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ОШ „Бора Станковић” 

Тибуждe 

 
 

      На основу члана 26, Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' 

бр. 55/2013,101/2017, 10/2019, 27/2018-др.закон и 129/2021), члана 50, Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени  гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-

др.закон,10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) и Статута ОШ ''Бора Станковић", 

Школски одбор је на седници одржаној 04.05.2022.године донео: 

 

      

 
 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

за период 

V/2022. – V/2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      М.П.                     Председник Школског одбора                

                                                           Данијела Ковачевић 
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Лична карта школе 

 
 

 

 

 
 

 

Назив школе ОШ „Бора Станковић” 

Адреса с. Тибужде 

Телефон 017/441-793 

Факс / 

Web-site www.osborastankovic.edu.rs 

E-mail osnsktibuzde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На основу снимања тренутне ситуације у школи, разговора са наставницима, ученицима, 

представницима Школског одбора, Савета родитеља и локалне заједнице, као и резултата 

самовредновања, Стручни актив за развојно планирање школе израдио је нов Развојни план за 

период V/2022. – V/2025. 
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1. 

УВОД 

 

 

1.1  Историјат школе 

     

 Основна школа '' Бора Станковић '' отворена је 1898. године са два одељења у црквеној 

згради у Тибужду под називом Државна народна школа „Св. Ћирило и Методије“. Први учитељ 

је био Влада К. Петровић. Школска зграда у Тибужду је општинска и планска. Зидана је 1910. 

године, а изградили су је мештани Тибужда, Дулана, Леве Реке, Барбарушинца и Вишевца. Од 

1915-1919. године за време окупације школа није радила. За време Другог светског рата школа 

је радила до 1943. године. Школа наставља са радом 1945. године, а за учитеља је постављен 

Мирко Додић. Школске 1956/1957. године шесторазредна школа прераста у осморазредну. 

Прерастањем тибушке школе у централну осморазредну школу припојене су до тада самосталне 

четворазредне школе у Лукову, Златокопу, Доњем и Горњем Требешињу и Ћуковцу. Школа је 

имала између 500 и 600 ученика. Услови за рад су били неадекватни, недостајале су учионице, 

па су станови за учитеље претворени у учионички простор. 

 

1.2 Школа сада 

    Основна школа „Бора Станковић“ у Тибужду  се налази на 7 км. од Врања. Школа у свом 

саставу има матичну школу у Тибужду и 10 издвојених  одељења: Ћуковац, Златокоп, Доње и 

Горње Требешиње, Луково, Барелић, Стара Брезовица, Коћура, Вишевце и Средњи Дел. Наше 

школе се налазе у  развничарским и брдско планинским селима. Планинска села су крајње 

неразвијена, и у сталном одумирању те пружају лоше услове за живот и рад људи. Из тих села 

долазе ђаци пешаци. Путовања до школе су нарочито отежана у зимском периоду. Материјално 

стање породица  у планинским селима је веома лоше, образовни ниво родитеља је низак, па је и 

утицај породице  лош.  У равничарским селима  услови за живот су другачији. Ова села су густо 

насељена, па је социјализација израженија. У овим селима нема објеката и уређених терена  за 

организовање  културно- забавног живота и спортских активности. Средина у којој живе наши 

ученици поштеђена је порока  савременог живота, а и средина је еколошки  чиста. Основна 

школа „Бора Станковић” у Тибужду представља јединствену организацију – установу. Школа 

има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима на основу Закона о 

основама система образовања и васпитања, Статута школе и других Законских прописа.  

Васпитно – образовни рад се одвија на српском језику. Школа обухвата сву децу која су 

обавезна да похађају наставу из сеоских насеља који по реонизацији припадају овој школи, а 

према одлуци СО Врање о реонизацији основних школа у Врању. Посебан акценат смо ставили 

на професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и повећање 

постигнућа ученика. Ресурси локалне средине су утврђени и максимално су се користили за 

потребе наставних и ваннаставних активности.  
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1.3. Културно окружење школе 

 

 

 

С обзиром на то да наша школа покрива основним образовањем више села у којима нема 

других културних установа, она је тренутно једини носилац културних дешавања у окружењу. 

Пригодним програмима, приредбама и манифестацијама обележавамо значајне датуме. 

Ученици наше школе узимају учешћа у великом броју хуманитарних акција које организује 

школа и друштвена средина.  

Школа учествује у свим манифестацијама и акцијама које организује Град Врање, а који се 

тичу рада с децом основношколског узраста. 

Ученици наше школе масовно учествују на такмичењима које организује Министарство 

просвете, град Врање, где постижу завидне резултате. 

На  путу испуњавања образовно-васпитних задатака, школа код ученика развија  и 

унапређује: 

 Академска постигнућа; 

 Социјалне вештине; 

 Вештине учења; 

 Вештине креативног мишљења; 

 Практичне компетенције; 

 Свест о потреби да  испуњавају захтеве школе, одредили смо  мисију и визију  наше 

школе. 
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2.  

Стручни профил школе – људски ресурси 
 

Назив радног места ОШ III IV VI VII Свега 

Директор     1,00 1,00 

Педагог     1,00 1,00 

Социјални радник     0,50 0,50 

Наставник српског језика     2,11 2,11 

Наставник руског језика     0,43 0,43 

Наставник француског језика     1,90 1,90 

Наставник енглеског језика     1,37 1,37 

Наставник ликовне културе     0,55 0,55 

Наставник музичке културе     0,55 0,55 

Наставник историје    0,70 0,10 0,80 

Наставник географије    0,30 0,50 0,80 

Наставник физике     0,70 0,70 

Наставник биологије     0,90 0,90 

Наставник хемијe     0,40 0,40 

Наставник математике     1,99 1,99 

Наставник техничког 

образовања 
    0,90 0,90 

Наставник физичке културе     1,35 1,35 

Наставник информ.и 

рачунарства 
    0,45 0,45 

Изборна настава 5. и 6. раз.     0,10 0,10 

Наставници разредне наставе    4,00 14,00 14,00 

Вероучитељ     1,25 1,25 

Секретар     1,00 1,00 

Финан.административни 

радник 
  1,00   1,00 

Шеф рачуноводства   1,00   1,00 

Библиотекар     1,00 1,00 

Помоћни радници 9     9 

Домар  1,50    1,50 
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3.  

Опремљеност школе 

 

 

3.1. Унутрашњи потенцијали 
 

 
Од опреме школа  располаже  следећим техничким  средствима: 1 већи (3 рачунара и 22 

монитора) и 1 мањи дигиталних кабинета (19 монитора и 10 рачунара), 18 лап-топа, 10 

видео-бима, 2 графоскопа,  3 фотокопир апаратa, 5 касетофона, 2 микроскопа. Централна 

школа  због недостатка простора  нема услова за функционално коришћење наставних 

средстава, па је коришћење ограничено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРИРОДНИ РЕСУРСИ 

 

 

Школа на Барелићу налази се на надморској висини од 1000 метара. 

Еколошки је  незагађена околина, чиста изворска вода, подручје  богато лековитим биљем, 

четинарском и листопадном  шумом, богато флором и фауном, са падинама погодним за зимске 

спортове. 

      Природно окружење у свим школама пружа могућност за извођење огледне наставе ван 

школских објеката и у природи. 
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3.2. Просторни капацитети школе 
 

 

Школа  у

ч

и

о

н

и

ц

е  

к

а

н

ц

е

л

а

р

и

ј

е  

с

а

л

а  

с

п

о

р

т

с

к

и 

т

е

р

е

н  

б

и

б

л

и

о

е

к

а

  

с

а

н

. 

ч

в

о

р

  

к

а

б

и

н

е

т

и  

Радионица  

Тибужде  6  3 1  2  1

  

3

  

2 1  

Ћуковац  4  1 -  1  -

  

3

  

-  подрум  

Златокоп  4  1

  

-  1  -

  

3

  

-  -  

Д.Требешиње  2  1

  

-  1  -

  

1

  

-  -  

Г. Требешиње  1  1

  

-  -  -

  

-

  

-  -  

Луково  1  1

  

-  -  -

  

-

  

-  -  

Барелић  8  2

  

1  1  1

  

3

  

-  - 

Стара Брезови.  -  - -  -  -

  

-

  

-  -  

Коћура  3  1

  

-  -  -

  

-

  

-  -  

Вишевце  2  1

  

-  -  -

  

-

  

-  -  

Средњи Дел  2  1

  

-  -  -

  

-

  

-  -  
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3.3. Спољашњи ресурси 

 
 

• Педагошки факултет 

• Друге школе 

• Музеј града 

• Историјски архив 

• Градска галерија 

• Народна библиотека 

• Народно позориште 

• Дом здравља 

• Средства информисања 

• МУП 

• Центар за социјални рад 

• Здравствене институције 

• Црвени крст 

• Спортске организације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Привредне организације 

• Родитељи 

• Удружења грађана 

• Бивши ученици - успешне личности 

• Организације цивилног друштва 

• МПНТР 

• Град 

• Издавачке куће 

• Школска управа 

• Месне заједнице 

• Донатори 

• Црква 

• Туристичке организације 

• Дом за ученике 
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4. 

Кораци у изради Школског развојног плана 
 

4.1. Анализа стања  
  

   У изради развојног плана зa наредни период водили смо се проценом стања у коме се школа 

тренутно налази као и анализом резултата екстерног вредновања рада школе, затим на основу 

упитника, анкета, продуката радионица са ученицима, родитељима и наставницима, у сарадњи 

са Тимом за самовредновање и Тимом за пројекте. На овај начин прикупљени су важни подаци 

о потребама ученика и њихових родитеља као и о значају и улози школе у њиховим животима. 

 

4.2. Услови 
 

       Договорено је да се школски развојни план уради за наредне три  године почев од 

2022/2023. до 2024/2025.школске године, а његово остваривање започиње у следећим условима: 

 

   - У матичној школи у Тибужду су услови за рад у неколико предходних година знатно 

побољшани. Оформљена су два мултимедијална кабинета, са интерактивном таблом и 

пројекторима, који у многоме олакшавају савремено праћење наставе. Промењена је столарија у 

свим учионицама и канцеларијама школе. Замењени су подови у неколико учионица. Скоро 

целокупан школски намештај замењен је новим. Поред тога замењено је и неколико школских 

табли. Двориште је делимично ограђено, а у једном делу школског дворишта ученици и 

помоћни  радници су посадили стотинак разних садница воћа. Већи део дворишта је очишћен 

од непотребног растиња. 

   - У издвојеном одељeњу у Горњем Требешињу замењен је кров. Сада је школа сува и услови 

за рад су добри. 

   - У Доњем Требешињу промењена је целокупна столарија, урађена унутрашња фасада 

учионица и промењене су пећи за грејање. Школско двориште је сређено и посађено је стотинак 

различитих садница воћа.  

  - У издвојеном одељењу у Златокопу промењене су пећи за грејање.  

 -  У издвојеном одељењу у Ћуковцу промењене су пећи за грејање. Сређено је двориште. Све 

учионице су окречене. Замењени су и олуци.  

  -У издвојеном одељењу на Барелићу, замењен је део крова. Учионице окречене и постављена 

је нова расвета.  

- У свим школама прикључен је интернет.  

- Школа користи есДневник. 

- Осавремењен је и побољшан сајт школе, у оквиру ког је, на иницијативу ученика, освежени су 

профили на друштвеним мрежама. 
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5.  
 

5. Снаге и слабости наше школе 

 

 
              На основу информација добијених самовредновањем и околине у којој школа делује, 

идентификовале су се предности (јаке стране) и слабости (слабе стране) чиме се дефинише 

оквир приоритетних подручја развоја, циљева, задатака и активности у Школском Развојном 

Плану на начин на који би се слабости ублажиле или анулирале, а снаге користиле како би се 

адекватно третирале слабости. 

 

 

5.1.Снаге школе – добре стране школе 

 
 

• наставни кадар у средњим годинама са значајним искуством, у зениту физичких и 

интелектуалних капацитета, 

• солидни просторни услови, 

• стручни сарадници који имају одличну комуникацију са ученицима, родитељима и 

запосленима, 

• посвећеност, одговорност, мотивисаност и колегијалност једног дела наставника, 

• промовисање рада школе од стране успешних ученика и њихових наставника, 

• укљученост школе у процесе инклузије у образовању, 

• мултимедијална опремљеност школе (делимично), 

• спремност и отвореност школе ка локалној средини и шире, 

• подршка ученицима, посебно онима који су под ризиком од маргинализације, 

•сарадња школе са великим бројем културних,омладинских, привредних и спортских 

институција,  

•сарадња са привредним субјектима у окружењу на бази обостраних интереса 

(друштвено одговорно пословање, помагање рада школе, промовисање Школе и њених 

партнера) и др. 
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5.2. Могућности за јачање снага 

 
 •   даље стручно усавршавање, 

• промовисање резултата рада у области инклузивног образовања, ваннаствних 

активности и подршке ученицима, 

 •  укључивање у акције и манфестације којима се промовишу учење, култура, здрави 

стилови живота, екологија, 

 • сарадња са привредним субјектима у окружењу на бази обостраних интереса (друштвено 

одговорно пословање, помагање рада школе, промовисање Школе и њених партнера) , 

•  већа безбедност, 

•  пројекти, 

•  већа мотивисаност свих наставника, 

•  коришћење постојећих ресурса школе у циљу унапређења наставе, 

•  примена ИКТ и савремених метода у наставном процесу, 

•  појачати тимски рад на свим релацијама (ученик-наставник-родитељ), 

• отвореност школе викендом за додатне активности и ваннаставне садржаје и на тај начин 

повећати колективизам између деце, између наставника, 

• веће укључивање родитеља у живот школе, 

• заједнички излети ученика, родитеља и наставника викендом, 

• повећана лична одговорности наставника, ученика и родитеља, 

• награђивање ученика и наставника, 

• увећање књижног фонда у библотеци, 

• уређење школског дворишта, 

• опремање учионица, и др. 

 

 

 

5.3. Слабости наше школе – недостаци, шта би могло да буде боље... 

 
• локација школе, 

• конзервативна настава је претежно заснована на предавањима, 

• недовољна повезаност наставе са дечјим искуствима и интересовањима,  

• велика разуђеност школе, 

• ђаци, наставници пешаци, 

• неједнака радна оптерећеност запослених, 

• недовољна и непотпуна сарадња и ангажовање родитеља у животу школе,  

• слабија мотивисаност ученика и наставника за додатне и ваннаставне активности, 

• недостатак фискултурне сале за млађе разреде, 
• неуједначени критеријуми оцењивања, 

• слаба заступљеност тимског рада, 

• слабо развијена сарадња са другим школама у земљи и иностранству, 

• недовољно познавање прописа и новина у методичко-педагошким захтевима од стране 

наставника, 

• просторије специјално опремљене за продужени боравак деце, 

• недовољна оспособљеност наставника за коришћење информационо-комуникационих 

технологија, и др. 
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5.4. Могућности за превазилажење слабости 
 

• стручно усавршавање, 

• модернизација наставе, 

• примена новостечених знања са семинара у настави, 

• проширење ваннаставних активности, 

• боља информисаност и тимски рад, 

• већа безбедност, 

• побољшање међусобних односа у колективу, 

• већа толеранција, 

• већа професионалност у раду, 

• стални рад на маркетингу, 

• боља срадања са локалном заједницом, 

• организовање дружења и излета, 

• организовање хуманитарних акција, 

• већи степен укључености родитеља у рад школе и отворенија сарадња стручне службе, 

наставника и родитеља, и др. 

 

 

 

 

5.5. Стратегија превазилажења проблема 
 

      Модернизација наставе и промоција позитивних резултата су неопходне за превазилажење 

проблема везаних за ове недостатке. Први значајан корак ће бити интерно системско увођење 

пројектне наставе као активног приступа учењу. Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и Завод за унапређење образовања и васпитања су од школске 2018-2019. прописали 

обавезан програм пројектне наставе,  дали детаљне препоруке за њено спровођење и најавали 

њено даље развијање. Наша намера је да у својој пракси објединимо тенденције нашег 

националног образовног система са сазнањима и искуствима из праксе на интернационалном 

нивоу, те да стратешки план садржан у ''План активности на пројекту ''.  Детаљном анализом 

свих индикатора уочених током имплементације пројектне наставе, школа ће у наредном 

периоду добити основу за даље развојно планирање у складу са савременим европским 

токовима. Кроз даљу комуникацију у циљу размене примера из праксе и дискусије о 

образовним тенденцијама, као и активног учешћа у разнородним европским пројектима, 

наставници и ученици ће стећи вештине, знања и искуства неопходна за модернизацију 

наставног процеса у нашој земљи.  
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6.  

Мисија, визија и приоритетне области развоја школе 
 

 

 

 

6.1. Мисија школе 
 

 Jачање културне и образовно-васпитне функције школе уз уважавање индивидуалних 

разлика и развијање позитивног односа ученика и родитеља према школи и учењу.  

 Mотивaција ученика за стицање знања, нега и надградња постојећих односа са 

окружењем, а у оквиру школе - однос између ученика и наставника, да развијамо правичност, 

одговорност, међусобно разумевање и уважавање. Желимо да омогућимо ученику да се према 

својим потребама и интересовањима укључи у рад и живот школе како би испољио и развио 

своје способности, интересовања и склоности, те се развио у самосталног, културног, 

образованог и одговорног појединца. 
 

 

 

6.2. Визија школе 

 
 

 Савремена, отворена школа која афирмише образовне и васпитне вредности применом 

савремених наставних средстава, иновираних метода и облика рада. Желимо школу у којој ће 

ученици бити мотивисани за стицање знања кроз наставне и ваннаставне активности, школу 

коју ће ученици доживљавати као своју, која ће бити место слободнијег и потпунијег развоја 

ученика и испољавања ученичке личности, место у коме ће ученици промовисати стечена знања 

и пријатно проводити време. 
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6.3. Приоритетне области развоја школе 
 

 

 

 
 

 

 

 

Приоритети: 
 

1. Обогаћивање наставног процеса применом интерактивних метода и савремене 

технологије у раду. 

2. Редовна и садржински квалитетна израда месечних планова. 

3. Унапређивање процеса оцењивања ученика. 
 

 

 

Развојни циљ:  
 

Обогатити наставу и ваннаставне активности применом савремених наставних метода, 

коришћењем ИКТ, редовним планирањем, квалитетним оцењивањем и развојним 

самовредновањем. 

 

 
 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Реализација иновативних  

    часова 

1.1. Наставници, на нивоу већа, планирају 

реализацију иновативних часова 
предметни наставници 

септембар 2022. 

– јун 2025. 
1.2. Учитељи, на нивоу разреда, планирају 

реализацију иновативних часова  
учитељи 

2. Осавремењивање  

    ваннаставних активности 

2.1. Израда планова ваннаставних 

активности  

предметни 

наставници, учитељи 

септембар 2022. 

– јун 2025. 

3. Редовна израда месечних  

    планова 

3.1. Сви наставници предају месечне 

планове према утврђеној динамици  

предметни 

наставници, учитељи, 

педагог 

септембар 2022. 

– јун 2025. 

4. Осавремењена евиденција о 

постигнућима ученика у 

складу са прописаним 

Правилником о оцењивању 

4.1. Наставници и учитељи воде евиденцију 

о постигнућима ученика 

предметни 

наставници, учитељи 

септембар 2022. 

– јун 2025. 

5. Реално оцењивање  

    постигнућа ученика 

5.1. Учитељи уједначавју критеријумe 

оцењивања израдом заједничких тестова, 

контролних вежби 

учитељи 
септембар 2022. 

– јун 2025. 
5.2. Наставници истог предмета уједначавју 

критеријумe оцењивања израдом 

заједничких тестова, контролних вежби 

наставници 

6. Израда задатака усклађених 

са стандардима постигнућа 

6.1. Учитељи из истог већа израђују задатке 

према стандардима 
учитељи септембар 2022. 

– јун 2025. 
6.2. Наставници истог предмета израђују 

задатке према стандардима 
наставници 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Настава и учење 
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Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

7. Анализа резултата на  

    завршном испиту и   

    такмичењима 

7.1. Појачан рад у предметима и областима у 

којима су ученици имали постигнућа испод 

очекиваних 

тим за реализацију 

завршног испита, 

педагог, наставници 

 

континуирано током 

школске године 

8.Самовредновање у функцији 

развоја 

8.1. Акциони планови садрже коорективне 

мере за интервенцију у области и 

подручијима самовредновања 

тим за 

самовредновање 

континуирано током 

школске године 

8.2. Поновни избор области квалитета за 

процес самовредновања 

8.3. Обрада и презентација података свим 

циљним групама 

8.4. Интегрисање резултата и акционих 

планова самовредновања у постојећи 

Развојни план 

План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Квалтетнија настава 

80% наставног 

особља реелизовало 

иновативне часове 

нови сценарији, припреме за 

час, угледни часови, база 

података иновативних часова 

2022/2025 
руководиоци 

већа, директор, 

педагог, стручни 

актив за ШРП 

Занимљивији и савременији 

часови 

60% наставног 

процеса, садржајно 

обогађено 

анкетирање ученика 
2022/2025 

руководиоци 

већа, педагог, 

стручни актив за 

ШРП 

Квалтетнија ваннаставна 

понуда 

обогађено 60% 

ваннаставних 

активности 

увид у планове и извештаје 

ваннаставних активности 

2022/2025 педагог, 

стручни актив за 

ШРП 

Разноврсније оцењивање 

(формативно и сумативно) 

100 % наставног 

особља има 

потребну 

документацију 

увид у евиденцију учитеља и 

наставника 

2022/2025 директор, 

педагог, стручни 

актив за ШРП 

Квалитетније оцењивање 

90% учитеља и 80% 

наставника имају 

уједначен 

критеријум 

оцењивања 

увид у евиденцију учитеља и 

наставника 

2022/2025 директор, 

педагог, стручни 

актив за ШРП 

Примена стандарда 

90% наставника 

израђују задатке 

усклађене са 

стандардима 

увид у контролне задатке, 

тестове наставника 

2022/2025 директор, 

педагог, стручни 

актив за ШРП 

Боља постигнућа ученика на 

завршном испиту 

10% укупне 

популације ученика 

завршних разреда 

има боља 

постигнућа на 

завршном испиту на 

сва три нивоа 

постигнућа 

резултати анализе завршних 

испита 

2022/2025 

тим за 

реализацију 

завршног 

испита, педагог, 

стручни актив за 

ШРП 

Сврховито самовредновање 

90% акционих планова 

садржи корективне 

мере, које се 
примењују ради 

унапређења квалитета 

наставног процеса и 
ваннаставне понуде 

увид у акционе планове, увид 

у спровођење корективних 

мера 

2022/2025 

педагог, тим за 

самовредновање, 

стручни актив за 

ШРП 
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Приоритети: 
 

1. Унапређење процеса учења и боља постигнућа ученика на завршном и свим другим 

врстама тестирања 

2.Осавремењивање процеса оцењивања (формативно, сумативно) у складу са 

Правилником о оцењивању ученика 

3. Обогаћена понуда садржаја и тема на часовима одељенског старешине 

4. Унапеђивање квалитета рада после резултата са тестирања 
 

Развојни циљ:  
 

Обогатити технике учења, оцењивања и мотивисања ученик, ради развоја 

функционалних знања и бољих постигнућа ученика. 
 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Подршка квалитету  
    примењивих знања 

1.1.  Израда тестова (усклађених са стандардима) 
предметни наставници, 

учитељи 
почетак и крај 

школске године 

2. Тестирање ученика 

2.1. Анализа резултата тестирања на већима, 

учитељима и наставницима служи као основа за 
појачан рад у областима у којима су ученици 

имали ниска постигнућа 

предметни наставници, 
учитељи 

почетак и крај 

школске године, уз 

могуће допуне 

3. План контролних и писмених 

задатака по разредима 

3.1. Израда плана контролних и писмених 

задатака  

предметни наставници, 

педагог 

на почетку 1. и 2. 

полугодишта 

4. Функционално оцењивање 
4.1. Израда евиденције о праћењу и напредовању 

ученика 

предметни наставници, 

учитељи 

континуирано током 

школске године 

5. Модернизација ЧОС-а 5.1. Израда обогаћених часова ЧОС-а 
предметни наставници, 

учитељи 

континуирано током 

школске године 

6. Додатни рад, механизам за нова 
знања 

6.1. Израда осавремењених планова додатног рада 
предметни наставници, 

учитељи 

континуирано током 

школске године 

План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 
динамика 

Носиоци 
активности 

Боља постигнућа ученика на 

завршном и свим другим врстама 
тестирања 

10% ученика постиже 
боље резултате на 

тестирањима у свим 

разредима 

увид у резултате са 

такмичења и тестирања 

крај школске 

године 

руководиоци већа, 

педагог, стручни 
актив за ШРП 

Правовремено информисање 

ученика о контролним и 
писменим проверама 

100% наставника израђује 

планове контолних и 
писмених провера 

увид у планове контролних и 

писмених провера 

на почетку 1. и 2. 

полугодишта 

предметни 
наставници, 

педагог, стручни 

актив за ШРП 

Квалитетније оцењивање 

90% учитеља и 80% 

наставника имају 
евиденцију о 

постигнућима ученика 

увид у евиденцију учитеља и 
наставника 

полугодиште и крај 
школске године 

педагог, стручни 
актив за ШРП 

Занимљивији часови одељенског 

старешине 

70% учитеља и 60% 

наставника има 
квалитетније ЧОС 

увид у планове ЧОС-а, посета 

ЧОС-у 

континуирано 

током школске 
године 

стручни сарадници, 

стручни актив за 
ШРП 

 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Додатни рад, извор нових знања 

70% учитеља и 60% 

наставника реализује 

квакитетнији дод.рад 

увид у планове додатног 

рада, подела часова додатног 

рада 

континуирано 

током школске 

године 

стручни сарадници, 
ст. актив за ШРП 

 

Постигнућа ученика 
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Приоритети: 
 

1. Побољшање безбедности у школи и школском дворишту 

2. Појачати поштовање донетих правила понашања и правилника која регулишу ову 

област  

3. Унапређење инклузивне праксе и културе 

4. Побољшати сарадњу са родитељима 

5. Унапређење професионалног информисања ученика 
 

Развојни циљ:  
 

Побољшати безбедност ученика, професионално информисање, инклузивно образовање. 
 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Примена мера безбедности 

1.1. наставно и ваннаставно особље 

примењује и спроводи мере безбедности у 
школском простору и дворишту школе 

наставно и  

ваннаставно особље 

свакодневно током 

школске године 

2. Примена правилника 
(Правилник о понашању, 

Правилник о безбедности, 

Посебни протокол за заштиту 
деце од насиља, одељенска 

правила понашања.....) који 

регулишу безбeдност ученика 

2.1. одељењске старешине израђују са 

ученицима правила понашања 
одељењске старешине 

током школске 

године, уз могућност 
корекције 

3. Једнакоправност и доступност 
образовања за сву децу 

3.1. учитељи, наставници, СТИО, стручни 

сарадници, израђују документа о додатној 

образовној подршци  

предметни наставници, 
учитељи, стручни сарадници 

током школске 

године, уз могућност 

корекције 

4. Професионално информисање 
ученика 

4.1. одељењске старешине реализују 

професионално информисање ученика 

завршних разреда 

одељењске старешине 

завршних разреда, 
наставници информатике  

и техничког образовања 

током школске 

године, уз могућност 

корекције 

5. Упознавање ученика са 

Конвенцијом о правима детета на 
ЧОС-у 

5.1. одељењске старешине, на ЧОС-у, 

информишу ученике о Конвенцији о правима 
детета 

оодељењске старешине 
континуирано током 

школске године 

6. Сарадња са родитељима 
6.1. одељењске старешине укључују 

родитеље у акције и пројекте 
одељењске старешине 

континуирано током 

школске године 
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План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Боља безбедност у школском 
простору и школском дворишту 

• 100% наставника 

дежура, према плану 
дежурства 

• смањен број повреда 

ученика и насилничког 
понашања за 20% 

• 100% наставника и 

90% ученика има 
негативан став према 

насиљу 

• 100% поштовања 
процедуре за решавање 

проблема насиља 

• увид у евиденцију о дежурства  

• увид у број изречених васпитно-
дисциплинских мера  

• одељењска правила понашања  

• акциони план тима за заштиту 
деце од насиља  

• евиденција појачаног рада 

одељењских старешина  
• теме са радионицама за ученике 

са часова одељењског старешине 

 

 

 

континуирано 

током школске 

године 

директор, наставно 

и ваннаставно 
особље, одељењске 

старешине, тим за 

заштиту деце, 
стручни актив за 

ШРП 

Обезбеђена праведност и 
доступност за сву децу 

• образовање у нашој 

школи 90% доступно 

за сву децу 
• 100% јавности и 

објективности 

оцењивања 

увид у школску документацију 

(евиденција уписа, документација 

о додатној образовној подршци) 

континуирано 

током школске 

године 

педагог, тим за ИО, 

стручни актив за 

ШРП 

Успешније инфорнисање 
ученика о правилима понашања 

• 100% наставника 

упућује ученике на 

поштовање правила 
понашања 

• 90% ученика поштује 

правила понашања 

увид у дневнике рада учитеља и 

наставника, записнике са 

одељењских и наставничког већа 

континуирано 

током школске 

године 

педагог, стручни 
актив за ШРП 

Боље информисање ученика о 
професионалној оријентацији 

90% ученика 

информисано о 
професионалној 

оријентацији 

увид у дневике рада 

континуирано 

током школске 

године 
стручни сарадници, 

стручни актив за 

ШРП 

Успешније информисање 

ученика о Конвенцији о 

правима детета 

90% ученика 

информисано о 
Конвенцији о правима 

детета 

• увид у дневике рада (ЧОС-а) 
• анкетирање ученика 

континуирано 

током школске 

године 
стручни сарадници, 

стручни актив за 

ШРП 

Боља сарадња са родитељима 

60% родитеља 

укључених у акције и 

пројекте 

увид у записнике са реализованих 
акција, пројеката, фотографије 

континуирано 

током школске 

године 

стручни сарадници, 

стручни актив за 

ШРП 
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Приоритети: 
 

1. Обогаћивање наставног процеса, набавком савремених наставних средстава и 

оплемењивањем школског простора (намештаја, остале опреме...) 

2. Унапређење наставничких компетенција сталним стручним усавршавањем 

3. Побољшање сарадње са локалном заједницом 

4. Боље коришћење постојећих наставних средстава 

 

Развојни циљ:  
 

Осавременити постојећа наставна средства, унапређивати наставничке компетенције и 

побољшати сарадњу са свим постојећим ресурсима у граду, на локалном и државном нивоу. 
 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Модернизовање наставног 

процеса ИК технологијом 
1.1. набавка савремених наставних средстава 

директор,  

шеф рачуноводства 

2022/2025 

2. Стално стручно  
    усавршавање 

2.1. организовање и упућивање запослених на 
семинаре 

директор, тим за  
стручно усавршавање 

2022/2025 

3. Функционално коришћење 
расположивог простора и опреме 

3.1. наставници у свом раду користе 

савремена наставна средства и постојеће 

ресурсе  

предметни наставници, 
учитељи 

2022/2025 

4. Сарадња са институцијама 

локалне заједнице 

4.1. укључивање школе у активности и акције 

организоване у локалној заједници 

директор, наставници, 

стручни сарадници 

2022/2025 

5. Пројектно аплицирање код: 

Града, Министарства просвете и 

науке, Министарства омладине и 
спорта.... 

5.1. актуелни проблеми 
директор,  

тим за израду пројеката 

2022/2025 

План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Боље опремљен учионички 

простор 

набављено 60% наставних 

средстава у складу са 
исказним потребама 

план потреба наставника, 

евиденција о опремљености 

2022/2025 
директор, 

руководиоци већа, 

стручни актив за ШРП 

Сви наставници имају 

лиценцу 

50% наставника примењује 

знања са семинарима у 

настави и ваннаставним 
активностима 

• увид у евиденцију тима за 
стручно усавршавање 

• посете часовима 

2022/2025 

директор,  

стручни сарадници 

Већи број наставника користи 

ИКТ у настави и 

ваннаставним активностима 

50% наставника користи 
ИКТ (и остале школске 

ресурсе) у настави и 

ваннаставним 
активностима 

упитник за ученике 

2022/2025 

стручни сарадници, 

стручни актив за ШРП  

Боља сарадња са 

институцијама локалне  
заједнице 

број акција и активност у 

које је укључена наша 
школа 

фотографије, прилози из медија 

2022/2025 
директор, наставници, 

стручни 

сарадници, стручни 

актив за ШРП 

Реализовани пројекти 
што већи број 

реализованих пројеката 
пројектна документација, 
фотографије 

2022/2025 директор, наставници, 

стручни 

сарадници, стручни 

актив за ШРП 

 

 

Ресурси 
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Приоритети: 
 

1. Унапређење маркетига школе 

2. Побољшати међуљудске односе 

3. Обогађивање сарадње са родитељима и локалном заједницом 

4. Узајамно уважавање свих учесника у наставном процесу (ученик - наставник, ученик - 

ученик, наставник – наставник, наставник – родитељ, наставник – управа школе, наставни - 

ненаставни кадар). 
 

Развојни циљ:  
 

Побољшати међусобне односе, комуникацију у колективу и са родитељима, ради 

ефикаснијег тимског рада и развоја боље школске климе. 
 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Тимски рад и праведна подела 

послова 

1.1. Јасна и праведна подела одговорности на 

нивоу већа, актива,  Педагошког колегијума, 

организација и тимова у школи 

директор 
2022/2025 

1.2. Извештавање задужених особа о раду већа, 
актива, Педагошког колегијума, организација и 

тимова у школи 

руководиоци већа, 
актива, координатори 

тимова 

2022/2025 

1.3. Праћење планираних и реализованих 

активности 

директор,  

стручни сарадници 

2022/2025 

2. Неговање међуљудских односа и 

позитивне атмосфере у колективу 

2.1. Доследно поштовање норми којима је 
регулисано понашање и одговорност свих 

запослених (у личним обраћањима свих у школи 

видљиво је међусобно уважавање) 

директор, тим за 

самовредновање 

2022/2025 

2.2. Санкционисање дискриминаторског 
понашања у школи (поштовање предвиђене 

процедуре) 

директор,  

секретар школе 

2022/2025 

3. Промовисање и поштовање 

резултата ученика и наставника 

3.1.  Јавно промовисање резултата ученика и 

наставника 

директор, педагог, 

одељенске старешине 

2022/2025 

3.2. Планирање (ученици и наставници) високих 

очекивања у погледу ученичких постигнућа 

одељенске старешине, 

предметни наставници 

2022/2025 

3.3. Израда и примена интерног система 
награђивања ученика и наставника за постигнуте 

резултате 

директор, секретар 
школе, одељенске 

старешине 

2022/2025 

3.4. Организовање различитих школских 
активности за ученике у којима свако може имати 

прилику да постигне резултат/успех 

наставници задужени за 

ваннаставне активности 

2022/2025 

3.5. Промовисање резултата ученика са сметњама 

у развоју 

одељенске старешине, 
предметни наставници, 

тим за ИО 

2022/2025 

 

 
 

Етос 
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Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

4. Пријатан школски амбијент 

 

 

4.1. Хол школе уређен је тако да показује 

добродошлицу 
 

тим за уређење школског 
простора 

2022/2025 

 

4.2. Оплеменити кутак за индивидуалне разговоре 
наставника са ученицима и родитељима 

 

тим за уређење школског 
простора 

2022/2025 

 

4.3. У учионичком и школском простору 
преовладавају ученички радови 

 

учитељи,  
предметни наставници 

2022/2025 

5. Сарадња на свим нивоима 

5.1. Организована сарадња руководећих, стручних 

и саветодавних тела 

директор, стручни 

сардници, руководиоци 

већа, координатори 
актива... 

2022/2025 

 

 

5.2. Ученички парламент у школи добија подршку 

за свој рад 

 

наставник задужен  

за рад УП 

2022/2025 

 

5.3. Наставно особље благовремено разматра и 

прихвата иницијативе ученика 
 

наставник задужен за рад 

УП, остали наставници 

2022/2025 

5.4. Школа развија и негује различите облике 

активног учешћа родитеља у животу школе 

одељенске старешине, 

ученици 

2022/2025 

 

5.5. Ученици и наставници организују заједничке 

активности чији је циљ јачање осећања 

припадности школи 
 

директор, педагог, 

руководиоци секција, 

одељењске старешине 

2022/2025 

5.6. Школа сарађује са актерима у заједници 
директор, педагог, 

одељенске старешине 

2022/2025 

 

 

5.7. У школи функционише систем редовног 

информисања родитеља о активностима и 
делатностима школе 

 

 

директор, педагог, 

одељењске старешине 

2022/2025 

6. Промовисање рада школе 

(маркетинг школе - интерни, 

екстерни) 

 

 

6.1. Промовисање у медијима (штампаним и 

електонским...) 
 

 

директор,  
тим за интерни и 

екстерни маркетинг 

2022/2025 

6.2. Ажурирање сајта школе 
координатор тима за 
вођење школског сајт 

2022/2025 

7. Повећање броја уписаних 

ученика првог разреда 

 

 

7.1. Израда плана промотивних активности 

 

 

директор, тим за 
културну делатност и 

маркетинг 

2022/2025 

 

 

 

7.2. Реализација планираних промотивних 
активности (посета вртићима и анимирање 

родитеља будућих предшколаца и првака, 

организовање посете деце и васпитача из вртића 
нашој школи, израда промотивног 

материјала...) 

 
 

 

директор, тим за интерни 
и екстерни маркетинг и 

сарадњу са 

предшколским 
установама, учитељи, 

наставници 

2022/2025 
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План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Повећан тимски рад 
70% повећања тимског 

рада унутар и међу већима, 

активима, тимовима 

Извештаји, записници са већа, 

актива, тимова 
2022/2025 

директор, 

руководиоци већа, 
актива, 

координатори 

тимова 
 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Боља комуникација међу 

запосленима 

смањен број  

конфликата у колективу 

• анкета 

• разговор 

2022/2025 директор, стручна 

служба, стручни 
актив за ШРП 

Јавно промовисање резултата 
ученика и наставника 

број јавно похваљених и 

награђених ученика и 

наставника 

• сајт школе 

• фото и видео записи огледних 
часова 

• евиденција у записнику са 

наставничког већа: награђени, 
похваљени 

• евиденција са такмичења на 

свим нивоима 
• правилник о награђивању 

ученика и наставника 

2022/2025 стручна служба, 

стручни актив за 

ШРП 

Богатији школски и 
учионички простор 

број, оплемењених, 
учионица и кабинета 

фото и видео записи 
2022/2025 педагог, стручни 

актив за ШРП 

Повећана сарадња на свим 

нивоима 

• број акција ученика и 

наставника 

• број акција у којима 
учествују родитељи 

• број акција УП 

• број акција локалне 
заједнице у које је 

укључена школа 

записници са наставничког 

већа, фотографије, видео 
записи 

2022/2025 стручна служба, 

стручни актив за 
ШРП 

Побољшан маркетинг школе 

број прилога у писаним и 

електронским медијима на 

годишњем нивоу 

фотографије, видео записи, 
штампани прилози 

2022/2025 стручна служба, 

стручни актив за 

ШРП 

Обогаћене промотивне 

активности школе при упису 
првака 

број уписаних првака и 

деце у припремном 
предшколском програму 

школска уписна евиденција 
2022/2025 стручна служба, 

стручни актив за 
ШРП 
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Приоритети: 
 

1. Стално унапређење наставног процеса и ваннаставних активности, ефикасно 

управљање школом уз добар проток информација 

2. Развој тимског рада кроз повезивање рада већа и актива (ефикаснији проток 

информација - транспарентно доношење одлука) 

3. Медијско промовисање рада школе и аплицирање код донатора ради обезбеђивања 

бољих услова за рад школе. 
 

Развојни циљ:  
 

Ефикасно, ефективно, професионално руковођење школом. 

 

 

 

Задаци Активности 
Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

1. Ефикасно управљање и 

обезбеђивање квалитета рада 

 

1.1. праћење квалитета наставног процеса, 
ваннаставних активности, реализације акционих 

планова тимова за развојно планирање и 
самовредновање 

 

директор,  

стручни сарадници 

2022/2025 

1.2.  промовисање и награђивање вредних 

радника и ученика 

директор,  

стручни сарадници 

2022/2025 

1.3. благовремен проток информација према свим 

актерима школског живота 

директор, стручни 
сарадници, одељенске 

старешине 

2022/2025 

1.4. медијација у разрешавању конфликтних 

ситуација 

директор,  

стручни сарадници 

2022/2025 

1.5. равноправна подела послова међу запосленим директор 
2022/2025 

2. Сарадња и координација међу 

запосленима 

2.1. праћење квалитета сарадње унутар већа и 

актива и између већа 

директор,  
стручни сарадници, 

руководиоци већа 

2022/2025 

3. Стручно усавршавање  
    запослених 

3.1. праћење плана стручног усавршавања 
директор, тим за стручно 

усавршавање 

2022/2025 

3.2. упућивање запослених на стручно 

усавршавање 

директор, тим за стручно 

усавршавање 

2022/2025 

 

3.3. праћење имплементације стручног 
усавршавања у наставном процесу и 

ваннаставним активностима 

 

директор,  

стручни сарадници 

2022/2025 

3.4. допуна базе стручног усавршавања, 
тренерским сртификатима, објављеним радовима 

директор, тим за стручно 
усавршавање 

2022/2025 

Руковођење и организација рада школе 
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План евалуације 

Индикатори промена Критеријуми успеха Инструменти евалуације 
Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Успостављен транспарентан 

систем за осигурање 
квалитета рада 

• број наставника укључених 

у реализацију Развојног 
плана 

• број наставника укључених 

у реализацију процеса 
самовредновања 

• Број иновативних часова 
• број промовисаних и 

награђених ученика и 

наставника 
• број наставника који су 

напредовали у стицању звања 

• план активности Развојног 

плана  

• планови активности тимова за 
самовредновање 

• доступна база података 

иновативних часова 
• записници са наставничког 

већа, евиденција шефа 
рачуноводства, секретара 

• база података стручног 

усавршавања 

на крају  

школске године 

директор, тим за 
самовредновање, 

стручна служба, 

тим за стручно 
усавршавање, 

стручни актив за 
ШРП 

Континуитет стручног 

усавршавања 

број наставника који 
презентују и објављују 

радове (број и врста радова, 

тренерски сертификати) 

база података стручног 

усавршавања 

на крају  

школске године 

тим за стручно 
усавршавање, 

стручни актив за 

ШРП 

Поштовање процедуре 

медијације 

број конфликата између 

родитеља и наставника, 
наставника и ученика 

евиденција директора и 

стручних сарадника 

на крају  

школске године 

директор,  
стручни сарадници, 

стручни актив за 

ШРП 

Побољшана сарадња унутар 
већа и између већа 

број активних наставника у 
већима и врста активности 

извештаји већа, актива, тимова 
на крају  

школске године 

стручни сарадници, 

стручни актив за 

ШРП 
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7.  

 

Мере унапређивања образовно-васпитног  

рада на основу анализе резултата  

ученика на завршном испиту 
 

 
На основу анализе резултата ученика на завршном испиту можемо закључити да је наша 

школа близу очекиваних просека по свим сегментима завршног испита. Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања је у свом извештају за сваку годину од када се организује 

завршни испит дао поређења по нивоима постигнућа ученика (основни, средњи и напредни), 

поређења постигнућа одељења, дистрибуцију постигнућа ученика у односу на оцену из 

предмета на крају седмог разреда, оствареног и очекиваног нивоа постигнућа, постигнуће 

упоређено са просечним резултатом општине, округа, школске управе и републике итд., који су 

послужили нашој интерној анализи и доношењу мера унапређивања образовно-васпитног рада 

у нашој школи. Наглашавамо посебно ангажовање на припремној настави ученика завршних 

разреда и прилагођавању припрема индивидуалним карактеристика појединих ученика, чешће 

провере спремности за завршни испит кроз пробне верзије истог и другим мерама које воде 

практичној примени знања и наученог... Овим питањем баве се Стручна већа за предметну 

наставу, а водећу улогу у томе имају наставници српског језика и математике који изводе 

наставу у осмом разреду.  

 
 

Мера Активност 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Анализа постигнућа ученика 

Анализе иницијалног теста, редовних 

провера, анализе писмених задатака, 
пробног тестирања 

предметни 

наставници 

током године, на 
класификационим 

периодима, 

полугодишту 

увид у записник са 
седнице стручних 

актива, увид у 

дневнике рада 

Примена стандарада 
Израда контролних и писмених задатака у 
складу са стандардима 

предметни 
наставници 

током године 
увид у контролне и 
писмене задатаке 

Интервенција и појачан рад 
Појачан рад у областим и предметима где 
су постигнућа испод очекиваних 

предметни 
наставници 

друго полугодиште 

увид у рад  

допунске наставе, 

додатног рада 

Израда плана припреме за 

завршни испит 

Реализација приремне наставе у складу са 

Законом 

тим за 

реализацију 

завршног 

испита 

друго полугодиште 
распоред припремне 

наставе 
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8.  

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке 

и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за 

децу и ученике којима је потребна додатна подршка 
 
 

Наша школа се од самог почетка залагала да максимално унапреди доступност 

одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања као и квалитета образовања и 

васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка. Имамо оформљен Тим за 

инклузивно образовање и додатну подршку који има свој програм и план рада.  

Активности успешно реализују што резултира постизањем позитивних ефеката код 

ученика. На нивоу одељења ученици којима је потребна додатна подршка су лепо прихваћени, 

ученици и наставници се труде да им се што је могуће више прилагоде и помогну им, уз 

свестрану помоћ и координацију стручне службе. 
 

Мера Активност 
Носиоци 

активности 
Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Идентификација ученика којима је 
потребна додатна образовна подршкау 

слкаду са одредбама Закона и 

Правилника о додатној образовној 
подршци 

Праћење напредовања ученика 

учитељи, 

наставници, 

стручни сарадници 

током школске 
године 

записници са 

седнице 

одељењских већа 

Сарадња са родитељима, старатељима, 

хранитељима у изради педагошке 
документације 

Израда педагошке документације 

тим за ИОП и 

пружање додатне 
подршке 

током школске 

године 

записници са 

састанака тима 

Сарадња са Интерресорнм 

комисијом 

Писање захтева за подршком који 

су у надлежности ИРК 

тим за ИОП и 

пружање додатне 
подршке 

током школске 

године 

записници са 

састанака тима 

Усвајање и вредновање педагошке 

документације на Педагошком 
колегијуму 

Разматрање ИОП-а 
педагошки 

колегијум 

током школске 

године 

записници са 

педагошког 
колегијума 

Сарадња са школом за основно и 
средње образовање деце ометене у 

развоју ''Вуле Антић'' ради квалитетније 

подршке ученицима 

Подршка стручних служби 
стручна служба 

школе 

током школске 

године 

записници са 

седнице 
одељењских већа 
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9.  
 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 
 

 

 

 

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, 

Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу 

наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и 

широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља урађен је 

''Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама''.  

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања 

насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активности рада 

унапређења стандарда за заштиту деце/ученика. 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности 

ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина неопходних за 

конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећавањем 

сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању 

и образовању ученика. 

Мера - активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Временска 
динамика 

Израда Програма заштите деце/ученика од 

насиља за школску 

састанак тима за заштиту деце; анализа ситуације 

претходне школске године 

тим за заштиту 

деце 
јун/август 

Доступност података о свим члановима Тима 

за заштиту деце истицањем контакт телефона 
на огласној табли 

истицање листе чланова са потребним телефонима у 

холу и наставничкој канцеларији 

координатор тима 

за заштиту деце и 
директор 

септембар 

Представљање Програма заштите 

деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања на наставничком већу 

презентација на наставничком већу 
координатор тима 
за заштиту деце 

друга 

половина 

септембар 

Учитељи првих разреда упознају родитеље на 

родитељским састанцима о Посебном 
протоколу о заштити деце од насиља, 

занемаривања и злостављања 

на родитељским састанцима одељењске старешине 
учитељи  

првих разреда 
у првом 

полугодишту 

Вођење документације свеска евиденције о 

свим појавама насиља 

сви чланови тима за заштиту деце уписују случајеве 

насиља у свеску евиденције онда када се десе 

тим за заштиту 

деце 

током целе 
школске 

године 

Састанци Тим за заштиту деце у свим 

интервентним ситуацијама: промишљање и 

одређивање стратегија - смиривање, 

прикупљање информација, анализа чињеница, 
процена нивоа ризика, интервенција... 

састанак чланова тима за заштиту деце, анализа, 

координација са одељењским старешинама, 

родитељима, ученицима 

тим за заштиту 

деце, одељењске 
старешине, 

родитељи, ученици 

током целе 

школске 

године 

Спровођење васпитно-дисциплинских 

поступака 

у складу са прописаним законским оквирима у 

поступак се укључују поред родитеља и ученика, 
директор, секретар, стручни сарадник, члан тима 

који предаје ученику/ученицима, одељењски 

старешина 

одељењски 

старешина, 

директор, секретар,  
члан тима 

током целе 
школске 

године 

Заустављање, прекид или сузбијање насиља и 

обавештавање надлежних служби - 

укључивање екстерне мреже 

интервенција присутних запослених; према процени 
- обавештавање надлежних, екстерних служби 

тим за заштиту 

деце, сви 
запослени, 

екстерна мрежа 

током целе 

школске 

године 
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У одељењу на часовима одељењског 

старешине кроз радионице на теме:  
• Значење појмова насиље, злостављање и 

занемаривање, као и начини и могућности да се 

то спречи  

• Толеранција различитости  

• Ненасилне поруке... 

један час ЧОС посвећен наведеним темама 
одељењске 
старешине 

током целе 

школске 

године 

Акције Ученичког парламента бар један акција Ученичког парламента 

УП, тим за заштиту 

деце, сви 

запослени 

током целе 

школске 

године 

Појачан рад у одељењима у којима има 

потреба за том врстом рада 

бар један час ЧОС-а посвећена актуелним 

проблемима у одељењима, где је потребан појачан 
васпитно-дисциплински рад 

одељењски 

старешина,  
стручни сарадници 

током целе 

школске 
године 

Истицање позитивних примера понашања 
појединаца или одељења 

кроз књигу обавештења или на сајту школе 

директор, чланови 

већа, тим за 
заштиту деце, 

ученици 

током целе 

школске 
године 

Праћење поштовања одељењских правила извештај на одељењском већу 
одељењске 

старешине 
март - април 

Анализа насилничко понашања на основу 

евиденције на полугодишњем нивоу 

извештај сваког члана тима на састанку тима за 

заштиту деце, израда извештаја и његово 

подношењу савету родитеља, Ученичком 

парламенту, директору школе 

тим за заштиту 

деце 
фебруар 

Анализа насилничког понашања на основу 

евиденције на годишњем новоу и на основу 
тога израда Годишњег извештаја и Програма 

заштите за следећу годину 

координатор обједињује податке одељенских 
старешина и чланова тима за заштиту деце и 

израђују извештај; састанак тима за анализу 

извештаја и израду програма заштите за следећу 
школску годину 

одељењске 

старешине, тим за 

заштиту деце 

јун 
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10.  

 

Мере превенције осипања ученика 
 

 

Школа не бележи статистички значајно осипање ученика, сем у делу смањења прилива 

новоуписаних ученика због опадања наталитета и у нашем крају, због чега се из године у 

годину уз варијације уписује све мање деце.  

У нашу школу, у први разред, долазе деца из предшколске установе ''Наше дете''. Мањи 

део те деце одлази у ОШ "Радоје Домановић", Врање, што нас сваке године доводи у нелагодну 

позицију приликом уписа првака, стрепећи за број ученика/одељења. Узимајући у обзир 

смањење наталитета и одлазак једног дела деце у ОШ "Радоје Домановић", морамо се озбиљно 

позабавити овим питањем. Ово питање биће један од приоритета развојног плана школе. 

Први корак ће бити организовање тима, а задатак тима ће бити израда плана превенције 

кроз различите занимљиве активности и стимулансе. Задатак тима биће и да прати тачан број 

ученика у школи, односно број ученика који су дошли у нашу школи и број оних ученика који 

су оставили нашу школу, испитање разлога за то и сл. 
 

Задаци Активности Начин праћења реализације Носиоци активности 
Временска 

динамика 

1. Стална афирмација рада 
школе 

1.1. Промоција успеха ученика: 
завршни испит, такмичења... 

број наступа у медијима, 

прилозима сајту школе, 

постигнућа ученика... 

директор, тим за 

интерни и екстерни 

маркетинг 

2022/2025. 

2. Промоција позитивне 
праксе 

2.1. Промоција позитивне праксе 

број јавно промовисаних 

примера позитивне праксе 
(угледни часови, промоције 

пројеката, јавни наступи...) 

директор, тим за 

интерни и екстерни 

маркетинг 

2022/2025. 

3. Евиденција о кретању 

ученика 

3.1. Анализа осипања ученика 

(број досељених, одсељених) од 

првог до осмог разреда 

записници стручних већа, 
евиденција стручних сарадника 

стручни сарадници 

почетак  

1. и 2. 

полугодишта 

3.2. Анализа уписаних ученика у 
први разред 

записници стручног већа првог 

разреда, евиденција стручних 

сарадника 

руководилац већа 

првог разреда и 

стручни сарадници 

прво 
полугодиште 

3.3. Анализа уписаних ученика у 

пети разред 

записници стручног већа петог 

разреда, евиденција стручних 
сарадника 

руководилац већа 

петог разреда и 
стручни сарадници 

прво 

полугодиште 

3.4. Анализа уписаних ученика у 

први разред за наредну школску 
годину 

евиденција стручних сарадника стручни сарадници август 

4. Реализација програма 
тима за интерни и екстерни 

маркетинг  

4.1. Анализа ефеката инерног и 
екстерног маркетинга школе на 

број уписаних 

извештаји тима за интерни и 

екстерни маркетинг 

тим за интерни и 

екстерни маркетинг 
јануар, јун 

5. Рализација плана сарадње 

са родитељима 

5.1. Анкетирање родитеља о 

задовољству рада школе 

извештај тима за сарадњу  

са родитељима 

тим за сарадњу  

са родитељима 
фебруар 
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11.  

Друге мере усмерене на достизање циљева образовања  

и васпитања које превазилазе садржај 

 појединих наставних предмета 
 
 

Мере које ће се предузимати у наредном периоду: 

1. Стални рад свих запослених на развоју вредносних ставова код ученика на редовној 

настави , изборним предметима, ваннаставним активности... 

2. Повећати информисаност ученика и родитеља о значају професионалног информисања 

за избор будућег занимања , каријерно вођење, на часовима одељенског старешине и 

родитељским састанцима 

3. Побољшати информисаност ученика о важности и значају заштите животне средине 

на часовима редовне наставе и ваннаставних активности, и др. 

 
 

Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Развој вредносних ставова код 

ученика 

Реализација радионица, саветодавни 
разговора на одељењској заједници, 

изборним предметима, ваннаставним 

активности 

одељењске старешине, 

предметни наставници, 
стручни сарадници 

током 

године 

увид у школску 

евиденцију 

Укључивање родитеља у рад 

школе у циљу веће 

партиципације и заједничког 
јачања васпитне улоге школе и 

преузимања одговорности 

Укључивање родитеља у процес 

доношења одлука на родитељским 
састанцима, савету родитеља 

директор,одељењске 

старешине,предметни 
наставници 

током 

године 

увид у школску 

евиденцију, 
записнике... 

Подизање свести ученика о 
значају очувања животне 

средине 

Реализација тема на часовима редовне 

наставе и ваннаставних активности  

наставници биологије, 

ученици 

током 

године 

увид у школску 
евиденцију, 

записнике... 

Развој еколошке свести 

Реализација тема на часовима редовне 
наставе и ваннаставних активности 

појединих предмета и учешћем у 

обележавању значајних датума: Дан 
планете, Светски дан воде... 

учитељи, наставници 

биологије, ликовне 
културе, српског и страних 

језика 

током 
године 

фотографије, 

плакати, 

записници 

Промовисање здравих стилова 

живота 

Реализација тема на часовима редовне 
наставе и ваннаставних активности 

појединих предмета и учешћем у 

обележавању: Недеља без дуванског 
дима, Светски дан хране, учешће у 

свим спортским акцијама на нивоу 

школе и града... 

учитељи, наставници 

биологије, домаћинства, 

ликовне културе, физичког 
васпитања, српског и 

страних језика 

током 

године 

фотографије, 

плакати, 
записници 

Развој културолошких навика 
Посета позоришту, библиотеци, 
галерији, музеју... 

учитељи, 

наставници,српског језика, 

ликовне културе, историје 

током 
године 

фотографије, 
плакати 

Развој солодарности код 

ученика 

Учествовање ученика у хуманитарним 

акцијама 

ученички парламент, 

подмалдак црвеног крста, 
одељењске старешине 

током  

школске 
године 

евиденција 

секције црвеног 
крста 

 

Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Да се не заборави ко смо 

Обележавање значајних историјских 

датума, израда паноа, тематска изложба 

и холу школе 

наставник историје, 
ученици 

фебруар - 
март 

школска 

евиденција, сајт 

школе 

Развој толеранције и ненасиља 

Изложба дечијих радова на тему ''Стоп 
насиљу'' на часовима ликовне културе, 

грађанског васпитања, одељењског 

старешине, израда радова 

ученици, наставници, 

одељењске старешине 
новембар 

школска 

евиденција 
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12.  

План припреме за завршни испит 
 

 Све активности у вези са завршним испитом и уписом у средње школе реализују се према 

упутствима и календару активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Благовремено се формирају комисије, објави на огласној табли списак ученика осмог 

разреда који полажу, тестови чувају на безбедном месту, обезбеде се просторије и потрошни 

материјал, изврши обрада и унос података са резултатима завршног испита, објављују се 

привремени, а затим и коначни резултати. Регуларност мора бити максимална, тако да сви 

ученици имају равноправне услове за полагање испита. 

Школа организује припрему ученика за полагање завршног испита, а у њој поред Тима 

за реализацију завршног испита, учествују и руководство школе и стручни сарадници, са јасном 

поделом улога и одговорности. 

Наставници српског језика и математике треба да испланирају низ активности у 

припреми за завршни испит: 

• израда планова рада редовне, додатне и допунске наставе на основу анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

• припрема и реализација иницијалног теста 

• пробни завршни испит у организацији Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 

• организација и реализација припремних часова за ученике 

• организација и реализација завршног испита у складу са упутствима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

• евалуација постигнутих циљева итд. 

 

 

Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Школско иницијално 
тестирање 

Спровођење школског 
иницијалног тестирања 

наставници свих предмета септембар 

анализа ученичких 
постигнућа и ревизија 

припрема ради 

оптималног развоја 
ученичких капацитета 

Иницијално тестирање 
Спровођење иницијалног 
тестирања 

координатор тестирања и 

наставници групе предмета са 

композитног теста 

прво 
полугодиште 

анализа ученичких 
постигнућа и ревизија 

припрема ради 

оптималног развоја 
ученичких капацитета 

Израда задатака у складу са 

стандардима на часовима 

редовне, допунске и 
додатног рада 

Часови редовне и допунске 

наставе и додатног рада 
наставници свих предмета 

током  
школске 

године 

праћење ученичких 

постигнућа и ревизија 
планова ради 

оптималног развоја 

ученичких капацитета 

Пробно тестирање 
Спровођење пробног 

тестирања 

координатор тестирања и 
наставници групе предмета са 

композитног теста 

друго 

полугодиште 

анализа ученичких 

постигнућа и ревизија 
припрема ради 

оптималног развоја 

ученичких капацитета 

Припремна настава за све 

предмете са завршног теста 

Спровођење припремне 

наставе за групу предмета 
са завршног теста 

наставници за групу предмета 

са завршног теста 
мај 

анализа ученичких 

постигнућа и ревизија 

припрема ради 
оптималног развоја 

ученичких капацитета 

Завршни испит 
Спровођење завршног 

испита 

координатор и наставници за 
групу предмета са завршног 

теста 

јун 
резултати  

завршног испита 
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13.  

План укључивања школе у националне  

и међународне развојне пројекте 
 

 

Школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама прикључивати 

локалним и међународним пројектима, а који се буду реализовали током овог трогодишњег 

периода.  

 

 

Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Учешће и конкурисање школе 

у пројектима који 

Праћење расписаних конкурса за пројекте 
директор,  

тим за израду пројеката 

током трогодишњег 

периода   
Израда пројеката и конкурисање 

директор,  

тим за израду пројеката 

Реализација пројекта 
директор,  

тим за израду пројеката 
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14.  

План стручног усавршавања наставника,  

стручних сарадника и директора 
 

 

Залагаћемо се да имамо  савремен,  стручан и  мотивисан  кадар  који  је  спреман  на  

стално  стручно усавршавање и на иновирање и унапређење наставног процеса.  

У том погледу настојаћемо да: 

• развијамо систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних 

сарадника и директора   

• подстичемо  професионални  развој  наставника,  стручних  сарадника  и  директора и 

развијамо свест о потреби целоживотног учења   

• применимо стечена знања кроз увођење иновација у процес наставе   

• развијамо  систем  вредновања  сталног  стручног  усавршавања  наставника,  стручних 

сарадника и директора.  

 
 

Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 
динамика 

1. Развијати систем 
стручног усавршавања и 

континуираног развоја  
наставника, стручних 

сарадника и директора 

 

 

1.1. Анализа потреба и израда плана сталног стручног 
усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

у складу са дефинисаним приоритетима, потребама 

установе и личним интересовањима запослених    
 

директор,  

стручни сарадници, 

тим за стручно 
усавршавање 

континуирано у 

току године, а 
нарочито на 

почетку и на крају 

школске године 

 

1.2. Понудити и омогућити различите облике стручног 

усавршавања у складу са наведеним критеријумима  

директор,  

стручни сарадници, 

тим за стручно 
усавршавање 

током трогодишњег 

периода 

 

1.3. Развити систем континуираног праћења законских 

регулатива којима се дефинише процес стручног 

усавршавања наставника, стручног сарадника и директора  

директор,  
стручни сарадници, 

тим за стручно 

усавршавање 

континуирано 

током године 

 

1. Развијати систем 

стручног усавршавања и 
континуираног развоја  

наставника, стручних 

сарадника и директора 

 

 

1.4. Дефинисање кључних потреба и приоритета у 

стручном усавршавању наставника на нивоу установе  
 

директор,  

стручни сарадници, 
тим за стручно 

усавршавање 

почетак  
школске године 

 

 

1.5. Израда индивидуалних планова за стручно 
усавршавање и њихово усаглашавање са потребама и 

приоритетима које је дефинисала установа  

 

директор,  

стручни сарадници, 

наставници 

почетак  
школске године 

 

 

1.6. Омогућити равномеран напредак у професионалном 
развоју свих запослених у установи кроз сталну размену 

искустава и кроз увид у индивидуалне планове 

професионалног развоја  
 

наставници, стручни 

активи, директор, 
стручни сараднци, 

тим за стручно 

усавршавање 

континуирано 

током године 

 

 

1.7. Израда јединственог обрасца портфолија запослених у 

образовању и израда личних портфолија запослених  

 

директор,  

стручни сарадници, 

тим за стручно 
усавршавање 

септембар 

 

 

 

1.8. Израда портфолија уставнове са дефинисаним 
циљевима професионалног усавршавања запослених  

 

директор,  

стручни сарадници 

током  

школске године 
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2. Подстицати 

професионални 
развој наставника,  и 

стручних сарадника 

директора и 
развијати свест свест о  

потреби целоживотног 

учења 
 

 

2.1. Развијати код наставника свест о потреби сталног 

стручног усавршавања и целоживотног учења, а посебно 
развијати унутрашњу мотивацију наставника за овај 

процес 

 

директор,  
стручни сарадници, 

тим за стручно 

усавршавање, 

наставници 

 
континуирано  

у току школске 

године 

2.2. Подстицати размену искустава кроз презентације, 
дискусије и анализе на наставничком већу и на стручним 

већима  

директор, 

руководиоци 

стручних већа, 
стручни сарадници 

континуирано  
у току школске 

године 

2.3. Подстицати праћење стручне литературе (књига, 

чланака и другог дидактичког материјала) кроз 

презентације, анализе и дискусије на наставничком већу и 
на стручним већима  

наставници, стручни 

сарадници, 

руководиоци 
стручних већа 

континуирано  
у току школске 

године 

2.4. Подстицање израде новог дидактичког материјала 

(блога, сајта, чланака, презентација, приручника)  

наставници, 

руководиоци 
стручних већа 

континуирано  

у току школске 
године 

2.5. Презентовање примера добре праксе на наставничком 
већу и стручним већима  

наставници, 

руководиоци 

стручних већа 

континуирано  

у току школске 

године 

2.6. Размена искустава стручног усавршавања са 
запосленима у другим установама образовања на нивоу 

општине, града и републике (дискусије на семинарима, 

праћење група на друштвеним мрежама итд.)  

директор,  

стручни сарадници, 

наставници 

континуирано  

у току школске 

године 

2.7. Подстицање наставника на учествовање на 

конкурсима који промовишу примере добре праксе 

директор,  
стручни сарадници, 

тим за стручно 

усавршавање 

континуирано  

у току школске 
године 

2.8. Организовање интерних семинара у оквиру установе 

(на пример, обука наставника за коришћење савремених 
технологија у настави, обука наставника за коришћење 

друштвених мрежа у настави, обука наставника за рад са 

децом са посебним потребама)  

наставници 
континуирано  
у току школске 

године 

3. Развијати систем 
вредновања сталног 

стручног усавршавања 

наставника,  

стручних сарадника, 

директора 

3.1.  Направити свима доступан систем праћења 
вредновања сталног усавршавања (евиденциона листа 

доступна на огласној табли и у електронској форми)  

директор,  

стручни сарадници, 

тим за стручно 
усавршавање 

почетак  

школске године 

3.2. Подстицање дискусија и анализа имплементације 

стечених знања са различитих облика стручног 
усавршавања (анализа огледних часова, месечних планова, 

дневних припрема, реализованих облика стручног 
усавршавања)  

директор,  

стручни сарадници, 
тим за стручно 

усавршавање, 
наставници 

континуирано  
у току школске 

године 

3.3. Развијање свести о потреби самовредновања кроз 

израду личног портфолија наставника, стручног сарадника 

и директора  

директор,  

стручни сарадници, 
тим за стручно 

усавршавање 

септембар 
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15.  

Мере за увођење иновативних метода наставе,  

учења и оцењивања ученика 
 

 

Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) промењене су 

околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене имају утицај и на 

образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог 

човека. Један од главних циљева савремене школе је развој способности проналажења, 

анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија.  

Учитељи и предметни наставници треба да су квалитетније оспособљени за стварање, 

осмишљавање, дизајнирање и вођење образовно-васпитног процеса коришћењем ИК 

технологије. Зато је потребно да одговарајући број учитеља и наставника прође одговарајуће 

обуке како би подигли свој ниво компетенције за рад са мултимедијалном опремом.  

Савремени развој наставе има за неопходност осавремењавање и иновирање система 

оцењивања, и то не само у погледу оцењивања успеха ученика већ и у погледу потребе за 

праћењем напредовања ученика и вредновања велике скале ученичких способности, 

индивидуалних могућности, активности и односа према раду, интересовања и уложеног труда.  

Стручни сарадници ће на седницама наставничког већа школе представити Правилник о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, различите методе и технике 

оцењивања и њихову примену на часовима, што ће довести до много позитивнијег начина 

оцењивања. 
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16.  

План напредовања и стицања звања наставника и  

стручних сарадника 
 

 

 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање 

васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце.  

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено 

звање. Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник 

подношењем захтева школи. Наставник и стручни сарадник подноси доказе о испуњености 

услова за стицање звања, са самопроценом степена остварености образовно-васпитних циљева, 

према степену стечених компетенција и самопроценом иницирања и учествовања у подизању 

квалитета образовно-васпитног рада. Након прибављања мишљења из чл. 36.  и 37, директор 

доставља предлог за избор у звање са захтевом и доказима просветном саветнику. 

  То значи да се просветном саветнику доставља следеће: 

1. предлог директора за избор у звање  

2. захтев наставника и стручног сарадника за избор у звање 

3. докази: 

      • о испуњености услова за стицање звања (чл. 30, 31, 32 и 33) 

 • самопроцена компетенција наставника, односно самопроцена степена остварености 

образовно-васпитних циљева стручног сарадника 

 • иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе на основу 

активности које Правилник прописује за звања наставника, стручног сарадника у школи и звања 

стручног сарадника - библиотекара у школи. 

Просветни саветник врши стручно-педагошки надзор два пута у трајању од по једног 

радног дана, без обавезе најављивања и дужан је да достави мишљење директору школе у року 

од 60 (изузетно: плус 30) дана. 
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Задаци Активности Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Праћења 

реализације 

Планирање стручног усавршавања у 
школи 

Израда плана стручног 
усавршавања 

тим за стручно 
усавршавање 

септембар 

директор и тим 

за стручно 

усавршавање 

Пресек стања стручног усавршавања 
Анализа стања и испуњеност 

услова за стицање звања 

тим за стручно 

усавршавање 
октобар 

тим за стручно 

усавршавање 

Информисање о процедури и доказима 
Прикупљање доказа за одређено 
звање 

наставник, васпитач, 
стручни сарадници 

континуирано 
током године 

директор и тим 

за стручно 

усавршавање 

Поштовање процедуре за стицање 
звања, процена степена остварености 

образовно-васпитних циљева 

Прибављање мишљења за 

наставника – од стручног већа за 

област предмета и од просветног 
саветника 

директор, стручна 

већа за област 

предмета, просветни 
саветник 

континуирано 

током године 
директор 

Поштовање процедуре за стицање 
звања, процена степена остварености 

образовно-васпитних циљева звања 

Прибаљање мишљења за стручног 

сарадника у школи – од 

педагошког колегијума и 
просветног саветника 

директор, 
педагошки 

колегијум 

континуирано 

током године 
директор 

Достављање предлога наставничком 
већу, педагошком колегијуму 

Представљање документације 

наставника и стручног сарадника 

наставничком већу савету 
родитеља, са прибављеним 

позитивним мишљењима и 

проценом 

директор, 

наставничко веће, 

савет родитеља 

континуирано 
током године 

директор 

Избор у звање 

Доношење решење о стицању 

одговарајућег звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника 

директор, просветни 
саветник 

континуирано 

током године директор 

Прибављање мишљења за звање 

инструктор, виши педагошки саветник 
Прослеђивање захтева Завода директор, завод 

континуирано 

током године директор 

Доношење решења по прибављеном 
мишљењу Завода 

По прибављеном позитивном 

мишљењу Завода директор доноси 

решење о стицању звања 

директор, завод 

континуирано 

током године директор 
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17.  

План укључивања родитеља, односно старатеља  

у рад школе 
 

 

 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Сарадња родитеља са школом почиње поласком детета у школу и траје све до краја 

школовања. Та сарадња почиње обично  индивидуалним контактима између родитеља и нас 

наставника, па се наставља преко родитељских састанака. Родитељски састанци организују се 

пет пута у току трајања једне школске године. Коначан број родитељских састанака може бити 

и већи уколико постоји оправдана потреба родитеља односно учитеља, стручних сарадника или 

директора школе. 

Поред наведених, већ традиционалних облика комуникације родитељима наше школе 

нудимо на коришћење и савремених комуникацијских система као што је школски сајт. 

Овакви облици сарадње од обостране су користи. Ми ћемо од родитеља добити детаљне 

податке о ученику: о његовим особинама, навикама, темпераменту, здравственом стању итд., а 

родитељи од учитеља сазнају како им се дете снашло у школи, како напредује у учењу и у чему 

му треба помоћи. 

Између родитеља и учитеља мора постојати висок степен сагласности у мерама које се 

предузимају према детету. Ако су ставови родитеља и учитеља различити, онда се дете налази у 

дилеми јер не зна кога да слуша. У интересу је детета да родитељ прихвата све ставове школе и 

да пред дететом не испољи своје негодовање и неслагање. 

Принципи добре сарадње са родитељима: 

• поштовање родитеља 

• корисност сарадње 

• ефикасно коришћење времена 

• коришћење искуства родитеља, и 

• тактичност. 

Сваког месеца организоваћемо Отворени дан школе када ће родитељи моћи да 

присуствују образовно-васпитном раду. О томе ћемо се договорити са родитељима, на првом 

родитељском састанку. 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског 

живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са 

квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за 

адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је интерес детета централни 

интерес, како породице тако и школе. Партиципација родитеља може да има различите видове, 

преко информисаности родитеља о различитим аспектима школског живота и консултовања 

родитеља приликом доношења одлука које се тичу образовања и васпитања њихове деце, до 

учешћа родитеља у процесу одлучивања у различитим областима у школском животу. 

Да би се та сарадња унапредила треба да урадимо следеће: 

• Да детаљно информишемо родитеље о свим аспектима школског живота и образовног 

процеса који се тиче њихове деце, као и о могућностима на које све начине могу да се укључе у 

рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета образовно-васпитног процеса. 
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• Да их консултујемо, односно да им пружимо прилику да изразе своје ставове и потребе. 

Развићемо процедуру која ће омогућити родитељима да буду видљиви у процесу образовања 

своје деце, да кажу шта мисле и шта желе и да њихова перспектива буде уважена у процесу 

доношења одлука. 

• Да их укључимо у процес одлучивања у областима које су од непосредног значаја за 

образовање њихове деце. Тако би они могли да разумеју начин на који школа функционише, 

њену структуру и организацију и подстакли развој компетенција за сарадњу. У оквиру добро 

испланираног програма понудићемо родитељима најразноврснији вид активности у које могу да 

се укључују у односу на преференције, обавезе и способности/вештине. 

Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, подстицаћемо их да се 

укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина: 

• као асистент у настави 

• као едукатор деце у областима у којима су професионалци/експерти 

• као едукатори других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску 

популацију, а за које су поједини родитељи стручни 

• учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа 

укључена, будући да су родитељи важни савезници од којих у великој мери зависи одрживост 

различитих програма и њихова имплементација (на пример, имплементација Протокола о 

заштити и насиљу у школама захтева сарадњу са родитељима, будући да су они веза између 

школе и локалне заједнице) 

• учешће у стручним тимовима које по потреби формира директор школе  

• као евалуатори образовно-васпитног рада и квалитета рада школе, у креирању 

развојног плана школе и у стручном активу за развојно планирање, као и у тимовима за 

остваривање одређених задатака који по потреби формира директор школе 

• родитељи ученика из осетљивих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, 

инвалидитет и д.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по 

потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да даје 

одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана. Они имају могућност и да 

присуствују образовно-васпитном раду као помоћ детету. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицама на крају сваког 

полугодишта, организоваћемо анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог 

задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште. Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, 

узимаће се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 
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Садржај рада 
Временска 

динамика 
Носиоци активности 

Сарадници  

у раду 

Информисање о отвореним вратима за родитеље септембар - јун 
дирерктор, одељењске 

старешина 
родитељи 

Отворени дани - присуство родитеља настави септембар - јун предметни наставници 
одељењске старешине, 

родитељи 

Разговор са предметним наставницима после посета 
часовима 

септембар - јун наставници, родитељи родитељи 

Заједничке активности у организацији културних 

активности у школи 
септембар - јун 

председник савета 

родитеља школе 

директор, педагог, 

задужени наставници 

Хуманитарне акције 
током године,  

по потреби 
председник савета 
родитеља школе 

одељенске старешине, 

директор, координатор за 

рад црвеног крста 

Укључивање родитеља представника Савета родитеља у 

рад свих стручних актива и школских тимова 
септембар - јун 

координатори  

стручних актива и 
школских тимова 

директор, стручни 

сарадници, преседник 
савета родитеља 

Укључивање родитеља представника Савета родитеља у 

све фазе реализације посета, екскурзија и наставе у 

природи 

септембар - јун 

директор школе, 

председник савета 

родитеља школе 

комисија за екскурзије и 
наставу у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

18.  

План сарадње и умрежавање са другим школама  

и установама 
 

 

Школа је интегрални део друштвене средине и са њом је врло тесно повезана. 

Планирамо и остварујемо сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у свом окружењу, покрећемо и прикључујемо се еколошким, 

хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Ниво и облици сарадње са 

друштвеном средином значајно утичу на укупне резултате које школа постиже у васпитно-

образовном раду. 

Настојаћемо да проширимо сарадњу са библиотеком ''Бора Станковић'' (позајмица књига), 

Народним музејом (праћење поставки за потребе наставе), Музеј кућом Боре Станковића 

(праћење поставки за потребе наставе), Позориштем ''Бора Станковић'' (праћење дечјих 

позоришних представа), затим са предшколском установом ''Наше дете'' (размена информација 

о ученицима, размена знања и искустава), основним школама (заједничке активности, 

пословно-техничка сарадња), локалним ТВ и радио станицама (праћење важнијих догађаја у 

школи), ПУ-ом Врање (предавања, превенција, сарадња, пријава екскурзија) итд. 

У циљу здравствене и превентивне заштите наших ученика школа сарађује са Домом 

здравља (систематски прегледи, индивидуални прегледи, хитни случајеви, вакцинације, 

предавања, консултације), Заводом за јавно здравље (предавања из области здравог живота и 

заштите здравља), Црвеним крстом (хуманитарне акције) и Центром за социјалну заштиту. 

Планирамо да на сва важна збивања у школи (Дан школе, Свети Сава, спортске 

активности и такмичења) позивамо родитеље и госте из других школа и градских установа и 

организација. 
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19.  

Закључак 
 

 
  

         Циљ деловања стручног актива за развојно планирање и израђеног Развојног плана школе 

је да се унапреди и осавремени образовно васпитни процес, кроз дефинисане циљеве , задатке у 

кључним областима вредновања и конкретизацију свих планираних активности. 

Све већи број реализатора је укључен у реализацију активности и задатака дефинисаних 

развојних циљева. 

       Отворени смо за све сугестије и идеје, као и за размену искустава, како од основних актера 

у образовно васпитном процесу, тако и од родитеља, социјалних партнера и органа руковођења. 

Уколико буде неопходно, Школски развојни план биће допуњен или коригован у складу са 

актуелним потребама школе и свим актерима образовно-васпитног процеса. 
 

 

 

 

20.  

Стручни актив за развојно планирање 
 

 

 

 

 

 

 

1. Виолета Величковић, координатор 7. 
Данијела Станковић, проф.разредне 

наставе 

2. Дејан Јањић, директор 8. 
Данијел Давитковић, проф.разредне 

наставе 

3. Сузана Антић, педагог 9. Јелена Трајковић проф. математике 

4. Драгана Дутина, проф енглеског језика 10. 
Представник локалне самоуправе - 

Бранислав Алексић, председик МЗ 

5. Тања Антић, проф.француског језика 11. 
 Представник родитеља –  

Биљана Миленковић 

6. Миљана Ристић, проф. разредне наставе 12. Ђачки парламент – Ања Костић 

 


