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УВОД 

 

За потребе израде новог развојног плана школе детаљно су анализирани стари 

развојни планови. Први развојни план школе донет је 2005. године и то на период од три 

године, следећи 2008. године и важио је до новембра 2013, а потом још један развојни 

план који је био израђен за период од 2013. до 2018. године. Занимало нас је колико се 

тога променило у нашој школи, које су сада наше снаге, а шта су слабости, да ли су нам 

приоритети исти, која је сада визија наше школе, као и колико су ранији развојни планови 

донели побољшања у приоритетним областима.  

У изради новог Развојног плана за петогодишњи период ослањаћемо се пре свега 

на извештаје о самовредновању из свих седам области, на извештај о спољашњем 

вредновању квалитета рада установе (спроведено 2014. године), на евалуацију претходног 

Развојног плана, на анализу остварености образовних стандарда, као и на податке 

добијене на радионици са представницима свих интересних група (наставника, ученика, 

родитеља, локалне заједнице). Трудићемо се да учешће у изради и реализацији новог 

плана узме што више запослених, да га сви добро познају и да се залажу да развојни 

циљеви буди реално остварени.  

 

 

Профил школе 

Основна школа ”Десанка Максимовић” обухвата подручја три Месне заједнице 

Ново Насеље, Доња Грабовица и Горић. Школу похађа око 80% ученика са градског 

подручја и око 20% ученика са сеоског подручја. Програмиране задатке школе остварује 

63 радника. 

Место на коме се школа налази, део је града под називом Ново Насеље. Окружење 

школе је такво да представља насеље у којем доминирају породичне куће. Од културних 

институција у околини школе лоцирана је црква са прелепим двориштем, тако да су 

ученици упућени на коришћење културних садржаја у центру града. Школа има добру 

саобраћајну везу са центром града, захваљујући поласцима аутобуског градског саобраћаја 

и линијских таксија.  

Наша школа традиционално постиже запажене резултате из низа наставних 

области и ваннаставних активности, на бројним такмичењима различитог ранга од 

Општине до Републике. Посебно запажене резултате, ученици ове школе, постижу у 

области физике, математике, страних језика, музичке културе, као и у области 

рецитаторске и драмске делатности и физичког васпитања. Сваке године се реализује низ 

приредби, представа, такмичења као и других спортских, културних, забавних и 
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хуманитарних активности. Маскембал и ”Вашар” су већ постали традиција за наше 

ученике. Значајна пажња се посвећује и заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, а посебна подршка се указује ученицима обухваћеним инклузивним 

образовањем.  

Школа остварује изузетну сарадњу са друштвеном средином, како са месном 

заједницом, тако и са низом локалних организација. 

 Од школских обележја поседујемо: таблу са називом школе, летопис,  кућни ред, а 

примењује се и Правилник о понашању ученика, наставника, других запослених и 

родитеља.  

Основни подаци о школи 

Школа тренутно броји  655 ученика, распоређених у 26 одељења редовне наставе, 

од тога 314 ученика од I-IV разреда и 341 ученик од V-VIII разреда. По индивидуалном 

образовном плану наставу похађа укупно  20 ученика, од чега 14 ученика са прилагођеним 

стандардима, а осталих 6 по измењеним стандардима из појединих наставних предмета.  

Већина ученика наше школе живи у одговарајућим стамбеним условима; поседује 

стан који је функционалан и одговара потребама породице. 2.44% ученика припадају 

Ромској националности, од чега се 1.06% ученика може сматрати  социоекономско 

угроженима. 

У школи постоји продужени боравак за ученике првог разреда. Ученички  

парламент узима учешће у свим битним дешавањима у школи и даје своје мишљење. 

Представници Ученичког парламента учествују у раду Тимова и Школског одбора. Школа 

успешно сарађује и са Истраживачком станицом Петница, Друштвом истраживача 

”Владимир Мандић–Манда”, Центром за културу Ваљево и другим образовним и 

културним институцијама.  

Историјат школе 

Основна школа ”Десанка Максимовић” је почела са радом у новом школском 

објекту у Ваљеву 28.11.1978. под називом ОШ: ”Ваљевски НОП одред”. Формирана је од 

ученика и радника бивше основне школе у Грабовици којој су се припојиле Попучке (као 

потпуна осморазредна школа) и око 300 ученика из основних школа ”Жикица Јовановић 

Шпанац” и ”Миша Дудић” из Ваљева. 

Одлуком Савета за просвету СО Ваљево, а уз сагласност органа управљања школе 

у Доњој Грабовици и Попучкама, ове две школе су се интегрисале 1971. године. Седиште 

школе било је у Доњој Грабовици, а обе школе су радиле као осморазредне. Изгрaдњом 
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нове школске зграде у Новом Насељу 1978. године, формирана је садашња школа 

”Ваљевски НОП одред”, са седиштем у ул. Владимира Назора бр. 2.  

Низом својих активности, разноврсним облицима рада, изузетном сарадњом са 

друштвеном средином школа постаје све више историјски културно-просветни центар у 

својој средини. Одлуком Владе Републике Србије 22.8.2000. године, школа мења свој 

назив ОШ ”Ваљевски НОП одред” и добија нов назив  ОШ ”Десанка Максимовић”.  

 

Специфичности школе 

 Приградска школа 

 Постојање продуженог боравка у школи 

 Активан Ученички парламент 

 Приступна рампа на главном улазу школе 

 Висока мотивација ученика и наставника за учешће на такмичењима 

 Добра сарадња школе и родитеља 
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Преглед постојећих ресурса школе 

Људски ресурси 

 Настава 
Стручни 

сарадници 

Админ. и техн. 

особље 

Руководеће 

особље 

Степен 

образовања 
VII VI VII IV VII IV 

Основна 

и КВ 
VII 

Број 

запослених 
41 4 3 0 1 2 11 1 

Укупно 45 3 14 1 

 

У школи је укупно запослено 63 радника, а од тога у настави 45. Са високом 

стручном спремом запослено је 43 радника, а 4 са вишом стручном спремом. Целокупан 

наставни кадар се континуирано стручно усавршава о чему се води детаљна 

документација. Школа има комплетну стручну службу, психолога и педагога, који су 

такође прошли значајан број акредитованих семинара. 

 

Простор 

Основна школа ”Десанка Максимовић” је релативно нова грађевина са солидним 

радним простором, чија је величина за све области рада усклађена са захтевима из 

норматива школског простора. Све просторије су одговарајуће величине према броју 

ученика и одељења. Функционалност школског простора и одржавање, пружају прилично 

адекватне услове за реализацију васпитно-образовних задатака. 

 

Преглед школског простора 

Назив просторије 
Број 

просторија 

1. Учионица за продужени боравак 1 

2. Учионице за разредну наставу 7 

3. Кабинет за српски језик 2 

4. Кабинет за математику 2 

5. Кабинет за страни језик 2 

6. Кабинет за историју и географију 1 
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Назив просторије 
Број 

просторија 

7. Кабинет за физику 1 

8. Кабинет за верску наставу 1 

9. Кабинет за хемију и биологију 1 

10. Кабинет за музичку и ликовну културу 1 

11. Кабинет за ТТ, ТИО са прип. пр. 1 

12. Библиотека са читаоницом 1 

13. Фикултурна сала са пратећим просторијама 1 

14. Кабинет за информатику и рачунарство 1 

15. Просторија за игровне активности ученика млађих разреда 1 

Остале просторије представљају канцеларијски простор специфичне намене: 

директор, секретар, рачуноводство, стручни сарадици, затим простор за помоћне раднике, 

санитарни простор, хол. 

У склопу школе ”Десанка Максимовић” су пространа игралишта, површине 2000 

м
2
, где су обележени терени за мали рукомет, кошарку, одбојку, што уз реновирану 

фискултурну салу нуди оптималне услове рада и бављења спорским активностима. Школа 

располаже солидном библиотеком, уз настојање сталног побољшања књижног фонда. 

Двориште школе украшава парк богат растињем и украсним биљем. 

Опрема 

Школа је опремљена савременим аудиовизуелним средствима и опремом уз стално 

унапређивање истих. 

Школа располаже следећим наставним средствима и опремом: 

Назив наставног средства Број 

1. Касетофон 6 

2. Графоскоп 2 

3. ТВ апарат 3 

4. ДВД 1 

5. Пројектор 2 

6. Фотокопир апарат 1 

7. Микроскоп 1 

8. Разгласна станица 1 

9. Рачунар 46 

10. Штампач 6 

11. Лаптоп 2 

12. Интерактивна табла 1 
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Финансијска средства 

Школа поседује финансијски план у којем су утврђени приоритети расподеле 

финансијских средстава. Средства којима школа располаже користе се наменски и у 

складу са Годишњим планом школе.  

Ресурси из локалне заједнице 

 Из спољашњег окружења школа користи следеће ресурсе: родитељи, предшколска 

установа ”Милица Ножица”, Дом културе, Центар за социјални рад ”Колубара”, Црвени 

крст, Завод за тржиште рада,  Народни музеј,  Дом здравља,  Дом омладине, МУП, 

Интернационални студио ”Трнавац”,  Друштво истраживача „Владимир Мандић-Манда”, 

Школска управа Ваљево, Интерресорна комисија града Ваљева, основне и средње школе 

општине Ваљево. 

 Области сарадње са горе наведеним институцијама су различитог карактера и 

одвијају се углавном у правцу пружања различитих видова психо-социјалне подршке и 

здравствене помоћи, обогаћивања школског програма кроз различите манифестације 

културног, забавног, едукативног карактера, подстицања социјалног развоја ученика кроз 

симетричну интеракцију, усмеравање професионалног развоја ученика, превентивни 

здравствени рад итд. 
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Подаци о образовном наставном процесу 

Настава се у школи организује у подстицајној атмосфри у циљу што бољег 

усвајања нових садржаја, остваривању циљева образовања и образовних стандарда.  У 

настави се примењују адекватна дидактичко-методичка решења и остварује се повезивање 

новог градива са раније усвојеним знањима. Циљеви наставе усмерени су ка стицању 

функционалних знања ученика, као и ка развоју међупредметних компетенција. 

Наставници посвећују подједнаку пажњу свим ученицима, уважавају њихове 

различитости и охрабрују их да активно учествују на часу. Наставници се труде да код 

ученика развијају унутрашњу мотивацију. Праћење постигнућа ученика је систематски 

процес  који резултира адекватним и објективним оцењивањем што потврђују резултати 

ученика школе на завршном испиту. 

Наставници поштују законске регулативе, унапред планирају провере знања, 

израђују месечне и годишње планове рада и детаљно се припремају за наставу.  

Евалуација планираних активности врши се на полугодишњем и годишњем нивоу 

кроз израду  Извештаја о раду школе  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕТХОДНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

 

 

 Претходни Развојни план школе је важио за период од 2013. до 2018. године и 

детаљном анализом истог утврђено је да смо већину предвиђених задатака и активности и 

реализовали.  

ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 1. 

Унапређење квалитета наставе увођењем 

иновативних метода оцењивања и вредновањем 

ученика у функцији даљег учења 

 

 

Критеријум успеха:  

80% наставника доследно примењује Правилник о 

оцењивању, а сви воде детаљну евиденцију о напредовању 

ученика. 90% ученика и родитеља добија јасну повратну 

информацију о образовним постигнућима ученика, те 

препоруке за даље напредовање. 

 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Доследна примена 

правилника о оцењивању 

 

 

 

 

 

 

90% ученика и 

родитеља има јасну 

повратну 

информацију о 

образовним 

постигнућима 

 Усаглашавање критеријума 

оцењивања  

уз праћење утврђених стандарда,  

на нивоу стручних и сродних 

већа 

 Информисање ученика и 

родитеља о критеријумима 

оцењивања и стандардима 

образовања 

 Континуирано давање јасне 

повратне информације о 

постигнућима и напредовању 

ученика 

 Израда иницијалних тестова и 

спровођење тестирања 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Увођење поступка 

самооцењивања ученика 

 

 

 

 

 

 

70% ученика 

познаје технике 

самооцењивања и 

евалуације 

сопственог рад 

Планирање примене 

самооцењивања на часовима  

 Израда материјала за 

самооцењивање 

 Упућивање ученика у технике 

самооцењивања 

 Спровођење самооцењивања 

или један ученик оцењује другог 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

Континуирано праћење 

напредовања ученика 

 

Формирани и 

попуњени обрасци 

за праћење 

напредовања 

ученика 

Припрема образаца за 

формативно оцењивање ученика 

 Континуирано пратити 

напредовање ученика 

 

 
 

 

 

 

 

100% 
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ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 2 

Осавремењивање наставног процеса кроз 

примену иновативних метода и савремених 

облика рада 

 

Критеријум успеха: 

80% наставника примењује иновативне методе и облике 

рада. Број одржаних огледних часова је повећан за 20% у 

односу на претходну школску годину. 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

 Употреба дигиталне 

учионице у преметној 

настави 

 

 

 

 

80% наставника 

реализује бар 2 

наставне јединице 

годишње у 

дигиталном кабинету 

Израда распореда коришћења 

дигиталне учионице 

 Планирање и припремање за 

реализацију наставе у 

дигиталној учионици 

 Реализација часа и извештај 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

50% 

 

Демонстрација  

огледних часова 

применом  

иновативних метода и 

савремених облика рада 

 

 

 

 

 

 

Наставници су 

мотивисани за 

увођење иновација и 

за 20 % је повећан 

број реализованих 

огледних часова у 

односу на прошлу 

годину. 

Утврдити план одржавања 

огледних часова 

укључујући различите обике 

рада  

 Прибављање потребне 

литературе и израда материјала 

потребног за реализацију часова 

Демонстрација огледних  

часова 

 Анализа на нивоу стручних 

већа за област предмета 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

50% 

 

 Размена стечених 

знања и усвојених 

метода рада кроз 

програм  

„Примери добре 

праксе“ 

 

 Презентација на Наставничком 

већу о значају размене искустава 

 

Формирање базе података на 

рачунару који користе сви 

наставници 

 

Праћење редовног ажурирања 

базе података 

 

Организација састанака 

Актива са циљем размене 

искуства о новим употребљеним 

методама  

 

Годишња анализа 

прикупњенихи новација 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

50% 
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ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ 4 

Стварање услова доступности образовања и 

подршке ученицима кроз прилагођавање 

захтева њиховим могућностима, 

континуираним праћењем успешности ученика 

, а у циљу достизања што веће остварености 

стандарда образовања.  

 

Критеријум успеха: 

Повећана успешност школе и оствареност образовних  

стандарда; ученици којима је потребна додатна подршка 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним прилагоћеним 

образовним стандардима ; побољшани су резултати ученика на 

завршном испиту и такмичењима у односу на претходну годину 

; задржан или смањен  је број ученика који напуштају школу. 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Развијање постојећих 

знања и вештина према 

индивидуалним 

могућностима ученика и 

подстицање ученика  на 

самостално стицање 

додатних знања 

 

 

 

80% ученика 

напредује у учењу 

у складу са својим 

могућностима , а 

50% ученика је 

оспособљено за 

самостално 

стицање додатних 

знања 

 

Увођење ученика у самосталне 

технике учења  ( истраживања ) 

кроз наставни рад и рад секција 

Реализација малих пројеката 

ученика према њиховим 

интересовањима и презентација 

истих у оквиру рада секција 

Упућивање ученика на 

коришћење интернета као извора 

информација за потребе наставе 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

80% 

 

Омогућавање бољег 

напредовања ученика и 

прилагођавање 

образовно-васпитног 

Ученици 

обухваћени ИОП-

ом и ученици 

укључени у 

Праћење остваривања циљева 

ИОП за ученике којима је потребна 

подршка 

Корекција ИОП-а и предлози мера 

 
 

 
 

 

 

 

 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 3 

Подстицање ученика на активно 

учествовање у наставном процесу 

Критеријум успеха:  

25% ученика активно организује наставни процес, а 60 % 

ученика прати наставни процес који организују њихови 

вршњаци 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

1. Заменити улоге 

ученик-наставник на 

један дан – «Ученици 

предавачи» 

 

 

 

 

 

 

Реализован  радни 

дан у ком ученици 

преузимају улогу 

предавача 

 Дефинисати начин организације 

Ученичког дана и видове учешћа 

ученика 

 Одредити критеријуме за избор 

ученика који ће учествовати 

 Формирати групе ученика 

 Одредити термин реализације 

 Припремити ученике за замену 

улога –састанак, подела задужења 

и материјала 

Реализација ''Ученичког дана'' 

 Добити повратну информацију о 

искуствима ученика 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 % 
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рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка ( ИОП 

и таленти ) и примена 

знања са семинара „ 

Даровито дете у школи и 

шта са њим“   

 

 

 

 

 

додатни рад 

остварују напредак 

у складу са 

планираним 

циљевима; ученици 

постижу боље 

резултате на 

такмичењима и 

завршном испиту 

 

за даљи рад 

 Идентификовање талентованих 

ученика 

 Састављање планова рада са 

идентификованим талентованим 

ученицима за одређене предмете 

Реализације часова додатне 

наставе по израђеним програмима 

за талентоване ученике 

Информисање свих актера у 

образовно-васпитном раду о 

напредовању у постигнућима 

ученика  

( предметни наставник-одељенски 

старешина-ученик-родитељ) 

Анализа напредовања и 

постигнућа ученика са посебним 

потребама , односно посебним 

способностима 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  80% 

 

Унапређивање 

образовно-васпитног рад 

на основу резултата са 

завршног испита и 

такмичења ученика 

 

 

Редовна анализа 

резултата ученика 

на завршном 

испиту и 

такмичењима и 

предложене мере за 

унапређење 

резултата у односу 

на претходну 

годину 

 

Корекција наставних планова и 

усклађивање са образовним 

стандардима 

Израда плана припреме за 

завршне испите 

Реализација часове припреме за 

завршне испите 

Анализа резултата на завршним 

испитима и постигнућа на 

такмичењима 

Израда предлога мера за 

побољшање резултата на завршним 

испитима и такмичењима 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

100% 
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ОБЛАСТ:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ5. : 

Подстицање личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика кроз 

Побољшан квалитет допунске наставе, 

професионалне орјентације и праћење 

укључености ученика у ваннаставне активности с 

циљем повећања задовољства свих и смањења 

осипања ученика. 

Критеријум успеха: 

За 15 % повећан број ученика укључених  у разноврсне 

активности  у којима ће испољити позитивне стране своје 

личности,што је основ за већа постигнућа и добру 

професионалну усмереност. 

 

 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за сваки задатак Активнос

т 

реализова

на 

Задатак 

остварен у 

% 

Активирање већег броја 

секција и унапређивање 

и осавремењивање  рада 

постојећих 

 

 

 

 

 

 

Проширен избор 

секција( за 30%) 

Анкетирати ученике од  5. до 

8.разреда који нису укључени ни у 

једну секцију  

Анализа резултата анкете и 

формирање група ученика према 

интересовањима 

Израда плана рада секција и 

подела задужења 

Унапређење рада новинарско-

литерарне секције формирањем 

школског листа 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

Унапређивање 

реализације и праћење 

ефеката 

допунске наставе 

 

 

 

 

За 10% смањен  број 

ученика укључених у 

допунску наставу због 

побољшања успеха 

 

Прикупљање података о броју 

ученика који похађају допунску 

наставу из одређеног предмета 

Тимски рад у планирању 

допунске наставе ради унапређења 

Праћење броја ученика   

на часовима допунске наставе 

током године и успеха ученика 

Састављање извештаја о 

постигнутим променама 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

Обележавање  

значајних датума, 

манифестација и других 

културних, 

хуманитарних и 

спортских активности у 

школи 

 

 

Преко 80% ученика 

узима учешће у 

различитим 

активностима у 

школи и ван ње. 

Повећана мотивација 

ученика за учешће у 

животу школе 

Тим за ваннаставне активности 

израђује план 

Организовање 

Разноврсних активности ученика у 

школи и ван ње(Дечја недеља,Дан 

школе,Св.Сава,спортске 

активности,изложбе,посете..) 

Писање годишњег извештаја 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

100% 

 

Спровођење програма 

професионалне 

оријентације за ученике 

од 7. до 8. разреда 

 

Ученици од 7.до  

8 .разреда су 

обухваћени 

програмом 

професионалне 

Едукација одељенских 

старешина 7. и 8.разреда о 

пројекту 

„Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу“ 

 

 

 

 

 

80% 
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ОБЛАСТ:ЕТОС 

Развојнициљ 6 

Оплеменити простор школе и неговати 

одговоран однoс запослених и ученика према 

уређењу и одржавању простора и окружења 

школе ;  подизати свест свих актера школског 

живота о значају заштите човекове средине и 

одрживог развоја ;одржати школу безбедном 

средином за све.  

 

Критеријумуспеха: 

Школски амбијент и непосредна околина су пријатан амбијент. 

У школи постоји посебан простор предвиђен за индивидуалне 

разговоре настаника,родитеља и ученика .Ученици, запослени, 

родитељи су задовољни изгледом школе и дворишта.  

Ученици,запослени и родитељи учествују у заједничким 

акцијама које имају за циљ побољшање квалитета живота и 

рада у школи. 

Ученици и наставници  имају развијену свест о значају 

заштите човекове средине и одрживог развоја.Сви се у 

школском простору осећају безбедно. 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатако

стварен 

у % 

Опремити наставнички 

клуб 

 

 

 

 

 

 

Опремљен клуб 

почео са радом 

Наставници организују састанке 

тимова и сл. 

Разредне старешине према 

потреби обављају индивидуалне 

разговоре са ученицима 

 Наставници користе овај простор 

за дружење и размену искустава са 

часова и семинара 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

0 % 

Уредити кутак за 

родитеље 

 

 

 

Део школског 

простора стављен у 

функцију кутка за 

родитеље 

Наставници обављају 

индивидуалне разговоре са 

родитељима 

 Наставници са родитељима 

договарају заједничке активности 

 
 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Организовање акције 

уређења школског 

простора 

 

Уређен школски 

простор 

 

Договорена  реализација уређења 

школског простора у сарадњи са 

родитељима 

Током шк.године 

реализоване 2 заједничке акције 

уређења школског простора 

Избор нај учионице и јавно 

промовисање исте  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

80% 

 

Промовисање заштите 

човекове средине и 

одрживог развоја 

 

Ученици и 

наставници 

учествују у 

активностима 

Еколошке радионице ( Креативна 

рециклажа, Рециклажа није 

гњаважа ) и продајна изложба 

радова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 орјиентације и 

оснажени  у 

препознавању 

будућих занимања 

Реализација програма 

професионалне оријентације  кроз 

програме одељенске 

заједнице,радионице  и сарадњу са 

средњим школама 

Израда извештаја 
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 којима се 

промовише 

заштита животне 

средине и одрживог 

развоја 

Презентација о важности и 

значају заштите човекове средине 

Организовано 

прикупљање појединих врста 

отпада (старог папира,лименки, 

електронског отпада,батерија)  

 

 

 
 

 
 

 

70% 

 

Организовање 

превентивних 

активности које 

доприносе безбедности у 

школској заједници 

 

Реализоване 

превентивне  

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској заједници 

Радионице на тему – Стоп насиљу 

Родитељски састанци на тему 

вршњачког насиља 

Презентација Ученичког 

парламента на тему школског 

насиља 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

ОБЛАСТ : ЕТОС 

Развојни циљ 7. 

Унапредити сарадничке односе са окружењем у 

циљу промоције школе. 

Критеријумуспеха: 

Успостављени партнерски односи са школама изокружења.  

Побољшан имиџ школе у очима ученика, родитеља и локалне 

заједнице. 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатакос

тварен у 

% 

Успоставити партнерске 

односе са школама из 

окружења у циљу 

братимљења 

 

Партнерство 

успостављено са 

школом из 

окружења 

Покретање иницијативе за 

братимљењем са школом из 

окружења 

Сагласност Савета родитеља, 

Школскогодбора и Општине у 

вези са покренутом иницијативом 

Успостављање контакта са 

одабраном школом 

Потписивање споразума о 

братимљењу 

Посета наставника и ученика 

збратимљеној школи 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

10% 
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ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Развојни циљ 8 

Континуирано стучно усавршавање, 

напредовање и професионални развој 

наставника, стручних сарадника и директора 

Критеријумуспеха: 

80% остварен лични план професионалног напредовања и 

плана стручног усавршавања наставника ,стручних сарадника и 

директора,ојачане компетенције наставника и побољшан 

квалитет наставе;  у примени је Правилник стручног 

усавршавања установе 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатако

стварен 

у % 

Израда Правилника 

стручног усавршавања 

на нивоу Установе 

 

 

 

 

Усвојен 

Правилник 

стручног 

усавршавања 

 Израда предлога Правилника 

стручног усавршавања на нивоу 

установе  

Дебата о предложеном 

Правилнику и усвајање истог   

Тим за стручно усавршавање 

сачинио годишњи план рада 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Израда плана 

професионалног 

напредовања и стицања 

звања за наставника и 

стручног сарадника 

 

 

 

 

Сачињен план 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног 

сарадника 

Разговор на састанцима Стручних 

већа 

Информисање о законским 

регулативама које се тичу 

професионалног напредовања 

Усвајање плана професионалног 

напредовања и стицања звања за 

наставника и стручног сарадника 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

10% 

Праћење остварености 

плана и ефеката 

стручног усавршавања 

на побољшање 

квалитета наставе 

Редовно се прати 

реализација плана 

стручног 

усавршавања и 

ефекти истог на 

побољшање 

квалитета наставе 

Посета часовима 

Увид у планове стручног 

усавршавања 

Анализа посећених часова 

Дискусија о ефектима стручног 

усавршавања 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

100% 

 

Израда извештаја и 

акционих  планова за 

унапређење рада на 

основу сопственог 

самовредновања 

80% наставника 

унапређује свој рад 

на основу 

самовредновања 

Наставници упознати са 

начинима самовредновања 

Наставници самовреднују свој 

рад и на основу истог планирају 

свој рад 

 
 

 

 
 

 

 

 

70% 

 

Реализација 

огледних/угедних 

часова наставника као 

промоција унапређења 

наставе и напредовања у 

звању 

80% наставника 

реализује 

огледне/угледне 

часове 

Планирање огледних/угедних 

часова 

Реализација огледних/угедних 

часова 

Анализа огледних/угедних часова 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

50% 

 

Реализација 

акредитованих 

семинара за повећање 

компетенција 

Сви предвиђени 

семинари су 

реализовани 

Наставници планирају учешће на 

акредитованим семинарима 

Сачињена листа акредитованих 

семинара по исказаним потребама 
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запослених и  примена у 

настави 

 

наставника 

Обезбеђивање материјалних 

средстава за реализацију семинара 

Реализација семинара уз 

присуство наставника 

 

 
 

 
 

100% 

 

 

 

 

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Развојни циљ 9 
Подизање квалитета наставе опремањем 

простора за рад и коришћењем материјално-

техничких ресурса,као и ресурса локалне 

средине у функцији остваривања циљева 

наставе и побољшање здравствено-хигијенских 

услова школе 

Критеријумуспеха: 

За 40% побољшан кавлитет наставе опремањем учионица и 

коришћењем набављених материjaлно-техничких ресурса,као 

и 80% побољшани здравствено-хигијенски услови рада школе 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатакост

варен у % 

Уређење зелених 

површина 

 

 

 

 

 

 

Побољшан изглед 

непосредне околине 

школе и школско 

двориште 

Покренута и успешно 

спроведена иницијатива о уређењу 

зелених површина, 

направљен списак потребних 

материјала. 

прикупљене понуде за набавку 

потребног материјала 

извршен избор најповољније 

понуде 

Извршена набавка материјала и 

радови на уређењу зелених 

површина 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

10% 

Опремање рачунарског 

кабинета 

 

 

 

 

Рачунарски кабинет 

опремљен 

Сачињена процена стручног 

лица о потрeбама школе за 

рачунарским кабинетом 

направљен списак потребног 

материјалс(опреме): 

прикупљање понуде за набавку 

потребног материјала(опреме); 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршена набавка и постављање 

рачунара 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

100% 

Опремање наставничког 

клуба 

 

 

 

 

 

Наставнички клуб 

почео са радом 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе за чајном 

кухињом 

направљен списак потребног 

материјала 

прикупљене понуде за набавку 

потребне опреме 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

0% 
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извршен избор најповољније 

понуде 

извршена набавка и постављање 

опреме за чајну кухињу 

 

 

 
 

 
 

Осавремењавање 

наставних средстава и 

учила 

 

 

Школа располаже 

савременим 

наставним 

средствима и 

училима 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе за 

набавку наставних средстава 

направљен списак потребних 

наставних средстава и учила 

прикупљене понуде за набавку 

наставних средстава и учила 

извршен избор најповољнијих 

понуда 

извршена набака потребних 

наставних средстава и учила 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

Опремање простора за 

индивидуалне разговоре 

са родитељима 

 

 

Опремљен простор 

за индивидуалне 

разговоре са 

родитељима 

Сачињена процена стручног 

лица о опремању простора за инд. 

раз. са родитељима 

направљен списак потребног 

материјала 

прикупљене понуде 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршени радови,набавка и 

опремање простора за 

индивидуалне разговоре са 

родитељима 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

Компјутер у свакој 

учионици 

Свака учионица има 

рачунар 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе о 

постављању компјутера у сваку 

учионицу 

направљен списак потребне 

опреме 

прикупљене понуде за набавку 

опреме 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршено опремање учионица 

компјутерима 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

50% 
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ИЗВЕШТАЈИ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Кључна област и 

година 

самовредновања 

 

Подручје вредновања 

Оцена 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

Школски програм и 

Годишњи план рада 

(2013/14.) 

1.1. Школски програм и Годишњи план рада школе 

сачињени су у складу са прописима 
  *  

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана 

рада школе међусобно су усклађени 
  *  

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење 

циљева и стандарда образовања и васпитања 
  *  

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе 

усмерени су на задовољење различитих потреба 

ученика 

  *  

 

 

 

Настава и учење 

(2016/17.) 

 2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-

методичка решења на часу 
  *  

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама 

учења на часу. 
  *  

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика 
  *  

2.4. Ученици стичу знања на часу   *  

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења 

на часу 
  *  

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су 

у функцији даљег учења 
   * 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад 

на часу 
   * 

 

Образовна 

постигнућа ученика 

(2015/16.) 

3.1. Успех ученика показује да су остварени 

образовни стандарди. 

 

   * 

3.2. Школа континуирано доприноси већој 

успешности ученика. 
  *  

 

Подршка ученицима 

(2014/15.) 

4.1. У школи функционише систем пружања 

подршке ученицима 

 

   * 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика 
  *  

4.3. У школи функционише систем подршк деци из 

осетљивих група 
   * 
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Кључна област и 

година 

самовредновања 

 

Подручје вредновања 

Оцена 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Етос 

(2013/14.) 

 

5.1 Регулисани су међуљудски односи у школи   *  

5.2 Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу 
  *  

5.3 Школа је безбедна средина за све    *  

5.4 Школски амбијент је пријатан за све    *  

5.5 У школи је развијена сарадња на свим нивоима   *  

 

 

Организација рада 

школе и руковођење 

(2013/14.) 

6.1. Планирање и програмирање у школи су 

међусобно усклађени 
   * 

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад 

школе  
   * 

6.3. Руковођење директора је у функцији 

унапређивања рада школе 
   * 

6.4. У школи функционише систем за праћење и 

вредновање квалитета рада 
   * 

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој 

школе 
   * 

 

Ресурси 

(2017/18.) 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски 

ресурси.  
   * 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада 

школе.  
  *  

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-

технички ресурси (простор, опрема и наставна 

средства).  

  *  

7.4. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално.  
  *  
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ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

 

Током 5. и 6. новембра 2014. године спроведено је спољашње вредновање рада ОШ 

“Десанка Максимовић“. Свеукупним сагледавањем стања у школи, комисија је сачинила 

извештај у виду писане повратне информације која је благовремено од стране директора 

школе саопштена свим заинтересованим странама.  

 Спољашњим вредновањем утврђено је да школа остварује добар квалитет рада, 

нарочито у областима Организација рада школе и руковођење, Школски програм и 

Годишњи план рада и Етос. Добар квалитет рада преовлађује и у областима Подршка 

ученицима и Настава и учење.  

На основу добијеног Извештаја о спољашњем вредновању сачињен је План унапређивања 

квалитета рада установе. План је направљен у областима дефинисаним стандардима 

квалитета рада установа. 

  

Кључни 

стандарди 

1.4. 2.3. 2.4. 2.6. 3.2. 4.1. 5.3. 5.5. 6.4. 7.2. 

Ниво 

остварености 

(1, 2, 3, 4 ) 

3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

 

Додатни 

стандарди 

2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.1. 

Ниво 

остварености 

(1, 2, 3, 4 ) 

3 2 3 3 4 

 

Изабрани  

стандарди 

1.3. 4.3. 5.2. 6.2. 6.3. 

Ниво 

остварености 

(1, 2, 3, 4 ) 

3 3 3 3 4 

 

Преостали 

стандарди 

1.1. 1.2. 4.2. 5.1. 5.4. 6.1. 6.5. 7.1. 7.3. 7.4. 

Ниво 

остварености 

(1, 2, 3, 4 ) 

4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 
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 Закључак комисије је да је у школи од 30 стандарда, за 5 стандарда ниво 

остварености 4,  за 16 стандарда ниво остварености  је 3 , док је 9 стандарда оцењено 

оценом 2. Самим тим кроз извештај су истакнуте јаке и позитивне стране школе, али и 

сегменти који су нешто слабије остварени и где постоји простор за унапређивање. 

 У плану унапређења посебна пажња дата је унапређењу области чији су стандарди 

квалитета оцењени оценом 2. План унапређења обухвата и неке стандарде оцењене вишим 

оценама, за које смо проценили да има простора за побољшање квалитета рада. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 

Резултати ученика на завршном испиту на крају шк. 2014/15. године 
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Поређење постигнућа 

 

 

 

 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из српског језика на нивоу 

школе је веће у односу на просечна постигнућа на нивоу Републике, општине, округа и 
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Школске управе (АС на нивоу школе је 507). Просечно постигнуће девојчица на завршном 

испиту из српског језика  (550) је знатно веће од просечног постигнућа дечака (467). 

 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из математике на нивоу школе 

је знатно веће у односу на просечна постигнућа на нивоу Републике, општине, округа и 

Школске управе (АС на нивоу школе је 535). Просечно постигнуће и девојчица и дечака 

на завршном испиту из математике је изнад просека (543 девојчице и 528 дечаци). 

 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика достигло је 

87% ученика, 59% ученика је достигло средњи ниво, док је 27% ученика достигло 

напредни ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика није 

достигло 13% ученика. 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике достигло је 96% 

ученика, 69% ученика је достигло средњи ниво, док је 31% ученика достигло напредни 

ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике није достигло 4% 

ученика. 
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Просечна постигнућа ученика из српског језика на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из српског 

језика крећу се до 480 до 527. Најбоље постигнуће остварили су ученици одељења 8-2. 
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Просечна постигнућа ученика из математике на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из 

математике крећу се до 521 до 552. Постигнућа свих одељења су изнадпросечна, а најбоље 

постигнуће остварили су ученици одељења 8-2. 

 

 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са бољим оценама знатно су виша у 

односу на просечна постигнућа ученика са лошијим оценама, која су близу просека школе. 
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 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са оценама вишим од тројке знатно 

су виша у односу на просечна постигнућа ученика са оценом два. Просечно постигнуће 

ученика са оценом 3 је већ изнадпросечно. 
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Резултати ученика на завршном испиту на крају шк. 2015/16. године 
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Поређење постигнућа 

 

 

 

 

 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из српског језика на нивоу 

школе је ниже од просека на нивоу Републике, општине, округа и Школске управе (АС на 
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нивоу школе је 470). Просечно постигнуће девојчица на завршном испиту из српског 

језика је изнадпросечно (514), док је постигнуће дечака испод просека (431). 

 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из математике на нивоу школе 

је благо испод просечно у односу на просечна постигнућа на нивоу Републике, општине, 

округа и Школске управе (АС на нивоу школе је 495). Просечно постигнуће девојчица је 

изнадпросечно (509), док је просечно постигнуће дечака на завршном испиту из 

математике је испод просека (482). 

 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика достигло је 

71% ученика, 45% ученика је достигло средњи ниво, док је 19% ученика достигло 

напредни ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика није 

достигло 29% ученика. 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике достигло је 88% 

ученика, 54% ученика је достигло средњи ниво, док је 13% ученика достигло напредни 

ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике није достигло 12% 

ученика. 
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Просечна постигнућа ученика из српског језика на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из српског 

језика крећу се до 455 до 490. Најуспешније постигнуће остварили су ученици одељења 8-

3. 
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Просечна постигнућа ученика из математике на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из 

математике крећу се до 477 до 507. Најбоље постигнуће остварили су ученици одељења 8-

3. 

 

 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са бољим оценама знатно су виша у 

односу на просечна постигнућа ученика са лошијим оценама, која су близу просека школе. 
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 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са оценама вишим од тројке знатно 

су виша у односу на просечна постигнућа ученика са оценом два. Просечно постигнуће 

ученика са оценом 3 је већ изнадпросечно. 
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Резултати ученика на завршном испиту на крају шк. 2016/17. године 
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Поређење постигнућа 
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 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из српског језика на нивоу 

школе је ниже од просека на нивоу Републике, општине, округа и Школске управе (АС на 

нивоу школе је 482). Просечно постигнуће девојчица на завршном испиту из српског 

језика је изнадпросечно (519), док је постигнуће дечака испод просека (447). 

 Просечно постигнуће ученика на завршном испиту из математике на нивоу школе 

је благо изнад просека у односу на просечна постигнућа на нивоу Републике, општине, 

округа и Школске управе (АС на нивоу школе је 504). Просечно постигнуће девојчица је 

изнадпросечно (518), док је просечно постигнуће дечака на завршном испиту из 

математике је испод просека (491). 

 

 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика достигло је 

79% ученика, 44% ученика је достигло средњи ниво, док је 13% ученика достигло 

напредни ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из српског језика није 

достигло 21% ученика. 

 Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике достигло је 90% 

ученика, 52% ученика је достигло средњи ниво, док је 23% ученика достигло напредни 

ниво. Основни ниво постигнућа на завршном испиту из математике није достигло 10% 

ученика. 
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Просечна постигнућа ученика из српског језика на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из српског 

језика крећу се до 460 до 522. Најуспешније постигнуће остварили су ученици одељења 8-

1. 
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Просечна постигнућа ученика из математике на нивоу одељења 

 

 На нивоу одељења просечна постигнућа ученика на завршном испиту из 

математике крећу се до 481 до 542. Најбоље постигнуће остварили су ученици одељења 8-

1. 

 

 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са бољим оценама знатно су виша у 

односу на просечна постигнућа ученика са лошијим оценама, која су близу просека школе. 
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 Оцене на крају VII и VIII разреда су приближно уједначене што указује на 

усаглашен критеријум. Просечна постигнућа ученика са оценама вишим од тројке знатно 

су виша у односу на просечна постигнућа ученика са оценом два. 

 

 

 

 

 

Из свега наведеног можемо закључити следеће:  

 Да су резултати наших ученика на завршном испиту у школској 2014/2015. години 

изнад просечног нивоа постигнућа на подручију општине, округа, школске управе 

и републике, а да су постигнућа на завршном испиту 2015/16. и 2016/17.благо 

испод просека. 

 Просечна постигнућа девојчица су већа од просечних постигнућа дечака. 

 Однос постигнућа на завршном испиту и оцене ученика на крају седмог и осмог 

разреда је сразмеран и указује на усаглашене критеријуме оцењивања. 
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SWOT Aнализа 

 

СНАГЕ 

 стручни кадар школе 

 мотивисаност запослених за даље 

стручно усавршавање као и за увођење 

нових наставних метода у циљу 

осавремењавања наставе  
 правовремено информисање и праћење 

новина  
 пријатно окружење (пространо 

двориште, уређена околина, црква) 

 добри међуљудски односи 

 партнерство са родитељима и 

ученицима 

 толеранција, флексибилност  

 добра опремљеност школе 

аудиовизуелном опремом 

 Постојање продуженог боравка у школи 

 

СЛАБОСТИ 

 нерационална употреба кабинетског 

простора  

 недовољна искоришћеност постојећег 

простора у школском дворишту 

 недостатак простора за друштвене и 

слободне активности  

 недовољна опремљеност кабинета 

наставним средствима 

 пасиван маркетинг школе 
 удаљеност од културних установа и 

ресурса које пружа градска средина  
  недостатак пројеката 

 

                   

МОГУЋНОСТИ 

 учешће у пројектима локалне заједнице 

 мотивисани запослени 

 боља сарадња са локалном заједницом 

 организовање јавних трибина 

 видео презентације важних дешавања у 

школи и ван ње  

 сајт школе 

                       

ПРЕПРЕКЕ 

 финансијски ресурси 

 локација школе, удаљеност школе од центра 

града где су културна дешавања 

 превелик број ученика у појединим 

одељењима 

 недовољна медијска пропраћеност дешавања 

у школи 

 недостатак иницијативе за конкурисање 

пројектима код различитих донатора 
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МИСИЈА ШКОЛЕ 
 

Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања 

индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за успешну 

интеграцију у савремено друштво. Школа која негује и подржава даровите ученике, место 

где се негује љубав, хуманост, пријатељство, разумевање између наставника и ученика и 

међусобно поштовање, уз уважавање различитости. Отворени смо за сарадњу са свим 

интересним групама и институцијама у окружењу.  

 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

 Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно унапређује квалитета 

образовно-васпитног рада коришћењем савремених облика и метода рада, која код 

ученика развија функционална знања и све међупредметне компетенције и која негује 

тимски рад. У наредном периоду радићемо и на побољшању маркетинга и промоције 

школе. Руководство школе ће се залагати за дугорочни педагошки развој школе и 

побољшање безбедносних услова свих ученика и наставника. 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

 Стручни актив за развојно планирање је, током више радних састанака, детаљном 

анализом старог Развојног плана, извештаја о самовредновању и екстерном вредновању 

рада школе, постигнућа ученика на завршним испитима, остварености стандарда 

образовања као и на основу података добијених од свих интересних група (ученици, 

наставници, родитељи) донео одлуку да се Развојни план школе фокусира на свих 7 

приоритетних области промене за наредни период од 5 година.  

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ СУ: 

 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

5. ЕТОС 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

7. РЕСУРСИ 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ 1. 

Израда прегледног и садржајног школског програма и 

годишњег плана рада школе који садржи све елементе 

предвиђене законом и одговара потребама наше школе у 

складу са планираним образовним циљевима 

 
Мера 2 

Критеријум успеха:  

Једнообразни,садржајни и прегледни школски програм и годишњи план рада 

са потпуно интегрисаним образовним циљевима и усклађеним свим осталим 

актима који из њега произлазе 

Задаци Критеријум 

успеха 

Aктивности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна за 

реализацију задатка 

Ускладити ШП са 

новим правилником 

и програмом за 1. и 

5.разред који су 

усмерени на исходе 

као и израда нових 

ШП за све разреде 

ШП усклађен је са 

новим 

правилником и 

програмом за 1. и 

5.разред који су 

усмерени на 

исходе 

Састанак 

стручних већа по 

разредима 

Анализа ШП 

Израда ШП 

Редовно 

информисање о 

правилницима и 

евентуалним 

изменама 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ШП и ГП  

 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Садржајно и 

временски 

међусобно усладити 

ШП у оквиру разреда 

Програми ШП 

међусобно су 

садржајно и 

временски 

усклађени 

Састанак стручних 

већа по 

предметима 

Анализа ШП 

Израда ШП који су 

међусобно 

садржајно и 

временски 

усклађени 

Редовно 

информисање о 

правилницима и 

евентуалним 

изменама 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ШП и ГП  

 

Руководиоци стручних 

већа 
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У изради ШП водити 

рачуна о 

међупредметним 

компетенцијама 

ШП садржи 

међупредметне 

компетенције 

Састанак 

стручних већа по 

предметима 

Анализа ШП 

Израда ШП који 

садрже 

међупредметне 

компетенције 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ШП и ГП  

 

Руководиоци стручних 

већа 

У ГП одредити 

оријентационе 

рокове за проверу 

остварености 

стандарада/исхода 

ГП садрже 

оријентацине 

рокове за проверу 

остварености 

стандарда/исход 

Састанак 

стручних већа по 

предметима 

Анализа ГП 

Израда ГП који 

садрже 

оријентационе 

рокове за проверу 

остварености 

стандарда/исход 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ШП и ГП  

 

Руководиоци стручних 

већа 

Израда ГП који су 

прилагођени 

специфичностима 

одељења 

ГП прилагођени 

су 

специфичностима 

одељења 

Састанак 

стручних већа по 

предметима 

Анализа ГП 

Израда ГП који су 

прилагођени 

специфичностима 

одељења 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ШП и ГП  

 

Руководиоци стручних 

већа 

Израда ГП који 

садрже планове 

ИОПа 1,2,3 

ГП садрже 

планове ИОПа 

1,2,3 

Састанак 

стручних већа по 

предметима 

Анализа ГП 

Израда ГП који 

садрже планове 

ИОПа 1,2,3 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ГП и планови за 

ИОП 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Израда планова 

ваннаставних 

активности на 

ГП садржи 

планове 

ваннаставних 

Састанак 

стручних већа по 

предметима 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

Руководиоци стручних 

већа 



 47 

основу интересовања 

ученика 

активности на 

основу 

интересовања 

ученика 

Анализа ГП 

Израда ГП који 

садрже 

ваннаставне 

активности на 

основу 

интересовања 

ученика 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

 

ГП и планови за 

ваннаставне 

активности 

 

 

 

 

У ГП рада школе 

унети све посебне 

планове рада ( 

секције,тимови,дире

ктор,стручни 

сарадници...) 

ГП садржи све 

појединачне , 

посебен планове 

рада ( 

секције,тимови,ди

ректор,стручни 

сарадници...) 

Састанак Тима за 

развој ШП 

Анализа ШП и ГП 

Израда ШП и ГП 

рада школе који 

садржи све 

посебне планове 

рада 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака 

стручних већа 

 

ГП и посебни 

планови рада 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Израдити све 

планове по 

јединственој 

структури у 

електронском облику 

Сви планови и 

програми имају 

јединствену 

структуру и 

израђени су у 

електронском 

облику 

Састанак Тима за 

развој ШП 

Анализа ШП и ГП 

Израда ШП и ГП 

у јединственој 

структури и 

облику 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака Тима за 

развој ШП 

 

ШП , ГП и сви 

остали планови 

 

Руководилац Тима за 

развој ШП 

 

 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Објављивање и 

редовно ажурирање 

ШП и ГП на сајту 

школе 

ШП и ГП 

доступни су на 

сајту школе 

Састанак Тима за 

развој ШП 

Анализа ШП и ГП 

Постављање и 

ажурирање  ШП и 

ГП на сајту школе 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Информатичар 

Мај/јун сваке 

шк.год. 

Извештаји са 

састанака Тима за 

развој ШП 

 

ШП , ГП и сви 

остали планови 

 

 

Руководилац Тима за 

развој ШП 

 

 

 

Руководиоци стручних 

већа 
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Евалуација  

 

Развојни циљ  1  
 

Израда прегледног и садржајног школског програма и годишњег плана рада школе који садржи све елементе предвиђене законом и 

одговара потребама наше школе у складу са планираним образовним циљевима 
 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Једнообразни,садржајни 

и прегледни школски 

програм и годишњи план 

рада са потпуно 

интегрисаним 

образовним циљевима и 

усклађеним свим 

осталим актима који из 

њега произлазе 

 

Израђен ШП 

Редовно информисање о 

правилницима и евентуалним 

изменама 

 

Израђени  ШП који су 

међусобно садржајно и 

временски усклађени 

 

Израђени ШП који садрже 

међупредметне компетенције 

 

Израђени  ГП који садрже 

оријентационе рокове за 

проверу остварености 

стандарда/исхода 

 

Израђени  ГП који су 

прилагођени 

специфичностима одељења 

 

Израђени ГП који садрже 

Актив за развојно 

планирање. 

 

 

На крају сваке 

школске године и  

по истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. 

Документација, ШП и ГП 

увид у чињенично стање. 
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планове ИОПа 1,2,3 

 

Израђени  ГП који садрже 

ваннаставне активности на 

основу интересовања ученика 

 

Израђен  ШП и ГП рада 

школе који садржи све 

посебне планове рада 

 

Израђен  ШП и ГП у 

јединственој структури и 

облику 

 

Постављен и редовно 

ажуриран  ШП и ГП на сајту 

школе 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Област настава и учење приоритетна је област у нашој школи  и зато радимо на сталном унапређивању наставног процеса у 

складу са развојем технологија и нових сазнања. Неопходно је стално осавремењивање наставног процеса, увођење нових 

метода и техника учења, а све у циљу подстицања и мотивисања ученика да активно учествују у наставном процесу. На 

основу података добијених процесом самовредновања препознали смо да у настави изостаје континуирано праћење 

напредовања ученика, као и прилагођавање рада потребама ученика који су посебно надарени. 

У складу са потребама наше школе предвиђамо следеће мере за унапређење образовно-васпитног рада: 

Развојни циљ 1. 

Унапређење квалитета наставе увођењем иновативних 

метода оцењивања и вредновањем ученика у функцији 

даљег учења 

  

Мера 9 

Критеријум успеха:  

80% наставника доследно примењује Правилник о оцењивању, а сви 

воде детаљну евиденцију о напредовању ученика. 90% ученика и 

родитеља добија јасну повратну информацију о образовним 

постигнућима ученика, те препоруке за даље напредовање. 

 

Задаци Критеријум 

успеха 

Aктивности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна за 

реализацију задатка 

Доследна примена 

правилника о 

оцењивању 

90% ученика и 

родитеља има 

јасну повратну 

информацију о 

образовним 

постигнућима 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Уз праћење 

утврђених 

стандарда,  

На нивоу 

стручних и 

сродних већа 

Информисање 

ученика и 

родитеља о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

Стручни 

активи и 

учитељи 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

 

 

 

 

 

Извештај о 

оцењивању 

Наставника на 

нивоу, Дневник 

рада 

Стручногвећа 

Анкета 

 

 

 

Педагошка 

Документација, 

упитници 

 

 

Руководиоци актива 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци актива 
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Образовања 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2018-2023 

 

 

 

Анкете за 

ученике 

 

 

 

 

 

 

Резултати и 

анализа 

постигнућа на 

иницијалним 

тестовима 

Одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци актива 

Континуирано 

давање јасне 

повратне 

информације о 

постигнућима и 

напредовању 

ученика 

 

Израда 

иницијалних 

тестова и 

спровођење 

тестирања 

Увођење поступка 

самооцењи-вања 

ученика 

70% ученика 

познаје технике 

самооцењивања и 

евалуације 

сопственог рад 

Планирање 

примене 

самооцењивања 

на часовима  

 

Израда материјала 

за самооцељивање 

 

Упућивање 

ученика у технике 

самооцењивања 

 

Спровођење 

самооцењивања 

или један ученик 

оцењује другог 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

Септембар 

2018-2023 

 

 

 

Септембар 

2018-2023 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

 

Документација 

наставника 

Извештаји 

наставника 

Руководиоци актива 

 

 

 

Руководиоци актива 
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Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Формирани и 

попуњени 

обрасци за 

праћење 

напредовања 

ученика  

Припрема 

образаца за 

формативно 

оцењивање 

ученика 

 

Континуирано 

пратити 

напредовање 

ученика 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023. 

Свеске за 

праћење 

напредовања 

ученика 

Директор 

Развојни циљ 2. 

Осавремењивање наставног процеса кроз примену 

иновативних метода и савремених облика рада 

 

Мера 9, 10, 11 и 12 

Критеријум успеха-исход-ефекат 

80% наставника примењује иновативне методе и облике рада. Број 

одржаних огледних часова је повећан за 20% у односу на претходну 

школску годину.  

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

Употреба 

дигиталне 

учионице у 

предметној 

настави  

80% наставника 

реализује бар 2 

наставне 

јединице 

годишње у 

дигиталном 

кабинету. 

Израда распореда 

коришћења 

дигиталне учионице 

Планирање и 

припремање за 

реализацију наставе 

у дигиталној 

учионици 

Реализација часа и 

извештај 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме 

наставника, чек 

листе за праћење 

часа и извештаји 

о реализацији 

наставе у 

дигиталној 

учионици, увид 

у планове и 

дневник рада 

Наставник 

информатике и 

рачунарства, Тим за 

стручно усавршавање 
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Демонстра-ција 

Огледних часова 

применом 

иновативнихмето

да и савремених 

облика рада 

 

Наставници су 

мотивисани за 

увођење 

иновација и за 

20 % је повећан 

број 

реализованих 

огледних часова 

у односу на 

прошлу годину.  

Утврдити 

План одржавања 

огледних 

часова 

укључујући 

различите обике рада 

Прибављање 

потребне 

литературе и  

израда материјала 

потребног за 

реализацију часова 

Демонстрација 

огледних 

часова 

 

Анализа на нивоу 

стручних већа за 

област предмета 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

 

 

 

 

 

 

Припреме за 

огледне часове, 

анализа и 

извештаји са 

часа,фотографиј

е 

Документација 

наставника 

Актив за развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

 

 

Размена стечених 

знања и 

усвојених метода 

рада кроз 

програм  

 

„Примери добре 

праксе“ 

Формирана је 

база „Примери 

добре праксе“ 

која се стално 

допуњује и 

користи.  

Презентација на 

Наставничком већу о 

значају размене 

искустава 

 

Формирање базе 

података на рачунару 

који користе сви 

наставници 

 

Праћење редовног 

ажурирања базе 

података 

 

Организација 

Предметни 

наставници 

учитељи 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

База података Руководиоци актива 
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састанака Актива са 

циљем размене 

искуства о новим 

употребљеним 

методама 

Годишња анализа 

прикупњених 

иновација 

Увођење 

интеграти-вне 

наставе 

Предметни 

наставници и 

учитељи се 

интегришу у 

проналажењу и 

примени 

одговарајућих 

дидактичко 

методичких 

решења за 

реализовање 

одређене 

наставне 

јединице- теме 

Организација и 

координација рада са 

предметним 

наставницима око 

обраде заједничке 

теме (држава, 

годишња доба, 

историјски догађај...) 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме за 

часове, 

извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

репортаже у 

листу школе 

Наставници и 

учитељи 

Организовање 

пројектне наставе 

Оспособљени 

наставници и 

ученици за 

партнерски 

однос  и 

активноучешће у 

наставном 

процесу 

одговарајућег 

пројекта 

Становништво РС 

Рециклажа 

Природна богатства 

колубарског краја 

Реконструкција духа 

времена (дочарати 

„дух ... времена “ 

Светог Саве, Вука 

Караџића) 

Прављење 

„Каталога“ песника и 

композитора 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме за 

часове, 

извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

репортаже у 

листу школе 

Стручна већа 

Упознавање 

ученика са 

Ученици 

мотивисани за 

Организовање 

вашара у оквиру 

Предметни 

наставници и 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме за 

часове, 
Стручна већа 
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дечијим 

предузетништвом 

реализовање 

предузетни-чких 

корака и бр. 

раличитих 

активности се 

благовремено 

увећава.  

Дечије недеље 

Организовање 

новогодишњег и 

пролећног вашара 

учитељи извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

репортаже у 

листу школе 

Организовање 

тематског дана 

Оспособљени 

ученици за 

активно учешће 

у наставном 

процесу, за 

стицање знања 

коришћењем 

доступних 

извора знања 

Припрема за часове 

на могуће теме 

(годишње доба, 

историјски догађај 

или личност... ) 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме за 

часове, 

извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

репортаже у 

листу школе 

Наставници и 

учитељи 

Организовање 

тимске наставе 

Учитељи једног 

разреда 

реализују 

заједничке 

посете 

(амбијенталне 

часове)  

Ученици  су 

самосталнији  у 

прикупљању 

неопходних 

информација  и 

коришћењу 

нових 

технологија 

Живи свет Петничког 

језера 

Култивисане 

животне заједнице 

огледно – посета 

огледном добру 

Пољопривредне 

школе Ваљево 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Континуирано 

током 2018-2023 

Припреме за 

часове, 

извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

репортаже у 

листу школе 

Наставници и 

учитељи 

“Гост нам је на 

часу,, 

Разредне 

старешине 

располажу 

подациа о 

занимањима 

Родитељ сарадник у 

улози предавача  на 

часу  (Делатности и 

занимања људи, 

Саобраћај, Како 

  Припреме за 

часове, 

извештаји, 

фотографије, 

снимци, 

Наставници и 

учитељи 
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родитеља.Њихов

а знања користе  

у реализовању 

одговарајућих 

наст  тема.  

 

 

 

чувамо своје 

здравље, ... 

репортаже у 

листу школе 

Развојни циљ 3. 
Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама 

ученика 

  

Мера 2  

Критеријум успеха-исход-ефекат 

60% наставника прилагодило рад на часу потребама ученика 

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

Спровођење 

индивидуализова

не наставе 

Ученици прате 

наставу и 

усвајају градиво 

према 

индивидуалним 

способностима 

 

Повећан ниво 

остварености 

плнираних 

исхода 20-30% 

Наставници 

прилагођавају рад 

потребама ученика 

израдом разл. наст. 

материјала. 

 

Организовање и 

пружање вршњачке  

подршке ученика у 

ИОП –у. 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

Извештаји о 

праћењу 

напредовања 

ученика 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Руководиоци актива 

 

 

Организовање 

диференциране 

наставе на часу 

Повећан број 

реализованих 

часова са 

диференцираном 

натавом за 20% 

Наставници 

организују наставу у 

хомогеним групама, 

групном и индивид. 

раду према 

способностима 

ученика 

 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

Резултати на 

тестовима 

провере знања 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Руководиоци актива 
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Развојни циљ 4. 

Упознавање ученика са новим техникама учења на часу 

 

Мера 9 

Критеријум успеха-исход-ефекат: 

50% ученика упознат и активно примењује нове технике и методе 

учења 

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

Упознавање са 

новим методама 

и техникама 

учења путем 

симбола, слика, 

асоцијација. 

60% ученика 

упознато са 

новим методама 

и техникама 

учења 

Организовање 

презентације за 

наставни кадар на 

тему нових метода 

учења. 

 

Организовање 

радионица за ученике 

на тему нових метода 

учења. 

 

 

 

 

 

Учитељи и 

наставници 

који су стекли 

релевантна 

знања и 

вештине на 

семинарима 

Континуирано 

током 2018-2023 

Извештаји са 

организованих 

презентација и 

радионица. 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Едукација 

ученика о учењу 

путем мапа ума 

Ученици 

мотивисани за 

примену мапа 

ума у процесу 

учења 

Организовање 

радионица за ученика 

о изради мапа ума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи и 

стручна служба 

Континуирано 

током 2018-2023 

Ученички 

радови и панои 

Предметни 

наставници и 

учитељи 
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Развојни циљ 5. 

Подстицање ученика на активно учествовање у 

наставном процесу 

 

Мера 9  

Критеријум успеха:  

25% ученика активно организује наставни процес, а 60 % ученика прати 

наставни процес који организују њихови вршњаци.  

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

Заменити улоге 

ученик-наставник 

на један дан – 

''Ученици 

предавачи 

Реализован  

радни дан у ком 

ученици 

преузимају 

улогу предавача 

Дефинисати начин 

организације 

Ученичког дана и 

видове учешћа 

ученика 

Директор 

педагог 

представнци 

ученичког 

парламента 

Током 

године2018-2023 

Припреме за 

часове које држе 

ученици, анализа 

и извештаји са 

часа, 

фотографије 

документација 

наставника 

 

 

Листа 

критеријума за 

избору ченика 

 

Руководиоци актива 

 

педагог 

 

Одредити 

критеријуме за избор 

ученика који ће 

учествовати 

Наставници 

Формирати групе 

ученика 
Наставници 

Одредити термин 

реализације 
директор 

Припремити ученике 

за замену улога –

састанак, подела 

задужења и 

материјала 

Директор 

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 
Реализација 

''Ученичког дана'' 
Групе 

ученика 
Добити повратну 

информацију о 

искуствима ученика 

Педагог 

психолог 
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Евалуација  

 

Развојни циљ  1  

Унапређење квалитета наставе увођењем иновативних метода оцењивања и вредновањем ученика у функцији даљег учења 
 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Доследна примена 

правилника о оцењивању 

Сви наставници доследно 

примењују Правилник о 

оцењивању и дају ученицима 

и родитељима јасну повратну 

информацију о образовним 

постигнућима 

Руководиоци актива 

 

Континуирано током 

2018-2023 

Извештај о оцењивању, Дневник рада, 

Стручна већа 

Анкете 

 

 

Педагошка Документација 

Увођење поступка 

самооцењи-вања ученика 

70% ученика познаје технике 

самооцењивања и евалуације 

сопственог рад 

Руководиоци актива 

 

Континуирано током 

2018-2023 

Документација наставника 

Извештаји наставника 

 

Континуирано праћење 

напредовања ученика 

Формирани и попуњени 

обрасци за праћење 

напредовања ученика 

Учитељ, 

предм.наставници  

Континуирано током 

2018-2023 

Свеске за праћење напредовања ученика 
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Развојни циљ  2  

Осавремењивање наставног процеса кроз примену иновативних метода и савремених облика рада 
 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Употреба дигиталне 

учионице у предметној 

настави 

80% наставника реализује 

бар 2 наставне јединице 

годишње у дигиталном 

кабинету. 

Наставник 

информатике 

Тим за стручно 

усавршавање 

Континуирано током 

2018-2023 

Припреме наставника, чек листе за праћење часа и 

извештаји о реализацији наставе у дигиталној учионици, 

увид у планове и дневник рада 

Демонстрација 

Огледних часова 

применом 

иновативнихметода и 

савремених облика рада 

Наставници су мотивисани за 

увођење иновација и за 20 % 

је повећан број реализованих 

огледних часова у односу на 

прошлу годину. 

Актив за развојно 

планирање 

 

Континуирано током 

2018-2023 

Припреме за огледне часове,  

анализа и извештаји са часа,фотографије 

Документација наставника 

Размена стечених знања 

и усвојених метода рада 

кроз програм  

„Примери добре праксе“ 

Формирана је база „Примери 

добре праксе“ која се стално 

допуњује и користи. 

Руководиоци актива 

 

Континуирано током 

2018-2023 

База података 

Увођење интегративне и 

пројектне наставе 

Предметни наставници и 

учитељи реализују 

интегративну и пројектнуи 

наставу одређене наставне 

јединице- теме 

Припреме за часове, 

извештаји, 

фотографије, снимци, 

репортаже у листу 

школе 

Наставници и учитељи 

Стручна већа 

Упознавање ученика са 

дечијим 

предузетништвом 

Реализовање предузетни-

чких активности у току шк. 

године  

 

Наставници и учитељи 

Стручна већа 

Припреме за часове, извештаји, фотографије, снимци, 

репортаже у листу школе 

Организовање тематског 

дана и тимске наставе 

Реализовани тематски дани 

на различите теме (годишње 

доба, историјски догађај или 

Наставници и учитељи 

Стручна већа 

Припреме за часове, извештаји, фотографије, снимци, 

репортаже у листу школе 
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личност... ) 

Организовање тимске 

наставе 

Ученици су самосталнији  у 

прикупљању неопходних 

информација  и коришћењу 

нових технологија 

Наставници и учитељи 

Стручна већа 

Припреме за часове, извештаји, фотографије, снимци, 

репортаже у листу школе 

“Гост нам је на часу,, Родитељ сарадник у улози 

предавача  на часу   

Наставници и учитељи 

Стручна већа 

Припреме за часове, извештаји, фотографије, снимци, 

репортаже у листу школе 

 

 

 
 

Развојни циљ  3 
Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Спровођење 

индивидуализоване и 

диференциране наставе 

Повећан ниво остварености 

плнираних исхода 20-30% 

 

Повећан број реализованих 

часова са диференцираном 

натавом за 20% 

Предметни 

наставници и учитељи 

 

Руководиоци актива 

 

Извештаји о праћењу напредовања ученика 

Резултати на тестовима провере знања 
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Развојни циљ  4 

Упознавање ученика са новим техникама учења на часу 
 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Ученици упознати са 

методама и техникама 

учења путем симбола, 

слика, асоцијација, мапа 

ума 

60% ученика упознато са 

новим методама и техникама 

учења 

Предметни 

наставници и учитељи 

Континуирано током 

2018-2023 

Извештаји са организованих презентација и радионица. 

Ученички радови, панои 

 

 
 

Развојни циљ  5 

Подстицање ученика на активно учествовање у наставном процесу 
 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Реализована активност 

«Ученици предавачи» 

Реализован један  радни дан у 

којем ученици преузимају 

улогу предавача 

Руководиоци актива 

 

педагог 

 

Припреме за часове које држе ученици, анализа и 

извештаји са часа, фотографије документација наставника 
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
На основу анализе документације за област Квалитет школских постигнућа из претходног Развојног плана дошли смо до 

закључка да су наставници информисани о постигнућима ученика наше школе на иницијалном тестирању, као и на 
завршном испиту, јер се редовно врши извештавање и анализа на седницама Наставничког већа.   

Ученици који слабије напредују обухваћени су допунском наставом, а ученици којима је потребна подршка обухваћени 
су ИОП-ом, даровита деца су укључена у додатну наставу а од 2016. учествују у тестирању потенционално даровитих 
ученика у организацији Регионалног центра за таленте Лозница.  

С обзиром на карактеристике и важност ове области у наредном периоду потребно је наставити  прилагођавање 
образовно-васпитног рада са индивидуалним циљевима односно прилагођеним образовним стандардима (нарочито са 
талентованим ученицима) и континуирано пратити и анализирати успешност ученика у циљу достизања што веће 
остварености стандарда образовања. Посебну пажњу посветити формативном оцењивању ученика које отвара простор за 
унапређење постигнућа ученика, како током школске године, тако и на завршном испиту. 

Такође, потребно је планирање наставе орјентисати ка исходима и поред уобичајених техника учења у планове рада 
уврстити и оне које ће допринети самосталном стицању знања ученика, развијању међупредметних компетенција и 
предузетничког духа.  

 

Развојни циљ 1.  

Стварање услова доступности образовања и подршке ученицима кроз 

прилагођавање захтева њиховим могућностима, континуираним 

праћењем успешности ученика, а у циљу достизања што веће 

остварености стандарда образовања.  

 

мера 2. 

 

Критеријум успеха: 

Повећана успешност школе и оствареност образовних  стандарда; 

ученици којима је потребна додатна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним прилагоћеним образовним стандардима; 

побољшани су резултати ученика на завршном испиту и 

такмичењима у односу на претходну годину; задржан или смањен  је 

број ученика који напуштају школу.  

мера 4. 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа 

за реализацију 

задатка 
Развијање постојећих 

знања и вештина према 

индивидуалним 

могућностима ученика и 

подстицање ученика  на 

80% ученика напредује 

у учењу у складу са 

својим могућностима, 

а 50% ученика је 

оспособљено за 

Увођење ученика у 

самосталне технике 

учења  (истраживања ) 

кроз наставни рад и рад 

секција 

Наставници 

предметне 

наставе 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Планови рада 

секција, 

додатне наставе, 

Дневници рада 

Руководилац 

Одељењског већа 
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самостално стицање 

додатних знања 

 

 

 

самостално стицање 

додатних знања 

 

 

 

 

Реализација малих 

пројеката ученика према 

њиховим интересовањима 

и презентација истих у 

оквиру рада секција 

Наставници 

предметне 

наставе 

 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Дневници рада, 

записници 

секција, 

забележене 

презентације, 

сајт школе 

Руководилац 

Одељењског већа 

Упућивање ученика на 

коришћење интернета као 

извора информација за 

потребе наставе 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Панои, 

презентације 

ученика, сајт 

школе, 

фотографије 

Руководилац 

Одељењског већа 

Омогућавање бољег 

напредовања ученика и 

прилагођавање 

образовно-васпитног 

рад са ученицима 

којима је потребна 

додатна подршка (ИОП 

и таленти ), примена 

знања са семинара  

„Даровито дете у школи 

и шта са њим“, сарадња 

са Регионалним 

центром за таленте 

Лозница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици обухваћени 

ИОП-ом и ученици 

укључени у додатни 

рад остварују напредак 

у складу са 

планираним 

циљевима; ученици 

постижу боље 

резултате на 

такмичењима и 

завршном испиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење остваривања 

циљева ИОП за ученике 

којима је потребна 

подршка 

Наставници, 

педагог, 

психолог, 

Тим за ИОП 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Извештаји са 

састанака 

Одељенских 

већа 

Координатор Тима 

за ИОП 

Корекција ИОП-а и 

предлози мера за даљи 

рад 

 

 

Наставници, 

педагог, 

психолог, 

Тим за ИОП 

Септембар 

сваке шк. 2018-

2023. 

Извештаји са 

састанака 

Одељенских 

већа 

Координатор Тима 

за ИОП 

Тестирање талентованих 

ученика 

Психолог и 

педагог у 

сарадњи са 

психологом из 

Регионалног 

центра за 

таленте  

Септембар 

сваке шк. 2018-

2023 

Извештај 

психолога и 

педагога 
Координатор Тима 

за ИОП 

Идентификовање 

талентованих ученика 

Наставници, 

педагог, 

психолог, 

Тим за ИОП 

Септембар 

сваке шк. 2018-

2023. 

Евиденција о 

праћењу 

идентификовани

х ученика 

Координатор Тима 

за ИОП 

Састављање планова рада 

са идентификованим 

Наставници, 

педагог, 

Септембар 

сваке шк. 2018-

Планови рада Координатор Тима 

за ИОП 
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талентованим ученицима 

за одређене предмете 

психолог, 

Тим за ИОП 

2023. 

Реализације часова 

додатне наставе по 

израђеним програмима за 

талентоване ученике 

 

Наставници 
Од септембра 

2018-2023. 

Дневници рада 

Координатор Тима 

за ИОП 

Информисање свих 

актера у образовно-

васпитном раду о 

напредовању у 

постигнућима ученика  

( предметни наставник-

одељењски старешина-

ученик-родитељ) 

Наставници 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Евиденција о 

праћењу 

идентификовани

х ученика Координатор Тима 

за ИОП 

Анализа напредовања и 

постигнућа ученика са 

посебним потребама , 

односно посебним 

способностима 

 

Наставници, 

педагог, 

психолог, 

Тим за ИОП 

Континуирано 

током 

2018-2023. 

Извештај о 

постигнућима 

ученика ( на 

Одељенском 

већу) 

Координатор Тима 

за ИОП 

Унапређивање 

образовно-васпитног рад 

на основу резултата са 

завршног испита и 

такмичења ученика (мера 

1.) 

 

 

 

 

 

 

Редовна анализа 

резултата ученика на 

завршном испиту и 

такмичењима и 

предложене мере за 

унапређење резултата 

у односу на претходну 

годину 

 

Корекција наставних 

планова и усклађивање са 

образовним стандардима 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Септембар 

2018-2023. 

Глобални и 

месечни планови 

одговарајућих 

предмета 

Руководилац 

Одељењског већа 

Израда плана припреме за 

завршне испите (мера 6.) 

Наставници 

предметне 

наставе 

Септембар 

2018-2023. 

План припреме 

за завршни 

испит 

Руководилац 

Одељењског већа 

Реализација часове 

припреме за завршне 

испите 

Наставници 

предметне 

наставе 

2018-2023. 

Дневници рада 
Руководилац 

Одељењског већа 

Анализа резултата на 

завршним испитима и 

постигнућа на 

такмичењима 

Наставници, 

директор ПП 

служба 

На крају шк. 

2018-2023. 

Извештаји са 

састанака 

Одељењских 

већа 

ПП служба 

Израда предлога мера за Наставници, На крају шк. ПП служба Директор 
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побољшање резултата на 

завршним испитима и 

такмичењима 

директор ПП 

служба 

2018-2023. Наставничко 

веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Промоција успешних 

ученика  

 

 

 

Резултати такмичења 

објављени на сајту, 

фејзбук страници 

школе, електронском 

часопису и огласној 

табли школе.  

Чланови  Школског 

одбор и Савета 

родитеља су редовно 

информисани о 

резултатима Локална 

заједница је 

правовремено 

информисана о 

успесима које ученици 

постижу. 

Ученици јавно 

похваљени и 

награђени за Дан 

школе.  

 

Промоција талентованих 

ученика који су се 

истакли у појединим  

областима на 

родитељским  

састанцима, састанцима 

Школског одбора и 

Савета родитеља. 

Објавити резултате 

такмичења на сајту, 

фејзбук страници школе и 

огласној табли.  За Дан 

школе наградити ученике 

и јавно похвалити, а 

слике и имена награђених 

ученика поставити на 

сајт, фејзбук страницу и 

објавити у електронском 

часопису. Представити 

резултате талентованих 

ученика локалној 

заједници (стипендије, 

награде, медији)  

 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници, 

педагог, 

психолог и 

директор школе 

Друго 

полугодиште 

сваке школске 

године 

Сајт школе, 

фејзбук група, 

електронски 

часопис, огласна 

табла. 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

састанака  

Школског 

одбора и Савета 

родитеља. 

Стипендије, 

награде, медији  

Директор, 

библиотекар,  

педагог, психолог, 

Тим за маркетинг, 

уредници 

часописа, 

администратори 

сајта и фејзбук 

групе  
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Евалуација  

Развојни циљ 1.  

 Стварање услова доступности образовања  и подршке ученицима кроз прилагођавање захтева њиховим могућностима, континуираним 

праћењем успешности ученика, а у циљу достизања што веће остварености стандарда образовања.  

Исход – ефекат - резултат Показатељи промене – 

успешности – критеријум успеха 

Квантитативни и квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

- Повећана успешност школе и 

оствареност образовних  

стандарда;  

- ученици којима је потребна 

додатна подршка остварују 

постигнућа у складу са 

индивидуалним прилагоћеним 

образовним стандардима ;  

- побољшани су резултати 

ученика на завршном испиту и 

такмичењима у односу на 

претходну годину ; 

- задржан или смањен  је број 

ученика који напуштају школу.  

 

- 80% ученика напредује у учењу у 

складу са својим могућностима , а 

50% ученика је оспособљено за 

самостално стицање додатних 

знања 

- ученици обухваћени ИОП-ом и 

ученици укључени у додатни рад 

остварују напредак у складу са 

планираним циљевима;  

- ученици постижу запажене  

резултате на такмичењима и 

завршном испиту 

- број ученика је исти или се не 

смањује (по школским годинама) 

Актив за развојно 

планирање. 

 

По истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. год. 

- Листе праћења напредовања и постигнућа 

ученика,  

- анализа резултата са такмичења ( извештаји 

наставника)  и анализа резултата са 

завршних испита, 

- самосталне презентације ученика или други 

начин увида у самостално стечено знање 

ученика,  

- број уписаних ученика по школским 

годинама 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

У нашој  школи се  остварују програми за подршку процеса учења,организује се допунска  и  додатна настава ,постигнућа и 

успех ученика се систематично прате и анализирају,похваљују  се и награђују успешни. 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима и на основу анализе успеха ученика предузимају се даље мере 

за унапређење подршке.У наредном периоду потребно је унапређивати ову област кроз јасније дефинисање предлога мера за 

побољшање успеха појединих ученика. Потребно је планирати редовно праћење ефеката допунске наставе и корекције ИОП 

за ученике којима је потребна  са предлозима мера за превазилажење тешкоћа у учењу. 

У школи се реализују ваннаставне активности кроз рад малог броја секција, кроз спровођење Програма превнције насиља, 

Ученичког парламента, Програм здравствене-превентивне службе и друге едукативне, спортске, еколошке и културне 

активности. 

У циљу обогаћивања и унапређења ваннаставних активности неопходна је и боља сарадња са институцијама из окружења, 

као и побољшање унутрашње организације,стварање већег броја секција укључивање већег броја наставника и ученика у 

разноврсне активности које доприносе бољој мотивацији. 

У складу са тим предвиђамо следеће мере за унапређење подршке ученицима: 

Развојни циљ 1. : 

Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја 

ученика   

мере (1, 2, 3, 4, 5 и 11) 

Критеријум успеха: 

За 15 % повећан број ученика укључених  у разноврсне 

активности  у којима ће испољити позитивне стране своје 

личности, што је основ за већа постигнућа и добру 

професионалну усмереност. 

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задат 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа 

одговорна 

за 

реализациј

у задатка 
Активирање већег 

броја секција и 

унапређивање и 

Проширен избор 

секција( за 30%)  

Анкетирати ученике 

од  5. до 8.разреда 

који нису укључени 

Тим за 

развојно 

планирање и 

2018/2023 анкетни листићи 

записници, 

школски лист 

Тим за РП 

наставници 
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осавремењивање  рада 

постојећих 

(мера4) 

ни у једну секцију  

Анализа резултата 

анкете и формирање 

група ученика према 

интересовањима 

Израда плана рада 

секција и подела 

задужења 

Унапређење рада 

новинарско-литерарне 

секције формирањем 

школског листа 

наставници  

Унапређивање  

реализације и 

прећење ефеката  

допунске наставе 

(мера2) 

За 10% смањен  број 

ученика укључених 

у допунску наставу 

због побољшања 

успеха 

 

Прикупљање 

података о броју 

ученика који похађају 

допунску наставу из 

одређеног предмета 

Тимски рад у 

планирању допунске 

наставе ради 

унапређења 

 

Праћење броја 

ученика   

на часовима допунске 

наставе током године 

и успеха ученика 

 

Састављање 

извештаја о 

постигнутим  

променама 

Обавештење 

родитеља о 

присутности на 

часовима допунске 

Учитељи и 

наставници, 

Тим за РП, 

ПП служба 

2018/2023 Извештаји и 

педагошка 

документација 

(свеске за праћење 

напредовања 

ученика) 

Тим за РП, 

наставници 
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наставе. 

Обележавање  

значајних датума и 

других културних, 

хуманитарних и 

спортских активности 

у школи 

(мера4) 

Преко 80% ученика 

узима учешће у 

различитим 

активностима у 

школи и ван ње. 

Повећана 

мотивација ученика 

за учешће у животу 

школе. 

Тим за ваннаставне 

активности израђује 

план 

 

Организовање 

Разноврсних 

активности ученика у 

школи и ван ње( Дан 

земље,Дан детета,Дан 

без дуванског 

дима,Дан 

воде),манифестација( 

Дечја недеља,У 

сусрет празницима-

Васкршњи и Божићни  

вашар 

Даншколе,Св.Сава,сп

ортске 

активности,изложбе,п

осете..) 

Писање годишњег 

извештаја 

Учитељи и 

наставници, 

Тим за РП, 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

2018/2023 Записници са 

активности,годишњ

и извештаји 

Тим за 

РП,задужен

и 

наставници

,тим за 

ваннаставн

е 

активности 

Спровођење програма 

професионалне 

оријентације за 

ученике (мера11) 

Ученици 

обухваћени 

програмом 

професионалне 

орјентације и 

оснажени  у 

препознавању 

будућих занимања 

Едукација 

одељенских 

старешина  

Реализација програма 

професионалне 

орјентације  кроз 

програме одељенске 

заједнице,радионице  

и сарадњу са средњим 

школама посебно у 7. 

Педагог,психо

лог 

Разредне 

старешине 

 

2018/2023 анкетни листићи 

,записници 

Педагог, 

психолог 

Разредне 

старешине 

,Тим за РП 
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и 8. разреду. 

Реални сусрети са 

родитељима 

различитог занимања. 

Посета занатским 

радионицама и 

предузећима. 

Израда извештаја 

Промовисање здравих 

стилова живота и 

заштите животне 

средине 

(мера4) 

Ученици 

подстакнути и 

оснажени да здраво 

зиве 

Подстицање ученика 

да брину о свом 

здрављу кроз боравак 

у 

природи,организовањ

е кросева,спортских 

такмичења... 

Учитељи и 

наставници, 

Тим за РП, 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

2018/2023 Записници са 

активности, 

годишњи извештаји 

Тим за 

РП,задужен

и 

наставници 

У школи се 

примењује ИОП за 

ученике из осетљивих 

група и свим другим 

којима је потребна. 

(мера 2) 

Обухваћени 

ученици од 1. до 8. 

разреда. 

Интентификовање 

ученика. 

 

Учитељи, 

предметни 

наставници 

2018/2023 Записници 

 

СТИО 

Унапређивање  

реализације и 

прећење ефеката  

додатне наставе 

 

Индивидуализација 

наставе математике у 

3. разреду 

(мера4,2) 

Ученици од 4 до 8 

разреда су 

укључени у додатну 

наставу. Предлог је 

да се прошири и на 

трећи разред. 

Прикупљање 

података о броју 

ученика који похађају 

додатну наставу из 

одређеног предмета 

У трећем разреду 

постоји потреба 

индивидуализације 

наставе математике са 

циљем успешнијих 

резултата на 

такмичењу. Потребно 

је идентификовати те 

ученике 

Тимски рад у 

Учитељи и 

наставници, 

Тим за РП, 

ПП служба 

2018/2023 Записници са 

активности,годишњ

и извештаји 

Тим за 

РП,задужен

и 

наставници

,тим за 

ваннаставн

е 

активности 
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планирању  наставе 

ради унапређења 

 

Састављање 

извештаја о 

постигнутим  

Променама 

Неговање читалачких 

активности и 

развијање љубави 

према писаној речи 

(мера4,2) 

Обухваћени 

ученици од 1. до 8. 

разреда. 

Подстицање ученика 

да покажу своје 

склоности 

Приређивање 

књижевних сусрета. 

,,Ми смо песници и 

писци,, 

Представљамо 

значајне личности 

кроз глуму  

 

 2018/2023 Записници са 

активности,годишњ

и извештаји 

Учитељи,н

аставници 

српског 

језика 

Тим за РП 

Унапређење подршке 

талентованим 

ученицима  

(мера4,2) 

Обухваћени 

ученици од 1 до 8 

разреда 

1.Оснивање тима 

2,Индивидуализација 

наставе 

3.Сарадња са центром 

из Лознице 

4.Тестирање и 

индетификовање 

5.Менторски рад 

6.Израда ИОП-а 3 

Наставници 

Тим за РП, 

ПП служба 

2018/2023 Записници са 

активности,годишњ

и извештаји 

Тим за 

РП,задужен

и 

наставници 

Организовање 

радионица за ученике  

(мера2) 

Преко 80% ученика 

узима учешће у 

различитим 

радионицама. 

Повећана 

мотивација ученика 

за учење. 

Организовање 

едукативних 

радионица са 

следећим темама 

1.раз. Почетно читање 

и писање 

2.-5.раз. Како учимо 

1.-8. раз. Радне навике 

2.-5.раз. Како се мери 

Учитељи и 

наставници, 

Тим за РП, 

ПП служба 

2018/2023 Записници са 

активности,годишњ

и извештаји 

Тим за 

РП,задужен

и 

наставници

,тим за 

ваннаставн

е 

активности 
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наше знање 

5.раз.Методе и 

технике рационалног 

уцења 

Састављање 

извештаја о 

постигнутим  

променама 
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Евалуација 

 

Развојни циљ 1.  

 Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика   

мере (1, 2, 3, 4, 5 и 11) 
 

Исходи-ефекат-резултат Показатељи промене-успешности-критеријум 

успеха 

Квантитативни и квалитативни 

 

Ко и када 

вредује 

Инструменти евалуације 

 

Повећан је број секција у нижим и 

вишим разредима. Рад секција је 

допринео богатијим ваннаставним  

активностима и дата је могућност свим 

ученицима да задовоље 

своја интересовања и потребе. 

 

Унапређен је рад допунске 

наставе.Ученици показали боље 

резултате у неким областима. 

 

 

 

Знатно побољшана атмосфера у школи 

обележавањем значајних 

датума,манифестација и других 

културних,  

хуманитарних и спортских активности 

у школи. 

 

 

 

Школа је у потпуности применила  

 

60% ученика је укључен у разноврсне 

активности,а 80 % ученика исказује задовољство 

понудом и квалитетом 

 

Унапређен рада новинарско-литерарне секције 

,покренут  школски лист 

 

Смањен  број ученика за10% укључених у 

допунску наставу због побољшања успеха. 

Унапређен  рад  допунске наставе  увођењем 

нових метода рада и коришћењем дигиталне 

учионице. 

 

Преко 80% ученика узима учешће у различитим 

активностима у школи и ван ње. Повећана 

мотивација ученика за учешће у животу школе. 

 

 

 

 

 

Разредне старешине едуковане  и и у потпуности 

остварили своје задатке. 

 

Тим за РП и 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

 

По истеку 

планског 

периода 

развојног плана 

– 2023. год. 

 

Задужени 

наставници, по 

истеку 

развојног плана 

– 2023. год. 

 

 

 

 

Учитељи 

наставници, 

тим за РП 

Анкете 

Планови секција 

Школски лист 

Извештаји 

Документација 

фотографије 

 

 

Записници 

Припреме 

анкете 

 

 

 

 

Записници,фотографије,сајт 

школе,школски лист 
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програм ПО реализацијом различитих 

акција у функцији унапређења 

професионалне орјентације. 

 

 

 

У школи се промовишу здрави стилови 

живота и заштита животне средине  

 

 

У школи се примењује ИОП за 

ученике из осетљивих група и свим 

другим којима је потребна.  

 

Унапређен је рад додатне наставе и 

примењује се индивидуализација у 

настави математике 3. разреда.  

 

У школи се примењују различити 

системи подршке свим ученицима. 

 

 

За 80% ученика су  биле доступне релевантне и 

актуелне штампане и електронске информације о 

могућности наставка школовања. 70 % ученика 

8.разреда уписало се у средњу школу по првој 

жељи  

 

Сви ученици су подстакнути да брину о свом 

здрављу кроз боравак у природи,организовање 

кросева,спортских такмичења... 

 

Ученици којима је потребна додатна образовна 

подршка имају израђене ИОП-е 

 

Ученици узимају веће учешће на такмичењима и 

постиу боље резултате. 

 

 

Повећан број различитих активности у сврху 

пружања подршке личном, социјалном и 

професионалном развоју ученика. 

,стучна служба 

По истеку 

планског 

периода – 2018. 

год. 

 

Разредне 

старешине,ППс

лужба, 

 

СТИО, 

одељенске 

старешине 

 

ОС и 

предметни 

наставници 

 

ОС и 

предметни 

наставници 

Записници ,фотографије 

Сајт школе 

 

 

 

 

 

Записници ,фотографије 

Сајт школе 

 

 

 

 

 

 

Извештаји са такмичења 

 

 

 

Записници ,фотографије 

Сајт школе 
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ЕТОС 

 

Из ове области фокус унапређења пре свега је побољшати  сарадњу родитеља и школе. Обим сарадње постепено слаби 

нарочито у завршним разредима. Уочавајући важност улоге родитеља у подстицању и пружању подршке развоју ученика, 

намера нам је да родитељи буду активни партнери у васпитању и образовању те да активно учествују у школским 

активностима. 

У наредном периоду, школа ће се и даље залагати за унапређивање и обогаћивање мера у циљу развијања хуманијих односа 

међу свим учесницима у образовном процесу. 

 

Развојни циљ 1.  

Побољшати квалитет и квантитет сарадње и партнерских односа на релацији 

родитељ- школа кроз правовремену информисаност  и заједно инициране 

активности       

 

Мера 11 и 7 

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:  

-Родитељи су редовно информисани о свим збивањима у 

школи и напредовању ученика 

-Реализовани тематски састанци, трибине, предавања 

-Родитељи мотивисани за даљу сарадњу 

-Одржане планиране заједничке активности 

и родитељи су укључени у школске активности 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Врема 

реализац

ије 

задатка 

Одговорна 

особа за 

реализациј

у задатка 

Инструменти за 

праћење успеха 

 

Правовремено 

информисање 

родитеља/старат

еља 

Родитељи 

редовно информисани о 

свим збивањима у 

школи. 

На истакнутом месту и 

на школском сајту, 

постоји распоред дана 

отворених 

врата за сваког 

наставник; 

Правовремене 

информације о 

напредовању ученика, 

-Редовно информисање родитеља 

о напредовању, интересовањима 

и социјалној интеракцији деце 

-Редовно информисање 

родитеља/старатеља са Статутом 

школе, Годишњим планом, 

правилницима и другим 

законским и школским 

прописима 

-Редовно упућивање 

родитеља/старатеља код педагога 

и других доступних ресурса 

(институције, појединци, 

Одељенске 

старешине 

ПП служба 

Током 

2018/23. 

Директор 

 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

евалуациони листови 

и анкете 

План отворених 

врата, 

Број посета 

родитеља, огласна 

табла, сајт 
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доступним ресурсима литература..) 

Укључивање родитеља у израду 

ИОП-а 

Организовање и 
реализација 
едукације 
родитеља о 
важним 
васпитним 
темама 

Реализовани тематски 

састанци, трибине, 

предавања 

Родитељи мотивисани 

за даљу сарадњу. 

Путем евалуационих 

листића утврђено 

позитивно мишљење 

родитеља о начину 

корисности добијених 

информација 

-Испитивање родитеља о начину 

партиципације у школском 

животу и васпитним темама 

Припремање и реализација 

тематских састанака нпр: 

-Водич за родитеље првака; 

-Адаптација ученика 5. Разреда 

-Радне навике и мотивисаност 

ученика 

-Улога родитеља у ПО-ји деце 

-Саветодавни рад са родитељима 

Одељенске 

старешине 

ПП служба 

Током 

2018/23. 

 

 

директор Записници са 

родитељских 

састанака, 

евалуациони листови 

и анкете 

Број посета 

родитеља, огласна 

табла, сајт 

Фото документација 

Презентације 

предавања-припреме 

 
Укључивање 
родитеља у 
школске 
активности 

Одржане планиране 

заједничке активности 

,родитељи укључени у 

школске активности 

 

 

-Испитивање родитеља о врсти 

заједничких активности 

-Организовање заједничких 

активности деце, родитеља и 

наставника(излети, спортски 

турнири, хуманитарне акције 

-Позивање родитеља на  

приредбе и изложбе 

-Укључивање родитеља у 

представљање одређених 

занимања у оквиру програма ПО 

-Учествовање  у уређењу и 

оплемењивању учионичког 

простора 

Одељенске 

старешине 

ПП служба  

Током 

2018/23. 

 

директор Записници са 

родитељских 

састанака, 

евалуациони листови 

и анкете 

Фото документација 

Број посета 

родитеља, огласна 

табла, сајт 
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Развојни циљ 2. Повећање безбедности и сигурности ученика у школи и 

пријатан школски амбијент за све   

 (Мера 3)  
 

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:  

Нема забележених случајева насиља нити угрожавања 

безбедности ученика или запослених. 

Побољшан имиџ школе у очима ученика, родитеља и локалне 

заједнице 

Смањење облика вршњачког насиља, добри односи међу 

ученицима 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Врема 

реализац

ије 

задатка 

Одговорна 

особа за 

реализацију 

задатка 

Инструменти за 

праћење успеха 

 

Побољшавање 

квалитета рада 

дежурних 

наставника  

 

Ефикасно дежурство, 

смањен број случајева 

насиља 

План Едукација о обавезама и 

одговорностима дежурних 

наставника.                                     

Израда мапе ризичних места                                 

Појачано дежурство и контрола 

наставника  

Тим за 

безбедност 

2018/23 

Јануар 

Фебруар  

Март 

 

Директор Евиденција, 

записници, анкете, 

извештаји 

 

Формирањe 

мреже за 

решавање 

проблема 

насиља  и 

предузимање 

превентивних 

активности 

Смањен степен насиља 

у школи 

Задовољнији и 

сигурнији ученици 

Направити плакат који изражава 

негативан став према насиљу и 

шематски приказује мрежу за 

решавање проблема у 

конфликтним ситуацијама и 

именима тима и окачити у холу 

школе 

 

У холу школе поставити кутију 

поверења  

 

Наставити са већ разрађеним 

активностима које се примењују 

годинама у циљу превенције 

насиља 

Чланови 

ШРТ-а 

Школски 

педагог,пси

холог 

Учитељи 

Разредне 

старешине 

Школски 

полицајац 

Секретар 

школе 

 

Школска 

2018/19. 

 

Контину

ирано до 

2023. 

Директор  Плакат у холу школе 

Евиденција о 

часовима обуке и 

информисања о 

насиљу ЧОС 

Евиденција о 

часовима обуке које 

је држао школски 

полицајац 

 

Обезбедити да 

школски 

Пријатан изглед школе 

,задовољни сви ученици 

и родитељи 

Улазни простор школе уредити 

да показује 

добродошлицу(оплеменити хол 

Тим за 

уређење 

простора 

Школска 

2018/19. 

 

Директор Фотографије хола 

школе 

Записници 
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амбијент буде 

пријатан за све  

Побољшана 

комуникација и повећан 

степен поверења између  

наставника и ученика 

Стварање пријатне 

атмосфере која подстиче 

ученике на толеранцију 

и дружење 

школе прикладним 

намештајем,дечјим радовима и 

сл.) 

Оплемењивање простора за 

индивидуалне разговоре ученика 

и наставника 

Министарас

тво 

Донатори 

Учитељи 

Наставници 

Контину

ирано до 

2023. 

Извештаји са 

састанака Ученичког 

парламента 

 

 

 

 

Развојни циљ 3.  Оснаживање ученичке иницијативе (активна партиципација 

ученика преко  Ученичког парламента)    

(Мера 13) 

 

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:  

 Ученички предлози   стављени на разматрање, уграђени у 

документа и успешно реализовани 

 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Врема 

реализац

ије 

задатка 

Одговорна 

особа за 

реализациј

у задатка 

Инструменти за 

праћење успеха 

Истицање 

ученичке 

креативности и 

њихових радова 

У  школском простору 

преовладавају ученички 

радови и идеје 

Уређивање учионица ученичким 

радовима Уређивање школских 

ходника ученичким радовима  

Уређивање простора где ученици 

проводе одморе 

 

Ученички 

парламент 

2018/23. Директор 

координатор 

УП 

Записници, фото 

документација, 

извештаји 

Сензибилисанос

т ученика за 

квалитетније 

међусобне 

односе 

Реализовано  најмање 

пет  заједничких акције 

запослених и ученика 

током школске године 

Организовање дружења ученика 

кроз: излете, посете, журке, 

квизове, такмичења, хуманитарне 

и спортске активности 

 

Ученички 

парламент 

2018/23. Директор 

координатор 

УП 

Записници, фото 

документација, 

извештаји 
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Развојни циљ 4.  Истицање и промоција ученичких и наставничких постигнућа              

(Мера 5) 

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:  

Задовољство и већа заинтересиваност ученика и наставника за 

додатни рад 

Виши ниво очекивања у  погледу резултата и рада 

Задаци Критеријум успеха Активности 
Носиоци 

активности 

Врема 

реализац

ије 

задатка 

Одговорна 

особа за 

реализациј

у задатка 

Инструменти за 

праћење успеха 

Резулати 

ученика и 

наставника се 

подржавају и 

промовишу 

Резултати ученика и 

наставника се јавно 

истичу и промовишу   

Ученииц и наставници 

међусобно изражавају 

висока очекивања у 

погледу резултата рада 

 

У школи се примењује 

интерни систем 

награђивања ученика и 

наставника за 

постигнуте резултате 

 

У школи се организују 

различите школске 

активности за ученике у 

којима свако може 

имати прилику да 

постигне резултат-успех 

 

Резултати ученика са 

сметњама се посебно 

промовишу 

Награђивање и промоција 

постигнућа ученика и наставника 

,у циљу унапређења наставе и 

учења, 

у медијима ,на састанцима,на 

сајту,за Дан школе(уручење 

диплома  и књига успешним 

ученицима,ученицима са 

сметњама у развоју за постигнуте 

резулатате) 

Радити на проналажењу начина 

за побољшање интерног 

награђивања наставника за 

постигнуте резултате 

 

Учитељи 

Наставници 

Директор 

2018/23. Директор  Извештаји о 

постигнућима и 

начинима 

награђивања  

Сајт школе 
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Евалуација 

 

Развојни циљ 1.  
 Побољшати квалитет и квантитет сарадње и партнерских односа на релацији родитељ- школа кроз правовремену информисаност  и заједно 

инициране активности       

Исходи-ефекат-резултат Показатељи промене-успешности-критеријум 

успеха 

Квантитативни и квалитативни 

 

Ко и када 

вредује 

Инструменти евалуације 

Правовремено информисани 

родитељи/старатељи 

Родитељи редовно информисани о свим 

збивањима у школи. 

На истакнутом месту и на школском сајту, 

постоји распоред дана отворених 

врата за сваког наставник; Правовремене 

информације о напредовању ученика 

Директор 

Континуирано 

2018-2023. 

Записници са родитељских 

састанака, евалуациони листови и 

анкете 

План отворених врата, 

Број посета родитеља, огласна 

табла, сајт 

Реализоване едукације родитеља о 

важним васпитним темама и 

укључивање родитеља у школске 

активности 

Одржане 2 планиране заједничке активности, 

родитељи укључени у школске активности 

 

Директор 

Континуирано 

2018-2023. 

Записници са родитељских 

састанака, евалуациони листови и 

анкете мФото документација 

Број посета родитеља, огласна 

табла, сајт 

 

Развојни циљ 2.  
 Повећање безбедности и сигурности ученика у школи и пријатан школски амбијент за све   

Исходи-ефекат-резултат Показатељи промене-успешности-критеријум 

успеха 

Квантитативни и квалитативни 

 

Ко и када 

вредује 

Инструменти евалуације 

Побољшан квалитета рада дежурних 

наставника  

 

Ефикасно дежурство, смањен број случајева 

насиља 

Директор 

2018/23 

Јануар 

Фебруар  

Март 

Евиденција, записници, анкете, 

извештаји 
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Формирана мрежа за решавање 

проблема насиља  и предузимање 

превентивних активности 

Смањен степен насиља у школи 

Задовољнији и сигурнији ученици 

Директор  

Школска 

2018/19. 

Континуирано 

до 2023. 

Плакат у холу школе 

Евиденција о часовима обуке и 

информисања о насиљу ЧОС 

Евиденција о часовима обуке 

које је држао школски 

полицајац 

Школски амбијент је пријатан за све Побољшана комуникација и повећан степен 

поверења између  наставника и ученика 

Створена пријатна атмосфера  која подстиче 

ученике на толеранцију и дружење 

Директор 

Школска 

2018/19. 

Континуирано 

до 2023. 

Фотографије хола школе 

Записници 

Извештаји са састанака 

Ученичког парламента 

 

Развојни циљ 3.  
 Оснаживање ученичке иницијативе (активна партиципација ученика преко  Ученичког парламента)    

Исходи-ефекат-резултат Показатељи промене-успешности-критеријум 

успеха 

Квантитативни и квалитативни 

 

Ко и када 

вредује 

Инструменти евалуације 

Истакнута ученичка креативности и 

њихови радови, сензибилисани 

ученици за квалитетније међусобне 

односе 

У  школском простору преовладавају ученички 

радови и идеје 

Реализовано  најмање пет  заједничких акције 

запослених и ученика током школске године 

Директор 

координатор 

УП 

2018/23. 

Записници, фото документација, 

извештаји 
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Развојни циљ 4.  
Истицање и промоција ученичких и наставничких постигнућа               

Исходи-ефекат-резултат Показатељи промене-успешности-критеријум 

успеха 

Квантитативни и квалитативни 

 

Ко и када 

вредује 

Инструменти евалуације 

Резулати ученика и наставника 

подржавани и промовисани 

Резултати ученика и наставника се јавно истичу и 

промовишу   

Ученииц и наставници међусобно изражавају 

висока очекивања у погледу резултата рада 

 

У школи се примењује интерни систем 

награђивања ученика и наставника за постигнуте 

резултате – „Коктел за најуспешније ученике“ за 

Дан школе 

 

У школи се организују различите школске 

активности за ученике у којима свако може имати 

прилику да постигне резултат-успех 

 

Резултати ученика са сметњама се посебно 

промовишу 

Директор  

2018/23. 

Извештаји о постигнућима и 

начинима награђивања  

Сајт школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Развојни циљ 1. 

У наредном периоду у школи ће се развијати 

праведно, транспарентно и демократично 

руковођење са већим степеном одговорности у 

менаџменту школе, које ће допринети повећању 

ефикасности и успешности остваривања 

постављених образовних циљева, али и 

континуирано спровођење самовредновања и 

вредновања рада школе. 

 
Мера 5. 

Критеријум успеха:  

Повећана одговорност запослених довела је до редовног и 

континуираног рада у тимовима који се баве специфичним задацима и 

који доприносе ефикаснијем и успешнијем остваривању постављених 

образовних циљева.  

Сви запослени на основу самовредновања планирају свој рад и тиме 

доприносе бољем вредновању рада школе. 

Сви запослени раде на имиџу школе и креирању позитивне радне климе 

Задаци Критеријум 

успеха 

Aктивности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна за 

реализацију задатка 

Упознати све 

запослене са 

систематизациј

ом радних 

места и 

поделом 

задужења у 

текућој години  

Сви запослени 

упознати су са 

расподелом 

задужења – 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

-Израда решења о 

задужењима за 

текућу школску 

годину 

-Информисање 

запослених о 

задужењима и 

одговорностима 

које из истих 

произлазе 

-Редовно праћење 

реализације свих 

облика рада који 

су предмет 

решења  

 

Дирекор 

Секретар 

Педагог 

 

 

 

 

Друга 

половина 

августа сваке 

године 

Решења о 

задужењима 

потписана од 

стране запослених 

 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа на којем је 

тачка дневног 

реда била 

расподела 

задужења 

Директор 

 

Ефикаснија 

организација 

Тимова и 

Сви тимови у 

школи имају јасан 

план рада, 

Формирање 

тимова и 

ажурирање 

Директор 

Педагог  

Психолог 

Друга 

половина 

августа сваке 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

Директор 

Руководиоци 

тимова 
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редовно 

извештавање о 

резултатима 

рада истих 

унутрашњу 

организацију и 

редовно 

извештавају о 

резултатима свог 

рада 

чланова и плана 

рада 

 

Планови рада 

тимова 

 

Квартални 

извештаји тимова 

( а по потреби 

чешће) 

Наставници године и 

континуирано 

током године 

већа на којем је 

тачка дневног 

реда било 

формирање и 

ажурирање 

тимова 

 

Израђени планови 

рада тимова са 

јасном поделом 

задужења унутар 

тимова и 

прецизираним 

роковима 

појединих 

активности 

Унапређење 

педагошко-

инструктивног 

увида и 

надзора рада и 

мотивисање 

запослених на 

самовредновањ

е  

Директор и 

педагошко-

психолошка 

служба редовно 

посећују часове и 

велики број 

наставника 

користи 

самовредновање у 

планирању рада 

Посете директора 

часовима са 

јасним циљевима 

исте 

 

 Посете психолога 

и педагога  

часовима 

 

Наставници током 

планирања рада 

користе 

самовредновање и 

прилагођавају 

методе,облике 

рада у складу са 

резултатима 

самовредновања 

 

 

Директор 

 

Педагог 

 

Психолог 

 

Наставници 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

План посете 

директора 

часовима са 

јасним циљевима 

исте 

 

План посете 

психолога и 

педагога  

часовима 

 

Записници са 

састанака са 

запосленима 

након реализоване 

посете 

 

Појединачне чек 

листе 

самовредновања 
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као део 

портфолија 

наставника 

 

 

Развојни циљ 2 

У наредном периоду интензивније радити на 

менаџерским пословима , обезбеђивању додатних 

финансијских средстава за побољшање услова 

рада,развијање механизма за мотивисање 

запослених  као и јачање сарадње са локалном 

заједницом 
 
Мера 7 

Мера 12 

Критеријум успеха:  

Менаџмент школе интензивније и плански ради на обезбеђивању 

додатних финансијских средстава и појачана јесарадња са свим 

релевантним чиниоцима у локалној заједници. 

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

Аплицирање на 

пројекте за 

опремање 

школе,стручно 

усавршавање 

запослених и 

побољшање 

општих услова 

рада 

Одобрени 

пројекти који за 

циљ имају 

опремање 

школе,стручно 

усавршавање 

запослених и 

побољшање 

општих услова 

рада 

Праћење 

расписаних 

конкурса за 

пројекте 

 

Израда пројеката 

 

Реализација 

пројеката по 

њиховом плану и 

динамици 

Директор 

 

Тим за 

менаџмент 

школе 

континуирано Пројекат за који 

се аплициралао 

 

План одобреног 

пројекта 

 

Извештај о 

релизацији 

пројекта 

Директор 

 

Руководилац Тима за 

менаџмент школе 
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Продубљивање 

и проширивање 

сарадње са 

установама,орг

анизацијама и 

локалном 

заједницом 

Редовна и 

контуирана 

сарадња са свим 

установама,орган

изацијама 

,локалном 

заједницом која 

директно утиче на 

квалитет рада 

школе  

Праћење и 

учествовање у 

активностима 

установа и 

организација које 

могу допринети 

квалитету рада 

школе 

 

Учествовање у 

активностима 

локалне заједнице 

који доприносе 

бољем имиџу 

школе 

Директор 

 

Тим за 

маркетинг 

континуирано Извештаји о 

реализованим 

активностима у 

оквиру сарадње са 

установама,органи

зацијама и 

локалном 

заједницом 

Директор 

 

Руководилац Тима за 

маркетинг школе 

Развијање 

механизма за 

мотивисање 

запослених и 

рад на 

побољшању 

међуљудских 

односа у 

колективу 

Јасно формулисан 

систем 

награђивања или 

похвале ( јавне 

афирмације ) 

запослених који 

додатним радом 

доприносе 

квалитету рада 

школе и њеном 

бољем имиџу 

Сачињен 

правилник о 

награђивању 

запослених који 

се доследно 

примењује 

 

Заједничке 

активности 

запослених у 

циљу унапређења 

међуљудских 

односа 

директор континуирано Правилник о 

награђивању 

 

Извештај о 

награђеним,похва

љеним 

запосленим 

Директор 
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Евалуација  

 

Развојни циљ  1  

 

У наредном периоду у школи ће се развијати праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном 

одговорности у менаџменту школе, које ће допринети повећању ефикасности и успешности остваривања постављених 

образовних циљева, али и континуирано спровођење самовредновања и вредновања рада школе. 
 

 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Повећана одговорност 

запослених довела је до 

редовног и 

континуираног рада у 

тимовима који се баве 

специфичним задацима и 

који доприносе 

ефикаснијем и 

успешнијем остваривању 

постављених образовних 

циљева.  

Сви запослени на основу 

самовредновања 

планирају свој рад и 

тиме доприносе бољем 

вредновању рада школе. 

Сви запослени раде на 

имиџу школе и креирању 

позитивне радне климе 

-Израда решења о 

задужењима за текућу 

школску годину 

-Информисање запослених о 

задужењима и 

одговорностима које из истих 

произлазе 

-Редовно праћење 

реализације свих облика рада 

који су предмет решења 

Формирање тимова и 

ажурирање чланова и плана 

рада 

 

Планови рада тимова 

 

Квартални извештаји тимова 

( а по потреби чешће 

Посете директора часовима 

са јасним циљевима исте 

Актив за развојно 

планирање. 

 

По истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. 

Документација,( извештаји записници ) 

фотографије,  

увид у чињенично стање. 

Анкете. 
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 Посете психолога и педагога  

часовима 

 

Наставници током планирања 

рада користе самовредновање 

и прилагођавају 

методе,облике рада у складу 

са резултатима 

самовредновања 

 

 

 

Развојни циљ  2 

 

У наредном периоду интензивније радити на менаџерским пословима , обезбеђивању додатних финансијских средстава за 

побољшање услова рада,развијање механизма за мотивисање запослених  као и јачање сарадње са локалном заједницом 

 
 

 

 

Исход – ефекат - 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Менаџмент школе 

интензивније и плански 

ради на обезбеђивању 

додатних финансијских 

средстава и појачана је 

сарадња са свим 

релевантним чиниоцима 

у локалној заједници. 

-Праћење расписаних 

конкурса за пројекте 

 

Израда пројеката 

 

Реализација пројеката по 

њиховом плану и динамици 

Праћење и учествовање у 

активностима установа и 

Актив за развојно 

планирање. 

 

По истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. 

Документација,( извештаји записници ,написани пројекти 

) 

увид у чињенично стање. 

Фотографије са планираних активности 
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организација које могу 

допринети квалитету рада 

школе 

 

Учествовање у активностима 

локалне заједнице који 

доприносе бољем имиџу 

школе 

 

Сачињен правилник о 

награђивању запослених који 

се доследно примењује 

 

Заједничке активности 

запослених у циљу 

унапређења међуљудских 

односа 
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РЕСУРСИ 

 

Област ресурси важна је област у нашој школи  и зато радимо на сталном унапређивању њихове искоришћености у циљу 

бољег квалитета рада школе. У претходном периоду ( 2013-2018) оспособљен је простор за адекватну наставу ( кабинет 

енглеског језика, кабинет информатике), осавремењен систем грејања, ангажовано стручно особље за рад на одговарајућим 

пословима. 

На основу података добијених процесом екстерног вредновања предложене су следеће мере: побољшање опремљености 

кабинета наставним средствима , израда плана коришћења мултимедијалних наставних средстава и дигиталне учионице. 

У складу са потребама наше школе предвиђамо следеће мере за унапређење области ресурси: 

Развојни циљ 1. 

 Kоришћење људских ресурса у циљу подизања 

квалитета рада школе 

 

мера 8. 

Критеријум успеха:  

80%  запослених континуирано унапређује своје компетенције  

90% непосредно запослених у установи као и непосредних сарадника( 

волонтера, родитеља, запослених у партнерским установама културе 

као и неким другим) је у служби учења и помоћи ученицима 

 

Задаци Критеријум 

успеха 

Aктивности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Особа одговорна за 

реализацију задатка 

Израда плана 

професионално

г напредовања 

и стицања 

звања за 

наставника и 

стручног 

сарадника 

Сачињен план 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног 

сарадника 

Разговор на 

састанцима 

Стручних већа 

Информисање о 

законским 

регулативама које 

се тичу 

професионалног 

напредовања 

Чланови Тима 

 за стручно 

усавршавање 

 

Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

2018/2019. План  

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног 

сарадника 

 

Записници са 

састанака 

Стручних већа 

Руководилац Тима за 

стручно усавршавање 
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Усвајање плана 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног 

сарадника 

Континуираноо 

стручно 

усавршавање 

наставног и 

ненаставног 

особља у 

складу са 

планом 

стручног 

усавршавања 

90% запослених 

континуирано 

похађа семинаре 

на којима 

унапређује своје 

компетенције 

Похађање 

семинара 

   Самоевалуација 

вештина и рад на 

онима које 

недостају 

 

Сарадња међу 

запосленима на 

обучавању 

вештина које 

недостају 

 

Израда плана 

коришћења 

мултимедијалних 

учионица 

- Примена 

стечених знања са 

семинара у пракси 

 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

 

Стручна већа 

Стручни 

сарадници и 

остало 

ненаставно 

особље 

 

Континуирано 

током 2018-2023 

 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

Активна 

примена 

новостечених 

знања у раду 

школе 

 

Директор школе, 

наставно и 

ненаставно особље 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Укључивање 

волонтера ( из 

редова 

родитеља или 

не) у рад школе 

као и 

компетентних 

30%  људи који 

нису непосредно 

запослени у 

школи доприносе 

њеном ефикасном 

раду 

 - Волонтери се 

ангажују у раним 

активностима који 

чине живот школе 

- Родитељи  

доприносе 

обезбеђивању 

 Волонтери 

Стручно 

оспособљени 

сарадници 

Родитељи, 

Црвени крст 

  

 Континуирано 

током 2018-2023 

 Извештаји о 

реализацији 

слободних 

активности 

Руководиоци актива 

Директор школе 
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спољних 

сарадника 

 ( разнолике 

друштвено-

одговорне 

области и теме) 

ресурса за 

представе, 

перформансе, 

стицању 

непосредних 

знања и вештина 

- Ангажују се 

стручни 

сарадници из 

других установа у 

граду 

 

 

Бољи 

мониторинг 

безбедности 

ученика и 

радника школе 

ангажовањем 

људи 

надлежних за 

безбедност и 

подршку 

ученицима и 

запосленима 

  90% школског 

простора је 

безбедно место за 

боравак свих који 

у њему раде и уче 

 Ангажовање 

додатног 

обезбеђења у 

школи ( 

изузимајући 

школског 

полицајца) 

  

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Спољни 

сарадници 

Континуирано 

током 2018-2023. 

 Непосредно 

запажање 

 

Субјективни и 

објективни 

осећај атмосфере 

у школи 

 

Смањен број 

насилних 

ситуација 

Директор школе 

Наставници и 

учитељи 

Стручна служба 

Развојни циљ 2. 

Обезбедити потребне материјално-техничке ресурсе 

( простор, опрема и наставна средства)  у циљу 

подизања квалитета рада школе 

- Мера 13. 

Критеријум успеха-исход-ефекат 

 90% установе је адекватно просторно и технички опремљено за 

неометан рад и боравак у њој  

Задаци Критеријум 

успеха 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

целог задатка 

Инструменти 

праћења успеха 

Одговорна особа за 

тај задатак 

 

Обезбеђивањ

е додатног 

простора и 

  
У школи у већој 

мери (90%) 

постоји простор 

 - Монтирање 

паркинга за бицикле 

- Извршити 

прерасподелу намене 

Наставно и 

ненаставно 

особље, 

директор 

Континуирано 

током 2018-2023 

 Непосредно 

запажање 

Извештај о 

коришћењу 

 Директор школе и 

остали запослени 
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адаптација 

постојећег 

за рад и боравак 

у складу са 

нормативима 

свих улаза у школу( 

како у двориште 

школе тако и у саму 

зграду) 

- Поставити 

заштитне решетке на 

прозоре у приземљу  

( библиотека, 

кабинет техничког) 

- Адаптација једног 

дела дворишта за 

учионицу на 

отвореном 

- Адаптирати 

простор испред 

учионица у 

приземљу ( део под 

зеленим 

површинама) у 

продужетак саме 

учионице ( башта, 

тераса, ограђени 

простор за разне 

намене) 

- Поставити већи 

број канти за отпатке 

у дворишту школе 

- Простор за седење у 

дворишту школе 

- Обезбедити још 

једну салу за 

физичко васпитање  

- Обезбеђивање 

простора за разговор 

са родитељима 

- Обезбеђивање 

школе, спољни 

сарадници 

датог простора 
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простора за одмор и 

релаксацију 

запослених ( клуб) 

- Обезбедити простор 

за одлагање и чување 

ученичких радова и 

наставних средстава( 

фундус) 

- У ходницима, 

испред кабинета, 

обезбедити чивилуке 

и простор за седење 
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Обезбеђивањ

е 

материјално-

техничких 

средстава за 

квалитетније 

спровођење 

наставног 

процеса 

  Школа је у 

већој мери (90%) 

опремљена 

техничким и 

другим 

наставним 

средствима за 

квалитетно 

спровођење 

наставе 

- У свим 

кабинетима 

обезебедити 

кабловски 

интернет уз сву 

пратећу опрему ( 

компјутер, 

штампач, по 

могућству 

пројектор или 

неки други вид 

најсавременијег 

средства са 

истом сврхом 

( ТВ екран, мини 

компјутер....) 

- Хол школе 

опремити 

фиксним 

пројектором 

( заштићеним) и 

одговарајућим 

озвучењем 

 Директор 

школе, 

предметни 

наставници и 

учитељи, 

родитељи, 

сполњи 

сарадници и 

партнери 

  Континуирано 

током 2018-2023 

 

 

 

 

 Непосредно 

опажање 

Остварени 

исходи процеса 

учења 

Резултати на 

тестовима 

Мотивација 

ученика и 

наставника 

 Директор школе и 

остали запослени 
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- Све учионице 

опремити белим 

таблама или 

заменом за њих ( 

боја за зидове 

која има 

функцију беле 

табле) 

- Клима у 

учионицама где 

је потребно 

- Материјал и 

наставна 

средства 

прилагођена 

сваком предмету 

и области која се 

изучава 
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Евалуација  

 

Развојни циљ 1 

 

Kоришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе 

Исход – ефекат – 

резултат 

Показатељи промене – 

успешности – критеријум 

успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

Критеријум успеха – 

исход – ефекат – 

промена 

80% остварен лични 

план професионалног 

напредовања и плана 

стручног усавршавања 

наставника ,стручних 

сарадника и 

директора,ојачане 

компетенције наставника 

и побољшан квалитет 

наставе;  у примени је 

Правилник стручног 

усавршавања установе 

70% родиреља је 

заинтересовано и 

активно пружа подршку 

раду школе 

Формиран Тим за стручно 

усавршавања и усвојен 

Правилник стручног 

усавршавања 

Сачињен план 

професионалног 

напредовања и стицања 

звања за наставника и 

стручног сарадника 

Редовно се прати реализација 

плана стручног усавршавања 

и ефекти истог на 

побољшање квалитета 

наставе 

80% наставника унапређује 

свој рад на основу 

самовредновања 

80% наставника реализује 

огледне/угледне часове 

Сви предвиђени семинари су 

реализовани  

Сачињен план ваннаставних 

активности 

Заживело ангажовање 

родитеља у животу школе  

Актив за развојно 

планирање. 

 

По истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. год. 

Документација, фотографије, увид у чињенично стање. 

Анкете. 

Записници са заједничких акција. 
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Развојни циљ 2 

Обезбедити потребне материјално-техничке ресурсе ( простор, опрема и наставна средства)  у циљу подизања квалитета 

рада школе 

Исходи – промене - 

резултати 

Показатељи промене 

– успешности – 

критеријум успеха 

Квантитативни и 

квалитативни 

Ко и када вреднује Инструменти евалуације 

За 50% побољшан 

квалитет наставе 

опремањем учионица 

и коришћењем 

набављених 

материјално-

техничких ресурса 

Побољшан изглед 

непосредне околине 

школе и школско 

двориште 

Наставнички клуб 

почео са радом 

Школа располаже 

савременим наставним 

средствима и училима 

Опремљен простор за 

индивидуалне 

разговоре са 

родитељима 

Свака учионица има 

рачунар и пратећу 

опрему 

Учионице су 

опремљене 

одговарајућим 

мобилијарем , како за 

ученике тако и за 

наставнике 

Ходници школе 

прилагођени животу 

ученика и несметаном 

кретању 

Актив за развојно 

планирање. 

 

По истеку планског 

периода развојног 

плана – 2023. год. 

 Документација,  

фотографије, 

 увид у чињенично стање. 

Анкете. 
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 

 

1. Ненад Михаиловић, директор школе 

2. Марија Савић, педагог 

3. Данијела Обрадовић, психолог 

4. Снежана Јовановић, представник ШО 

5. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе 

6. Марина Кривошија, наст.српског језика – координатор тима 

7. Олга Глушац, наст. Енглеског језика 

8. Славица Новаковић, проф. разредне наставе 

9. Драгица Гајић, проф. разредне наставе, записничар 

10. Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена 8-4 
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На седници Наставничког већа одржаној дана 29.06.2018. године  донета је 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

 

 

 

УСВАЈА СЕ У ЦЕЛОСТИ  

 РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО  

2018.-2023. 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________     Директор школе 

     Ваљево           Ненад Михаиловић 

         _____________________ 
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На основу чл. 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон ) и чл 52. Статута Oсновне школе 

„Десанка Максимовић“ у Ваљеву,  

Школски одбор на седници одржаној на дан 29.06.2018. године донео је 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 

УСВАЈА СЕ У ЦЕЛОСТИ  

 РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО  

2018.-2023. 

 

 

 

 

          Председник Школског одбора 

  БР.__________________             Миливој Гајић 

  Ваљево                     

         ________________________ 

 


