу  која су 

надарена за одређену област – израдом 

ИОП-а/3 

Наставници/учитељи 

Настав./учитељи/П-

П  

Наставници/учитељи 

Настав./учитељи/П-

П  

Примењивати 

прописане 

поступке којима 

се прати 

успешност ученика 

-редовно водити педагошку 

документацију и евидентирати успех 

ученика на самом часу 

-оцењивање спроводити јавно и дати 

образложење – са јасном препоруком како 

даље... 

-континуирано пратити  постигнути 

напредак деце која имају тешкоће у учењу 

и развоју 

Наставници/учитељи 

Наставници/учитељи 

Настав./учитељи/П-

П 

Мерила за праћење планираног  развојног циља 

*увид у записнике Стручних већа/ Тима за ИОП;  *посета часовима;  *увид у 

педагошку документацију; *разговор са ученицима и наставницима 
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Приоритет 3: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Развојни циљ:  Да се побољша квалитет пружања подршке ученицима – 

подстицањем личног, професионалног,   

                       социјалног и физичког развоја сваког ученика, примењујући 

индивидуализовани приступ 

ЗАДАЦИ Активности  - као остварити 

постављени задатак 

Носиоци  реализ. 

Унапредити систем 

пружања подршке 

свим ученицима  и 

у то  укључити и 

њихове родитеље  

-организовати радионице на којима  ће 

искуствено проћи кроз примену  ≠ 

техника учења 

-подстицати ученике да процењују свој 

напредак, вреднујући постигнућа према 

стандард. 

-осмишљавати диференциране задатке 

који ће свима  дати прилику да буду 

успешни 

-заједно са родитељима доносити  мере  

за подршку деци и пратити њихову 

реализацију 

П-П  служба 

Наставници/учитељи 

Наставници/учитељи 

Настав./учитељи/П-

П 

Осмислити 

активности којима 

ће се унапредити 

лични, социјални, 

професионални  и 

физички развој 

сваког детета 

-промовисати рад секција, омогућити 

ученицима  осмишљавање садржаја 

ваннаставних а. 

-организовати турнир у спотру,  у 

друштвеним играма;  забавни квиз; 

хуманитарне акције 

-користити прикладне наставне садржаје 

ради континуираног професион. развоја 

ученика 

-појачати свакодневно физичко вежбање 

и подићи квалитет вежбања на часовима 

ФЗВ  

Руководиоци секција 

Тим за ЗНЗЗ 

Наставници/учитељи 

Учитељи/настав.ФЗВ 

Пружати  подршку 

деци из осетљивих 

група 

-осмислити и реализовати 

компензаторски програм за децу из 

осетљивих група 

-одржавати  редовне контакте са  

релевантним институцијама ( ЦСР, ДЗ, 

МУП, ИРК, НВО...) 

П-

П/одељ.старешине 

Директор/П-П   

Мерила за праћење планираног  развојног циља 
*увид у одговарајућу документацију;  *посета часовима и ваннаставним активностима;  *разговор са ученицима и 

наставницима 
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Приоритет 4: АМБИЈЕНТ И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

Развојни циљ:  Да се осмисли пријатан и безбедан школски амбијент у коме је 

видљиво међусобно  

                      уважавање личности и резултата рада свих актера у школи   

ЗАДАЦИ Активности  - као остварити постављени 

задатак 

Носиоци  реализ. 

Радити на 

стварању средине 

која ће бити 

безбедна и 

пријатна за све 

-доследно реаговати, евидентирати  и 

анализирати све случајеве насилног 

понашања  

-осмишљавати и реализовати превентивне 

активности на смањењу насиља у школи 

-осмислити посебан простор за разговоре 

наставника са ученицима и њиховим 

родитељ. 

ОС,Тим ЗНЗЗ, 

директ. 

Тим ЗНЗЗ/ВТ /УП 

/ОС 

Директор / П-П 

Унапредити 

међуљудске 

односе и сарадњу 

на свим нивоима 

(наставници - 

ученици- 

родитељи) 

-позивати се на одељ./школска правила у 

решавању сукоба,и доследно предузимати 

мере  

-дискриминаторско понашање у школи – 

санкционисати у складу са Законом/ чл.44 

и 115. 

-пружати подршку УП и ВТ по одељењима, 

разматрати и прихватати њихове 

иницијативе   

-редовно информисати родитеље о 

активностима и делатностима школе и 

укључивати их 

Одељ.стар./учитељи 

Директор 

СВИ у школи 

Одељ.стар./учитељи 

Промовисати 

резултате рада 

ученика и 

наставника 

-увести интерни систем награђивања и 

промовисања резултата рада ученика и 

наставника 

-осмислити разноврсне активности , које 

дају  шансу свима да покажу у чему су 

успешни 

Директор/ П-П 

Тим ЗНЗЗ/ВТ /УП 

/ОС 

Мерила за праћење планираног  развојног циља 

*увид у одговарајућу документацију;  *разговор са ученицима;  *упитници за 

родитеље  
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Приоритет 5: ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕСУРСИ 

Развојни циљ:  Да организација у установи,  руковођење и људски ресурси, буду у 

функцији унапређивања  

                      квалитета рада школе 

ЗАДАЦИ Активности  - као остварити постављени 

задатак 

Носиоци  реализ. 

Користити 

резултате са ЗИ и 

тестирња на крају 1. 

циклуса 

-сачинити извештај о остварености 

стандарда образовних постигнућа на крају 

1.и2.циклуса 

-на основу резултата планирати даљи рад 

– фокус на области у којима су ниска 

постигнућа 

учитељи/ 

предметни нставн. 

Повећати 

транспарентност 

организације рада у 

школи и рада 

Школског одбора 

(ШО) 

-при плану задужења, о 40-часовном 

радном времену, радити тимски са 

наставницима 

-ажурирати сајт школе ради ефикаснијег 

протока информација о значају за рад 

школе 

-консултовати наставнике пре ШО и 

обавестити их о донетим одлукама – 

писаним путем  

директор/помоћник 

наст. инф. и библ. 

директор 

Користити 

резултате 

самовредновања 

ради усавршавања 

квалитета рада 

-радити на реализацији донетих мера, у 

циљу унапређивања професионалног 

деловања 

-израдити Лични план стручног 

усавршавања и усавршавања на нивоу 

Стручних већа 

-примена стечених знања у областима 

којима су се усавршавали , кроз огледни 

час/ актив. 

сви у школи 

коорд. Стр. Већа 

настав./стр.сарад. 

Успоставити 

отворену сарадњу са 

локалном заједн. 

-користити у већој мери ресурсе ван 

школе у функцији остваривања циљева 

наставе  

-користити све расположиве материјално-

техничке ресурсе у граду и ван града 

учитељи/ 

предметни нaставн. 

Мерила за праћење планираног  развојног циља 

*увид у одговарајућу документацију: записнике, планове и програме   
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НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ –  ЧЛАН 

26  

РАЗВОЈНИ ПЛАН садржи и следеће МЕРЕ: 

      Школа доноси следећи предлог мера за унапређивање рада школе. МЕРЕ су 

произашле из самовредновања у коме су учествовали сви релевантни актери, 

почев од наставника, стручних сарадника, директора, ученичког парламента, 

представника родитеља и локалне заједнице. 

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  - ПРЕДЛОГ МЕРА: 

*осмислити садржај за децу  која су надарена за одређену област – израдом ИОП-а/3 

*евидентирати области из појединих предмета - које треба појачати у раду са 

ученицима 

*подучавати ученике да постављају себи циљеве-шта ће прво урадити, шта после и 

како 

 

ПЛАНИРАЊЕ и РЕАЛИЗАЦИЈА ОВР– ПРЕДЛОГ МЕРА: 

*при планирању  издвојити/забележити оне стандарде који се односе на дати 

садржај 

*захтевати од ученика да они међусобно процењују тачност одговора, уместо  

наставника 

*осмислити задатке за децу, којима ћемо их ангажовати да активно учествују у 

процесу учења 

*организовати рад по групама и обезбедити интеграцију рада свих  

*прилагођавати начина рада индивидуалним разликама ученика 

*осмишљавати атмосферу којом ћемо подстицати ученике да буду активни на часу 

*посветити пажњу процесу учења садржаја, а не да буде само важан тачан одговор 

*постављати питања /задатке, чије решење захтева примену знања из других 

предмета 

*пружити деци могућност да имају различито трајање времена за израду задатака 

*омогућити ученицима да уче кроз сопствено искуство – када год то садржај 

дозвољава 

*упознати ученике са одређеним захтевима на сваком од нивоа образовних стандарда 

*дати ученицима слободу да питају, диcкутују, коментаришу ...  у вези са темом 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ПРЕДЛОГ МЕРА: 

*подстицати ученике да процењују свој напредак - вреднујући постигнућа према 

стандардима 

*осмишљавати диференцир. задатке помоћу којих ће свако имати прилику да буде 

успешан 

*заједно са родитељима доносити  мере  за подршку деци и пратити њихову 

реализацију 

*промовисати рад секција, кроз приказ резултата на  ЧОС-у - како би се омасовило 

учешће 

*користити прикладне наставне садржаје ради континуироног професион. развоја 

ученика 

 

АМБИЈЕНТ и МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ – ПРЕДЛОГ МЕРА: 

*пружати подршку УП и ВТ - разматрати њихове предлоге и прихватати њихове 

иницијативе   

*редовно информ. родитеље о активностима и делатностима школе и укључивати их у 

исте 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕСУРСИ  - ПРЕДЛОГ МЕРА: 

*сачинити извештај о остварености стандарда образов. постигнућа на основу резултата 

на ЗИ 

*користити све расположиве материјално-техн. ресурсе у граду и ван града у служби 

учења 
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МЕРЕ доступности подршке за ученике са тешкоћама 

Информисање ученика и њихових родитеља/старатеља о могућностима на које полажу 

право, а могуће их је реализовати у оквиру школског контекста 

Охрабривање ученика са тешкоћама да своје проблеме износе  одељенским старешинама 

и предметним наставницима   

Охрабривање ученика са тешкоћама да се суочавају са проблемима на које наилазе и да 

граде позитивну слику о себи 

Охрабривање ученика са тешкоћама да се, уколико постоји непримерен однос других 

ученика према њима, обрате одељенским  старешинама и П-П служби 

Развијање свести код ученика и запослених да су ученици са тешкоћама ПРЕ И ИЗНАД 

СВЕГА УЧЕНИЦИ, ОСОБЕ СА СВОЈИМ ИНТЕРЕСОВАЊИМА, ИДЕАЛИМА, 

СПОСОБНОСТИМА И ВРЕДНОСТИМА 

Сарадања са установама локалне самоуправе  у циљу формирања програма и акција које 

би биле на добробит ученика са тешкоћама 

Прилагођавање услова у школи у циљу што бољег функционисања ученика са тешкоћама 

за време док су у школи 

Разбијање стереотипа о ученицима са тешкоћама на часовима одељенског старешине и 

часовима предметне наставе, а у циљу отклањања секундарних последица 

 

МЕРЕ превенције насиља и сарадње ученика, наставника и родитеља 

*укључивати родитеље у активности школе 

     -уређење школског амбијента 

     -културне и забаве активности 

     -обележавање значајних датума 

*подржати активности ВТ  

    -пружити помоћи при организацији квизова, журки, спортских и културних активности 

    -дежурати током реализације акција ВТ 

    -информисати родитеље о активностима ВТ 

*организовати занимљиву наставу 

    -ученици у улози наставника -час је ваш 

    -ученици постављају питања наставнику 
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    -истраживачки рад ученика, родитеља и наставника- на задату тему 

*осмислити интересантне слободне активности 

    -укључити што већи број ученика 

    -правити презентације рада секција 

    -промовисати рад секција пред родитељима 

 

МЕРЕ превенције  осипања ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прикупљање релевантних података о ученицима и сарадња са родитељима 

-саветодавни рад са ученицима који имају проблема у животу и раду у школи 

-подизање мотивације и позитивног става према школи  

-стварање повољне атмосфере за успостављање социјалних односа са ученицима из 

маргинализованих средина 

-индивидуализован приступ и прилагођавање захтева могућностима и интересовањима 

ученика 

-подстицати напредовање ученика – кроз похвале и препоруке за даље напредовање 

-осмишљавати рад секција према интересовањима ученика 

-укључити ученике из маргин. средина и афирмисати њихове способности кроз учешће у 

секцијама 
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МЕРЕ увођења иновативних метода наставе / учења 

 

 

 

 

 

*организовати  огледне/угледне  часове уз примену иновативних метода наставе 

учења (којима ће присуствовати колеге из сродних већа, а након тога заједнички 

анализирати час) 

*упућивати ученике на различите технике учења на часу: 

        -користити различите приступе решавању проблема 

        -повезивати садржаје са примерима из живота 

       -повезивати садржаје са предзнањем из истог и сродних предмета 

       -подучавати ученике да постављају себи циљеве учења 

*прилагођавати рад на часу О-В  потребама ученика: 

      -прилагођавати захтеве и темпо могућностима ученика 

       -припремати наставни материјал са захтевима на више нивоа тежине 

*користити методе које пружају могућност учења у току часа: 

      -осмислити задатке/активности, који ће ангажовати ученике да учествују   у 

процесу учења- путем активних метода учења 

     -омогућити ученицима избор и прилику да дају своје мишљење и изразе свој став о 

некој појави –партиципативно учење 

     -дати ученицима прилику да уче кроз сопствено искуство - искуствено учење 

     -организовати рад у групама - кроз кооперативно учење 

*вредновање вршити у складу са Правилником о оцењивању 

     -водити педагошку документацију о постигнућима ученика 

     -оцену дати јавно уз образложење и препоруку за даљи рад 

     -укључити ученике у процену свог напредовања 

*стварати подстицајну атмосферу за рад на часу 

     -показивати поштовање према ученицима 

     -адекватно реаговати на међусобно неуважавање ученика 

     -користити различите поступке мотивисања ученика за рад 

    -омогућити  ученицима да питају, дискутују, коментаришу... 



Школски развојни план 2018-2023 

 

37 
 

МЕРЕ увођење иновативних метода оцењивања 

-оспособљавати ученике за објективну процену сопствених постигнућа и постигн. 

других  

-развијати код ученка вредности: ПРАВДЕ, ИСТИНЕ, СОЛИДАРНОСТИ, СЛОБОДЕ, 

ПОШТЕЊА  и ОДГОВОРНОСТИ 

-доследно поштовање принципа: ОБЈЕКТИВНОСТИ, РЕЛЕВАНТНОСТИ, 

РАЗНОВРСНОСТИ, ПРАВИЧНОСТИ, РЕДОВНОСТИ, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ и уз 

УВАЖАВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗЛИКА 

-при процењивању остварености циљева и стандарда  вредновати:  

    *вештине изражавања и саопштавања;  

    *разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура;  

    *рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; 

    *уметничко изражавање;  

    *вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака. 

-пратити  АНГАЖОВАНОСТ ученика у току наставног процеса кроз: 

   *одговоран однос према раду, постављеним задацима,  

   *активно учествовање у настави,  

   *сарадњу са другима и исказано интересовање и 

   *мотивацију за учење и напредовање. 

-користити иницијално испитивање, ради увида у претходна постигнућа ученика у 

оквиру одређене области која је од ЗНАЧАЈА за даље учење одређеног предмета,  и 

на основу тога ПЛАНИРАТИ РАД  и даље ПРАЋЕЊЕ  напредовања ученика у односу на 

претходно/почетно стање 

-поред УСМЕНЕ и ПИСМЕНЕ провере постигнућа, приликом оцењивања, вредновати и 

: 

   *излагање и представљање -изложба радова, резултати истраживања, модели, 

цртежи, постери... 

   *учешће у дебати и дискусији, 

   *писање есеја, домаћих задатака,  

   *учешће у различитим облицима групног рада;    *рад на пројектима,  

   * портфолија / збирке одабраних ученикових продуката рада 

-приликом процењивања ПРАКТИЧНОГ РАДА ученика- вредновати: *примену знања;   

*самосталност;   *вештине у извођењу задатака; *примену мера заштите и безбедности 

према себи, другима и околини 

-водити прописану  ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ   
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-водити евиденцију о  владању  ученика ТОКОМ ПОЛУГОДИШТА , кроз ОПИС 

УЧЕНИКОВОГ ОДНОСА према обавезама и правилима понашања, према другим 

ученицима, запосленима и имовини (чл.16 Правилника) 

-при ЗАКЉУЧИВАЊУ ОЦЕНЕ из владања узети у обзир и ангажовање ученика у 

слободним активностима, заштити животне средине, заштити од насиља, учешће у 

превенцији ризичног понашања, културним активностима 

      

Реализацију предложених мера ће пратити Стручни актив за развојно планирање у 

сарадњи са Тимом за самовредновање –путем увида у одговарајућу документацију, 

посетом часовима и разговором са наставницима и ученицима; анкетирањем родитеља 

и анализом резултата са ЗИ. 

 

НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ – 

ЧЛАН 26 РАЗВОЈНИ ПЛАН садржи и следеће ПЛАНОВЕ: 

*ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

*ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 

*ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

*ПЛАН НАПРЕДОВАЊА и СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА и СТР. САРАДНИКА 

*ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

*ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 
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ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

     Према Закону- члан 32, школа је дужна да организује припрему ученика за 

полагање завршног испита – током другог полугодишта, за ученике осмог разреда. 

Припрема ће се реализовати десет дана пре полагања испита, са најмање два часа 

дневно, из предмета који су обухваћени полагањем. 

Планираће се број часова који је у вези са дужином изучавања и недељним бројем 

часова за одређени предмет.  Припрему за завршни испит ће организовати  предметни 

наставници који  реализују наставу у осмом разреду. Број часова ће зависити од 

процене сваког наставника – за потребом  припремања ученика. Приликом заједничке 

израде распореда припремне наставе, наставници су у обавези да испоштују норму од 

минимум 20 часова у току 10 дана. Прецизан распоред по данима и предметима ће 

бити истакнут на огласној табли – најкасније 15 дана пре полагања завршног испита. 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНЛНЕ И МЕЂУНАРЕДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

Назив пројекта Корисници и сврха пројекта 

 

Енергетска 

ефикасност 

Корисници су сва деца која похађају нашу школу. Са овом интервенцијом 

биће пријатнији амбијент за учење и смањићемо трошкове за грејање 

Пројекат 

учионица на 

отвореном 

Корисници су сва деца која похађају матичнуу школу. Са овим пројектом 

ученицима ће бити омогућено учење ван оквира учионице.   

Покренимо  

нашу децу 

Корисници су ученици млађег школског узраста. Овај пројекат подржава 

свакодневно вежбање које доприноси очувању здравља, као и физичком, 

социјалном и менталном развоју деце, смањењу стреса и анксиозности. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

 Усавршавање унутар школе (44 часа)   

активности  носиоци динамика 

Извођење огледних/угледних часова/активности који 

подразумевају ноту иновативности, са анализом и 

дискусијом 

Стручна  

већа 

Према плану  

Стр.већа 

Приказ облика стручног усавршавања са анализом и 

дискусијом 

Полазници 

семинара 

Након учешћа 

на семинару 

Приказ књиге, приручника, стручног чланка са 

дискусијом и анализом 

Стручна  

већа 

Према плану 

Стр.већа 

Приказ сопствених стручних радова са дискусијом Аутори стр. 

радова 

На седницама 

Н.већа 

Приказ резултата обављеног истраживања или 

праћења развоја ученика 

Учесници у 

истраживању 

На седницама 

стр. органа 

Учешће у истраживањима и пројектима образовно- 

васпитног карактера у установи 

Учесници у 

истраживању 

По програму 

Пројеката 

Учешће у програму од националног значаја у установи Учесници 

Програма 

По програму 

Пројеката 

Учешће у програмима огледа или раду модел центра у 

установи 

Учесници 

Програма 

По програму 

Пројеката 

Учешће у планирању и остваривању 

ауторске/акредитоване обуке или вођење и похађање 

сертификоване обуке у установи 

Аутори акред. 

обуке 

или експерти 

Према 

потребама 

запослених 

 
 

 Усавршавање путем похађања акредитованих обука (24 часа) 

активности  носиоци динамика 

Предлог обука према потребама за усавршавање чланова стр. 

већа из уже струке и обука за  усавршавање компетенција општег 

типа 

Стр.већа IX 

Планирање стручног усавршавања ван установе – на основу 

потреба које искажу стручна већа 

Тим за СУ  X 

Стварање услова за реализацију обука општег типа у школи у 

складу са исказаним потребама наставника и финансијским 

могућностима 

Директор  ТГ 

Стварање услова за одлазак појединих наставника на обуке из 

уже струке – према финансијским могућностима школе уз 

подршку локалне самоуправе 

 

Директор 

 

ТГ 
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Праћење реализације усавршавања наставника и предлог мера 

за побољшање организације   

Тим за СУ ТГ 

Планирање усавршавања за наредну школску годину, према 

евиденцији о стручном усавршавању 

Тим за СУ V 

Извештај о реализацији стручног усавршавања на наставничком 

већу 

Психолог  VIII 

 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА  

наставника и стручних сарадника 

      Наставник и стручни сарадник може, током рада и професионалног развоја, да 

напредује стицањем звања педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник – под условима и по поступку 

утврђеним Правилником. Звања се стичу, по правилу, поступно. 

     На основу планова личног професионалног развоја сваког наставника и стручног 

сарадника, школа сачињава План напредовања и стицања звања.   Наставници који 

планирају  да се пријаве за стицање звања, ће се упознати са условима за напредовање 

у струци  и са поступком за пријаву за стицање звања.    

      Према прописаним мерилима, заинтересовани наставници и стручни сарадници, ће 

извршити самовредновање показаног нивоа компетенција  и вредновати своје 

активности у иницирању и учествовању у подизању квалитета рада педагошке праксе. 

Кандидат, који се пријави за звање, ће прибавити доказе о испуњености услова за 

стицање одређеног звања. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

      Школа подстиче и негује  партнерски однос са родитељима ученика, који је 

заснован на међусобном разумевању, поштовању и поверењу. Школа планира 

укључивање родитеља  у рад школе у оквиру  пет области, које ће реализовати према 

Програму сарадње. 

ПЛАН САРАДЊЕ СА  ПОРОДИЦОМ 

ОБЛАСТ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ ДИНАМИКА 

информисање општи и  

одељењски састанци 

Два пута годишње 

Четири пута годишње 

саветовање  индивидуални/групни   

родитељски састанци 

По потреби 

укључивање у наставне 

активности школе 

индивидуално / групно 

укључивање 

Једном месечна у време Отвореног 

дана школе и према Програму 

одељењских родитељских састанака 

укључивање у 

ваннаставне активности 

школе 

индивидуално / групно 

укључивање 

Према  Програму ваннаставних 

активности 

консултовање у 

доношењу одлука 

Савет родитеља 

одељењски састанци 

Два пута годишње 

Четири пута годишње 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Област Садржај  Облици сарадње 

 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ 

*о Правилнику о оцењивању 

*о прописаним посебним стандардима 

*о плану рада одељењске заједнице 

*о превенцији насиља у школи 

*о термину Отвореног дана школе 

*о распореду писмених провера 

*о резултатима рада одељења 

*о плану културних активности  у школи 

*о раду  Вршњачког  Тима и  Ученичког  

Парламента 

 

 

општи и  

одељењски 

састанци 

 

 

САВЕТОВАЊЕ 

*подршка у решавање проблема у раду и 

понашању   

*подршка у појачаном васпитном раду са 

учеником 

*упућивање родитеља у праћење ПО ученика 

 

индивидуални/ 

 групни   

родитељски 

састанци 
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*подршка у прихватању рада са дететом по ИОП-

У,    

   када  је то у најбољем интересу детета 

УКЉУЧИВАЊЕ У 

НАСТАВНЕ 

АКТИВН. ШКОЛЕ 

*присуство ОВР једном у месецу:„Отворени дан 

шк.“ 

*родитељ-професионалац, као гост на часу 

*асистенција у реализ. појединих наставних 

садрж. 

индивидуално / 

групно 

укључивање 

УКЉУЧИВАЊЕ У 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

*родитељ-професионалац, као гост  у  

  ваннаставним активностима 

*асистенција у реализацији  ваннаставних 

активности   (секције, културне, забавне и 

спортске акт., заштита од насиља, уређење шк. 

амбијента...) 

 

индивидуално / 

групно 

укључивање 

КОНСУЛТОВАЊЕ У 

ДОНОШЕЊУ 

ОДЛУКА 

*у вези са безбедношћу  ученика 

*око организационих питања рада школе 

*о активностима које захтевају финансирање из 

буџета родитеља 

*у вези са извођењем екскурзија 

Савет родитеља 

Одељењски 

састанци 

ПЛАН  САРАДЊЕ  И  УМРЕЖАВАЊА  СА  ДРУГИМ  ШКОЛАМА  И  

УСТАНОВАМА 

        Школа, на нивоу актива директора, успоставља сарадњу са школама и установама 

које су од значаја за квалитетну реализацију образовно-васпитног процеса.  

Области  сарадње Садржај  сарадње Школа / установа 

Планирање и 

програмирање 

Размена искуства  / консултације Школе у општини и 

региону / ШК. управа 

Реализација наставе и 

вредновање 

Размена искуства  / консултације Школе у општини и 

региону / ШК. управа 

Спортска такмичења Заједничко организовање турнира у 

спорту 

Школе у региону 

Општинска такмич. из 

науке и уметности 

Расподела организације такмичења  по 

школама 

Школе у општини 

Стручно усавршавање Заједничко формирање групе за обуку Школе у општини 

Реализација пројеката  

 

Размена примера добре праксе Школе у истим 

пројектима 

Коришћење ресурса у 

општини 

Усавршавање наставног процеса Градска библиотека, 

музеј, предузећа... 

Технолошки вишак Расподела наставника у више школа Школе у општини 

 


