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УВОД 
 

КО УЧЕСТВУЈЕ У ШКОЛСКОМ РАЗВОЈНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗБОГ ЧЕГА 
 
 

 У  школском  развојном  планирању  учествују наставници, ученици, родитељи, локална заједница, школски 
одбор и директор школе. Сви заједно имају задатак да кроз квалитетан развојни план унапреде рад , резултате и 
функционисање школе. 

 
Наставници кроз тимски рад и стално стручно усавршавање треба да допринесу  бољој атмосфери у школи и 

континуираним променама. Међусобна комуникација  и са ученицима и са родитељима,  као и увођење нових 
метода и облика рада треба да допринесу  унапређењу наставног процеса. Тако ће постићи личну и професионалну 
афирмацију, а углед и културу школе подићи на виши ниво. 

 
Ученици треба да учествују у целокупном животу школе, креирању наставе и ваннаставних активности . 

Такође треба да остварују бољу комуникацију са наставницима, да учествују у доношењу одлука, да у оквиру школе 
задовољавају своје потребе и интересовања. Да се боре за своја права незанемарујући своје обавезе  и да 
преузимају одговорност за своје учење и обавезе према школи. 

 
Родитељи треба да буду више ангажовани у животу и раду школе, како би својим идејама, предлозима и 

сугестијама допринели да школа буде безбедно, сигурно и занимљиво место за њихову децу. Такође, треба да стичу 
нова знања и вештине учешћем на предавањима, семинарима, родитељским састанцима и другим скуповима 
везаним за рад и живот школе. Задатак и школе и родитеља је да буду на истој страни, јер имају заједнички циљ, а 
то је стварање и формирање добрих и корисних грађана за наше друштво. 

 
Локална заједница треба активније да учествује у животу и раде школе и да подржава бројне иницијативе 

које школа покреће.  Тако ће добити отворену школу за различите потребе, школу која активно доприноси развоју 
заједнице, школу која подиже културни, образовни  и спортски живот у локалној средини. 

 
Школски одбор  кроз доношење адекватних одлука и праћење рада школе доприноси  бољем 

функционисању целог система образовања.  
 
Директор школе својим личним примером и холистичким приступом доприноси развоју међуљудских 

односа и стварању  позитивне климе у школи. Такође, развијајући међусобно поверење и уважавање дужан је да  
подстиче развој креативности како код наставника тако и код ученика. 
Школа своју будућност види  и у доброј сарадњи и повезаности  између вртића, средњих школа и привредних 
субјеката.  
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 
 

 
Пун назив школе 

 
Основна школа „Иво Андрић“ 
 

 
Адреса  

 
Б.Б. 32308 Прањани 
 

 
Телефон 

 
032/841-521, 032/841-220 
 

 
Факс  

 
032/841-521 
 

 
Веб сајт 

 
www. skola_pranjani.com    
 

 
Електронска пошта 

 
os.pranjani@open.telekom.rs 
 

 
Дан школе 

 
12.октобар 
 

 
 
 
Лого школе                         

 

 
 
 
 
 
Пањани          1858       

 
Укупна површина школског објекта 

 
9684 
 

 
Површина школског дворишта 

 
46.050 
 

 
Број ученика у млађој смени 1.-4. Разреда 

 
101 
 

Број ученика у старијој смени 5.-8.разреда 128 
 

Укупан број ученика у школској 2014/2015. 247 
 

Број смена у школи Прва: 8:00- 14:00 
 

Језик на којем се изводи настава Српски 
 

 

mailto:os.pranjani@open.telekom.rs
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ИСТОРИЈАТ   ШКОЛЕ 
 

Прва школска зграда саграђена је 1948.године. Наша школа ове године слави 157 година 

постојања.Молбу за градњу прве школе у Прањанима Министру просвете Београда, доставио је начелник 

округа прањанског 6.03.1858. године. Исте године школа је почела са радом. 

1950.године Министарство укида четвороразредну школу, а  

1955. године отвара осмогодишњу школу која носи назив ОСНОВНА ШКОЛА ПРАЊАНИ. 

1958. године Школски одбор доноси одлуку да школа промени назив у „12. октобар“. 

1. априла 1979. године, школа добија нови назив по чувеном нобеловцу Иви Андрићу, по коме и данас 

носи име. 

У свом саставу школа има седам издвојених одељења  и то: 

-осморазредне школе  Каменица  и  Брезна и  

-четвоторазне школе  Гојна Гора, Богданица, Теочин, Коштунићи  и  Срезојевци. 

 На почетку свог рада школа је имала већи број одељења четрвоторазредне школе:  

у Леушићима (престала је са радом  шк.1977/78. ),  

у Катрићима (преслала је са радом шк.2009/2010.) и  

у Брајићима (престала јеса радом шк.2012/2013. ). 

У школској 2015/2016.години наставу похађа 229 ученика. Укупан број запослених је 64.Од тога у настави 

ради 45 наставника, док је у ваннаставном особљу 19.У школи постоји и одељење продуженог боравка.Школска 

кухиња ради у Прањанима, Брезни и Каменици.Школа поседује и библиотеку која тренутно броји око 7 500 

књига.Наши ученици су активни и учествују на бројним такмичењима, где постижу запажене резултате. 

У оквиру школе у Прањанима постоји и спортска хала, која је изграђена делом од Министарства за спорт и 

Министарства за  инфраструктуру, делом од средстава општине и делом од донације амбасаде Сједињених 

Америчких Држава.Терене за мале спортове поседују школе у Каменици, Брезни, Богданици и Гојној Гори. 

Школа је прилично опремљена наставним средствима и потребним намештајем, али се по  том питању увек 

континуирано ради. 

Школа, поред својих редовних активности, организује и бројне манифестације у које су укључени ученици, 

наставници, родитељи и други људи који су повезани са овим крајевима.У Богданици се организује турнир у шаху, на 

коме учествују шахисти из свих делова Србије, као и шахисти шаховског клуба „Пролетер „ из Миндена( Немачка). 

Каменица организује манифестацију „Илиндански дани“ која траје три дана.Токим та три дана организују се ликовна 

колонија, турнит у шаху, фудбалу и надметању у хајдучким играма, позоришне представе за децу и одрасле, 



Школски развојни план   2015-2020. 

7 
 

трубачки концерти, песничке вечери, наступи фолклорних ансамбала, предавања, семинари и друге активности.У 

Теочину се одржава манифестација“Теочински дан“ која окупи, осим мештана, многобројне госте.У Брезни се 

одржава манифестација“ Митровдански дан“ где присутни госту уживају у програму који припреме ученици овог 

издвојеног одељења.Почетак школске године и завршетак у Прањанима се обележава уз церемонију подизања и 

спуштања школске заставе и дечју олимпијаду. 

Школа је у својој прошлости, а и сада остварила добру сарадњу са школама из Пољске, Словеније, 

Македоније , Хрватске, јер сматрамо да размена тих искустава има непроцењиву вредност за наше ученике. 

Укључујемо се у  разне пројекте као што су пројекти „Школа без насиља“, „Еко школе“, „Ацес“ пројекат и 

томе слично. 

У добре старне школе истичемо јединство и ангажованост колектива, који се укључује у све наведене 

активности, док су лоше стране школе број  ученика који из године у годину лагано опада.Имајући то у виду, школа 

је направила план мера против осипања ученика што је почело да даје добре резултате.Тако у школи у Срезојевцима 

и Богданици имамо по пет предшколаца у школској 2015/2016. години, у Брезни девет петака, а у Каменици 16 

ученика петог разреда.И даље ће школа урадити све како би зауставила овај негативан тренд. 

Имајући све наведено у виду, можемо закључити да школа осим својих редовних активности и главног циља-

образовање и васпитање ученика и њихова припрема за даље школовање, спроводи и друге активности које имају 

за циљ подизање културног и спортског живота на један виши ниво, као и развој еколошке свести код ученика и 

становништва. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ 
 
 

Матична школа се налази у Прањанима,  у свом саставу има две осморазредне школе у Каменици и 
Брезни и пет четвороразредних школа у Богданици, Гојној Гори, Коштунићима, Теочину и Срезојевцима. У 
матичној школи имамо осам одељења  од првог од осмог разреда и продужени боравак.  У Каменици 
имамо шест одељења, од првог до четвртог су комбинована одељења (два) и од петог до осмог чиртири 
одељења. У Брезни имамо пет одељења, од првог до четвртог једно одељење и од петог до осмог четири 
одељења, а ради и предшколска група. У четвороразредним школама имамо комбинована одељења (први 
и трећи, други и четврти разред) и  предшколске групе у Богданици, Гојној Гори, Теочину и 
Срезојевцима.Са предшколским групама раде учитељи. 

Наша школа се налази у руралној средини. Од Чачка је удаљена 26km,а од Горњег Милановца 39 
km. У селу не постоји ниједан културни центар, па се све културне и спортске манифестације одржавају у  
школи. Школа се труди да организује што већи број активности ( спортски –трунир, изложбе, песнички час, 
луткарске и позоришне представе, филмске пројекције, квизове знања итд.) Деца у школи могу похађати  
ваншколске активности карате, трубачку и фолклорну секцију. Посебни догађаји у школи су промоција 
малих школица и то: „Илиндански дани“ у Каменици,(организује се ликовна колонија, културне приредбе 
и сарадња са месном заједницом и школом), „Митровдански дани“ у Брезни,(  обележава почетак рада 
прве приватне школе 1842.г. на нашем терену), „Шаховски турнир“ у Богданици, „Теочински дани“ на 
Теочину и „Меморијал посвећен Петровској блокади“у Горној Гори. Једна од значајнијих међународних  
манифестација која се одржава у нашој школи јесте „Зрачак вири“. Ово је дечији фестивал у оквиру кога се 
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реализују многе радионице као што су: сликарска, новинарска, шаховска, спотрска, љубитељи природе, 
историјска баштина, употребни предмети, национална кухиња, еколошка итд. Учесници ове манифестације 
нису само ученици наше школе, већ и ученици градских школа, као и ученици који долазе из Словеније, 
Пољске и Македоније. Фестивал  траје седам дана и одржава се у трећој недељи маја. Један део секција се 
реализују у том периоду, јер  нам већи број наставника ради у три или четири школе. 

Наша школа учествује у разним пројектима: „Отворена сеоска школа“,  „Дигитална школа“, „Еко-
школла“,  „Сређено школско двориште, срећна деца у њему“. 

У оквиру програма „Школа без насиља“ освоји смо треће место на државном нивоу. 
Екскурзије се изводе по наставном плану и програму сваке године, али због малог броја ученика сви 

ученици од првог до четвртог разреда имају једнодневни излет, а дестинација се мења сваке године  
( Београд, Мокра Гора, Ананђловац и Јагодина).Дводневна екскурзија се изводи за ученике виших 

разреда, исту дестинацију посећују пети и шести разред, а седми и осми другу. Екскурзије се изводе у 
другој  недељи маја. 

Највећи број ученика  и наставника су путници. 
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Тим за израду ШРП-а 
 

-директор Зоран Пантовић 

-секретар Жаклина Трифуновић 

-шеф рачуноводства Љубица Драшкић 

-педагог Данијела Ракићевић 

-професор разредне наставе Мирјана Маћић 

-професор разредне наставе Милисавка Бабовић 

-професор енглеског језика Тамара Богдановић 

-професор немачког језика Слађана Пантовић 

-професор физичког образовања Душан Симовић 

-просеор разредне наставе Ружица Томанић 

-ученик Ученичког парламента Ана Рајчевић 

-родитељ  члан Савета родитеља Мирослав Вујанић 

-члан Школсог одбора Миодраг Дамљановић 
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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА  ШКОЛЕ 

Материјално –технички ресурси 
 

Ресурс Укупан број Површина у m2 
Стање 

(оценити од 1 до 5)* 

Напомена 
(навести потребне 

реконструкције) 

 
Учионица 

 
32 

 3  
 
 
 
У Прањанима, Брезни и 
Богданици потребно је 
променити столарију . 
 У  Прањанима треба 
урадити реконструкцију 
кухиње. Такође у 
Каменици  и Брезни 
потребно је урадити 
грејање.   
У издвојеним одељењима 
потребно је урадити 
мокри чвор. 

Кабинет 
(навести 

појединачно) 

 
3 

 4 

 
Библиотека 

 
1 

 4 

Радионица  0   

Фискултурна сала 1  4 

Просторија за 
продужени 

боравак 

 
1 

 3 

Архива  1  2 

Канцеларија 
секретаријат 

1  3 

Канцеларија 
директора 

1  3 

Канцеларија 
педагога 

1  3 

Канцеларија 
психолога 

1  3 

Наставничка канц. 
Прањани 

1  3 

Наставничка канц.  
Каменица 

1  4 

Наставничка канц. 
Брезна 

1  3 

Кухиња у 
Прањанима 

1  3 

Кухиња у Каменици 1  3 

Кухиња у Брезни 
 

1  3 

Кухиња у Гијној 
Гори 

1  3 
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УКУПНО:      

 
*1-незадовољавајуће,  2-задовољавајуће, 3-добро, 4- веома добро  и 5- одлично 
 
 

Информатичко-технилошка и мултимедијална опрема 
 

Тип опреме Број комада Где се користи? 

Десктоп рачунар 20 Настава, администрација 

Сервер 1  

LCD монитор, миш и тастатура 25  

WISC уређаји   

Switch 5  

Wireless Router 2  

Лаптоп рачунари 8 настава 

Бим-пројектори 6 настава 

Аутоматска дијапројектора -  

Видео-плејера -  

Скенер 2 админстрација 

Штампачи 7 Настава, администрација 

камера 1 настава 

Фотокопир-апарати 1  

Телевизор 3 настава 

CD player -  

DVD player -  
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Људски ресурси школе 
 

 
Стручни профили 

 
Број извршилаца 

 

 
Спепен стручне спреме 

I  II III IV V VI VII Специј. 

Наставно особље Учитељи      3 12  

Наставници       3 23  

Руководеће особље 
Директор школе       1  

Помоћник директора       0  

Стручни сарадници 

Педагог         1 

Психолог       1  

Библиотекар        1  

Административно-
финансијско особље 

Секретар        1  

Шеф рачуноводства      1   

Помоћно техничко 
особље 

Ложач    1      

Домар    1      

Спремачица    1      

Хигијеничари  10        

 

 

Стручни профил запослених 
 

 
Стручни профили 

 
Број извршилаца 

 

Године стажа 

до 10 
година 

11-20 
година 

21-30 
година 

Преко 30 
година 

Наставно особље Учитељи 3 3 8 1 
Наставници  12 12 3 2 

Руководеће особље 
Директор школе  1   
Помоћник директора     

Стручни сарадници 

Педагог   1   
Психолог 1    
Библиотекар    1  

Административно-
финансијско особље 

Секретар   1   
Шеф рачуноводства  1   

Помоћно техничко 
особље 

Ложач    1  
Домар   1   
Спремачица   1   
Хигијеничари  7 3   
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Број ученика по школским годинама: 
 

Школска година Број ученика у млађој 
смени (I–IV) 

Број ученика у старијој 
смени (V–VIII) 

Укупан број ученика(I–
VIII) 

2008/2009. 153 160 313 

2009/2010. 142 148 290 

2010/2011. 130 152 282 

2011/2012. 138 150 288 

2012/2013. 135 149 284 

2013/2014. 105 144 249 

2014/2015. 106 141 247 

 

Број ученика у време израде школског развојног плана 
 

 

Школска година Број ученика у млађој 
смени (I–IV) 

Број ученика у старијој 
смени (V–VIII) 

Укупан број ученика (I–
VIII) 

2015/2016. 101 128 229 

 
Анализирајући статистичке податке из претходних седам школских година уочавамо рапидно опадање 

броја ученика, што ће довести и до смањење извршилаца за поједина радна места.  

Потреба за наставним кадром у наредном периоду 

Број одељења по разредима (од првог до четвртог) у периоду од 2015 –2020. 

 

Школска 
година 

Чиста 
одељења  

(I–IV) 

Комбинована 
одељења од 
два разреда 

Комбинована 
одељења од 
три разреда 

Комбинована 
одељења од 
четири 
разреда 

Број 
одељења 

продуженог 

боравка 

Укупно 
одељења 

2015/2016. 4 5 3 1 1 13+1=14 

2016/2017. 4 5 3 1 1 13+1=14 

2017/2018. 4 5 3 1 1 13+1=14 

2018/2019. 4 3 4 1 2 12+2=14 

2019/2020. 4 3 4 1 2 12+2=14 

Број одељења по разредима (од петог до осмог) у периоду од 2015-2020. 
 

Школска 
година 

Број одељења 
петог разреда 

Број одељења 
шестог разреда 

Број одељења 
седмог разреда 

Број одељења 
осмог разреда 

Укупно  
одељења 

2015/2016. 3 3 3 3 12 

2016/2017. 3 3 3 3 12 

2017/2018. 3 3 3 3 12 

2018/2019. 3 3 3 3 12 

2019/2020. 3 3 3 3 12 
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Потребе за наставним кадром у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године у разредној 
настави (од првог до четвртог разреда) 
 

Редни 
број 

Извршиоци 
Број 

извршилаца 
за 2015/2016. 

Број 
извршилаца 

за 2016/2017. 

Број 
извршилаца 

за 2017/2018. 

Број 
извршилаца 

за 2018/2019. 

Број 
извршилаца 

за 2019/2020. 

1. Учитељи 13 13 13 12 12 

2. Учитељи прод.боравак 1 1 1 2 2 

3. Енглески језик 1,30 1,30 1,30 1,20 1,20 

4. Верска настава 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 

5. Укупно: 16 16 16 15,80 15,80 

 

Потребе за наставним кадром у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године у предметној 
настави (од петог до осмог разреда) 

Редни 
број 

Извршиоци 
Недељни фонд часова 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Осми 
разред 

По 
предметима 

1. Српски језик 5 4 4 4 18 

2. Енглески језик 2 2 2 2 18 

3. Немачки језик  2 2 2 2 18 

4. Ликовна култура 2 1 1 1 20 

5. Музичка култура 2 1 1 1 20 

6. Историја  1 2 2 2 20 

7. Географија  1 2 2 2 20 

8. Биологија  2 2 2 2 20 

9. Математика  4 4 4 4 18 

10. Физика  - 2 2 2 20 

11.- Хемија  - - 2 2 20 

12. Техничко и информатичко образовање 2 2 2 2 20 

13. Физичко васпитање  2 2 2 2 20 

14. Изабрани спорт 1 1 1 1 20 

15. Верска настава 1 1 1 1 20 

16. Грађанско васпитање 1 1 1 1 20 

17. Информатика  1 1 1 1 20 
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Потреба за наставним кадром у периоду школске 2015/2016. до 2019/2020. године у предметној 
наставни (од петог до осмог разреда) 
 

Редни 
број 

Извршиоци 
Број 

извршилаца 
за 2015/2016. 

Број 
извршилаца 
за 2016/2017. 

Број 
извршилаца 
за 2017/2018. 

Број 
извршилаца 
за 2018/2019. 

Број 
извршилаца 
за 2019/2020. 

1. Српски језик 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

2. Енглески језик 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

3. Немачки језик  1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

4. Ликовна култура 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

5. Музичка култура 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

6. Историја  1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

7. Географија  1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

8. Биологија  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

9. Математика  2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

10. Физика  0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

11.- Хемија  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

12. Техничко и 
информатичко 
образовање 

1,30 1,30 1,30 1,20 1,20 

13. Физичко васпитање  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

14. Изабрани спорт 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

15. Верска настава 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

16. Грађанско васпитање 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

17. Информатика  0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 

УКУПНО: 20,90 20,90 20,90 20,75 20,75 

 

Фактори који утичу на развој школе 
 
Школа се налази у рурарној средини, на подручју општине Горњи Милановац. Територијално нам је ближа општина 
Чачак. У свом саставу има седам издвојених школа од тога две школе су осмогодишње  Каменица и Брезна и пет 
школа су четворогодишње Гојна Гора, Богданица, Коштуниће, Теочин, Срезојевци. 
У матичној школи постоји и продужени боравак где ученици  првог  и другог разреда проводе време после 
завршетка наставе. 
Наша школа има дугу традијицу постојања 1858. године. у школи од ове године покренута је донација родитеља за 
опремање школе, како у матичној тако и у издвојеним одељењима. 
Ученици који постигну одличне резултате на републичком такмичењу има бесплатну екскурзију. У школи постоји 
широка лепеза ваннаставних активности.  
У школи се од ове 2015. године организујеНовогодишњи  квиз знања за ученике од петог до осмог разреда.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школски развојни план   2015-2020. 

16 
 

 

Функционисање школе у локалном контексту 
 

Партнери наше школе су сви они који квалитетом, капацитетом и професијом могу да нам помогну у 

решавању питања везаних за образовање. 

Првенствено истичемо сарадњу са основним школама у општини горњи Милановац – ОШ „Краљ 

Александар I“, ОШ „Момчило Настасијевић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Таковски 

устанак“  и ОШ „Арсеније Рома“и основне школе у општини Чачак ОШ „Танаско Рајић“, ОШ „Ратко 

Митровић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Филип Филиповић“, ОШ „Др Драгиша Мишовић“и основе школе у 

окружењу . 

Добру садарњу имамо и са средњим школа „Угоститељско-туристичка школа, Техничка школа, Машинско-

саобраћајна школа, Медицинска школа из Чачка,  Гимназија, Техничка школа из Горњег Милановца, 

Пољопривредна школа из Пожеге. 

Такође добру сарадњу имамо и са ПУ „Сунце“ из Горњег Милановца.  

Домом здравља – из Г.Милановца и Заводом за јавно здравље из Чачака.  

Добру сарадњу остварујемо и са Центром за социјални рад  Горњи Милановац  и МУП-ом на локалном 

нивоу. 
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Подаци о образовно-наставно процесу 

Интерна евалуација 
 

Према оцени наставника реализованој преко мете стања на седници Наставничког већа у новембру 2013, 
области вредновања рада школе су оцењене следећим оценама: 
 

Редни 
број 

Област / група Средња оцена 

I  Годишњи план и школски програм 4 

II Настава и учење 3,5 

III Постигнића образовања ученика  4 

IV Подршка ученика  4 

V Етос  3 

VI Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 3 

VII Ресурси  4 

Укупно:  

 
Упоређујући резултате тимова за самовредновање поводом оцењивања постигнућа школе у сопственој 
области добили смо следеће податке: 
 

Редни 
број 

Област / група Средња оцена 

I  Годишњи план и школски програм  

II Настава и учење 3,5 

III Постигнића образовања ученика   

IV Подршка ученика   

V Етос   

VI Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета  

VII Ресурси   

Укупно:  

 

Постигнућа ученика су директно повезана са процесом наставе и учења и подршком ученицима. 
Сматрамо да би требало радити на ове две поменуте области како би се побољшала постигнућа ученика, 
тј. како би знање постало функционално, како се то мери на завршном испиту на крају основног 
школовања, и било усклађено са предвиђеним исходима и стандардима. 
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Екстерна евалуација 
 

Екстерна евалуација није реализована од стране Министарства просвете. Очекујемо је, како је 
најављено, у наредном периоду. 
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СВОТ (SWOT) анализа 
 

Наше предности (Strengths) Наше слабости (Weaknesses) 

 

-Школски програм садржи све законом предвиђење 
елементе  и сачињен је на основу наставног плана и 
програма. 
-Годишњи план рада сачињен је на основу школских 
програма и садржи посебне програме васпитног рада 
-Годишњи/глобални планови наставних предмета 
саставни су део  Годишњег плана рада школе 
-Годишњи план рада школе саставни је део Школског 
развојног плана 
-Програми наставних предмета су међусобно садржајно 
и временски усклађени у оквиру сваког разреда 
-У Годишњим плановима наставних предмета наведени 
су циљеви учења, садрже образовне стандарде, провера 
остварености 
-Годишњи план рада садржи све планове који су 
израђени на основу Школског програма 
-Подизање квалитета наставе примена  стечених знања 
на семинарима 
-Одржавање угледних , огледних и јавних часова 
-Сарадња и тимски рад колегама 
-Организовање додатне, допунске и припремне наставе 
-Учешће родитеља у ваннаставним активностима  
-Наставници прилагођавају захтеве могућностима 
ученика којима је потребна додатна подршка ИОП. 
-Ученици користе доступне изворе знања 
-У школи постоји Кутак за родитеље (Прањани, 
Каменица) 
-Приправници имају програм за увођење у посао и 
полагање лиценце 
-Школа је физички безбедно место 
-Школа организује спорске и културне активности за све 
ученике 
-Школа сарађује са многим институцијама, школама и 
фирмама 
-Школа организује професионалну оријентацију за 
ученике осмог разреда и сарађује са средњим школама 
које долазе у госте и представљају своје програме и 
образовне профиле 
-Школа промовише стил „ Здрав живот“ 
-Интерни документ  Правилник о награђивању ученика 
-Наши ученици се радо одазивају разним конкурсима и 
манифестацијама где полазују добре резултгате 
-Школска документација је у складу са Законом 
-Директор показује поверење  радницима 
-Директор својим радом и понашањем служи за пример 
свим запосленима 
-Родитељи су упознати са правилима понашања у школи 
-Школа је отворена за сарадњу и подстиче је 

*Мали број ученика по одељењима што отежава 
реализацију изборних и факултативних предмета према 
интересовању ученика 
*Велики број ученика путника што отежава реализацију 
наставних и ваннаставних активности 
*Удаљеност матичне школе и отежава заједничке 
активности на нивоу школе 
*Недостатак материјалних средстава и отежава набавку 
наставних средстава 
*Недовољна мотивација ученика 
*Недовољна подршка родитеља у раду и учењу ученика 
*Нема функционалног знања ученика 
*Технике и методе учења ученика  
*Неповезивање градива 
*Због разуђеност школе слаб је проток информације и 
обавештења 
*Неке од издвојених одељења (Теочин, Срезојевци и 
Богданица) немају телекомуникационе основе 
*Школски инвентар није на потребном  нивоу 
оптемљености 
*Браве на вратима су у лошем стању 
*Столарија у Прањанима су у лошем стању 
*У свлачионици и учионици нема чивилука 
*Због разуђености потребан је ауто 
*Потребно је променити ограду у већини школа 
*Велика потреба за дигитализацијом учионица (лап-
топови, пројектори, паметна табла, ксетофони, видео 
бимови) 
*Школска бибиотека нема у издвојеним одељењима 
*Због малог броја ученика имамо проблем око 
дежурства ученика у кухињи 
*Резултати на завршном испиту су лошији на 
општинском, окружном и републичком нивоу 
*Потребна је боља сарадња на нивоу стручних већа из 
области предмета који се полажу на завршном испиту 
*Мањак семинара уско стручни за додатну подршку 
ученика који раде по ИОП-у 
*Лоша брзина интернета 
*Немамо различите терене за игру (један  за фудбал, 
један за одбојку, јрдан за кошарку) 
*Естетски изглед појединих просторија у школи 
*Стручне помоћи од  дефектолога 
*Не постоје јасно дефинисане мере за унапређивање 
васпитно-образовног рада у Школски развојни план 
*Недовољна заспутљеност школе у средствима јавног 
информисања 
*Не постоји  детаљно  разрађена стратегија за 
превазилажење уочених слабости 
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-Запослени и  родитељи се међусобно уважавају и имају 
добру сарадњу 
-Родитељи знају коме треба да се обрате у школи 
-Школа тражи мишљење, подршку, сагласности 
родитеља и прихвата иницијативе 
-Међусобни односи су без предрасуда у погледу 
социјалног статуса, вероисповести,националне и полне 
припадности 
-Свестан/на сам да је моје понашање пример 
ученицима,родитељима и колегама 
-Код ученика развијамо одговорност за поступке 
-Ученике подстичемо да организовано учествују у 
одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих 
самих 
-Подстичемо  ученике да открију и развијају своје 
таленте учествујући у понуђеним ваннаставним 
активностима 
-Упознат/асам с правилима понашањаи кућним редом у 
школи 
-У  школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке 
-У школи се осећам безбедно 
-Када имам проблем, знам коме треба да се обратим 
-У школи нас постичу да бринемо о уређењу и 
одржавању школског простора 

 

 

*Недовољно и прецизно прописани критеријуми за 
похваљивање и награђивање запослених као и 
недоследна примена постојећих 
*Одсуство правовременог  информисања запослених о 
важним питањима школе 
*Сарадња са другим установама од јавног значаја је на 
ниском  нивоу 
*Потребна је ефикаснија и равномернија расподела 
послова на све запослене 
*Задужења појединих актера рада школе су недовољно 
прецизно дефинисане Информације о раду и 
дешавањима у школи нису у довољној мери 
правовремене и потпуне 
*Информације о раду и дешавањима у школи нису у 
довољној мери јасне и прецизне 
*Родитељи су истакли да финансијско учешће родитеља 
нема у довољној мери јасну сврху и да није довољно 
јавно и отвотено, као и да не прихвата довољно сугестије 
савета родитеља. 
*У школи нису довољно  осмишљене ситуације у којима 
се промовишу постигнућа ученика у свим областима , у 
школским и ваншколским активностима  
*У  школи се не води довољна  брига о уређењу и 
одржавању школског простора 
*Ученици мисле да недовољно износе своје мишљење и 
ставове 
*Ученици сматрају да их у школи недовољно  наводимо 
на поштовање различитости 
*О недопустивом понашању ученика у школи , као што је 
агресивност,нетрпељивост , нетолеранција, 
неуважавање и сл. се недовољно и отворено разговара 

Наше могућности (Opportunities) Наше препреке (Treats) 

 

-писање Пројеката за опремање школе 

-Људски ресурси – запослени  
-Простор уредан, сређен, леп  
-Транспарентност рада наставника – школски веб-
сајт и блогови наставник 

*Недостатак финансијских средстава  
*Оптерећеност ученика обавезама и с тим у вези и 
њихова недовољна мотивисаност 
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МИСИЈА 
 
Васпитати и образовати личност која ће развити позитивну слику о себи, никада није било лако, али када сагледамо 

резултат примећујемо да заиста вреди. 

Научити дете да постоје вредности заједничке свим људима, да брине о себи, својој околини, живим бићима и 

светским чудима, да заволи школу и учи током живота целог, да кроз самоактивност и индивидуални темпо развоја 

и истраживања корача смело и усправно држи чело. 

Научити дете да уочи специфичности и разлике међу људима, помоћи му да схвати да смо једнаки и са разликама. 

Васпитати дете да кроз живот корача чистим срцем и да никада не заборави да сви имамо једнако место под 

сунцем. 

 
 

МОТО ШКОЛЕ 
 

 
 

 
 

ВИЗИЈА 
 
Желимо да наша школа буде подстицајна средина која константно унапређује наставни процес у којој се образује и 

васпитава срећан и успешан млад човек, који се развија уз помоћ и подстицај наставника и подршку родитеља. 

Школа и родитељи морају заједно формирати ученика који не мора увек бити одличан ђак, али да може постати 

одличан човек. 

Желимо да се у нашој школи поштују различитости, развија самосталност и одговорност, да наши ученици иду у 

сусрет будућности која долази, а наставници да им буду креативна подршка. 
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Мере које ће се предузети да би се побољшале слабе  стране  swot анализе кроз 
свих седам  области самовредновања : 
 

 1. Велики број ученика путника што отежава реализацију наставних и ваннаставних активности 
Мера:  
Прилагодити распоред часова и распоред вожње. 
 

 Удаљеност матичне школе и отежава заједничке активности на нивоу школе 
Мера: 
Мењати место одржавања заједничких активности. 
 

 Недостатак материјалних средстава и отежава набавку наставних средстава 
Мера: 
Мотивисати родитеље и друге субјекте да буду донатори . 
 

 Недовољна мотивација ученика 
Мера:  
Прилагодити наставне садржаје интересовањима ученика. 
 

 Недовољна подршка родитеља у раду и учењу ученика 
Мера: 
Чешће информисати родитеље о дешавањима у школи. 
 

 Нема функционалног знања ученика 
Мера: 
Увести више практичног рада. 
 

 Неповезивање градива 
Мера: 
Корелација на нивоу стручних већа при изради плана. Увести тимску  наставу где је то могуће, не само из два 
предмета , већи више предмета. 
 

 Због разуђеност школе слаб је проток информације и обавештења 
Мера: 
Задужити особу за контакт са издвојеним одељењима 
 

 Школски инвентар није на потребном  нивоу опремљености 

 Браве на вратима су у лошем стању 

 Столарија у Прањанима су у лошем стању 
Мера: 
Пронаћи донаторе, конкурисати у разним пројектима страних амбасада које дају новац за опремљеност школа. 
Укључити родитеље , локалну сапоуправу и бивше ђаке наше школе који су успешни. 
Научити ученике да чувају школску имовину,а у случају оштете наплатити штету од починиоца. 
 

 Школска бибиотека нема у издвојеним одељењима. 
Мера: 
Прикупљање књига и формирање школске библиотеке по издвојеним одељењима. 
Да једном  месечно библиотекар обиђе сва издвојена одељења и да промовише књиге ученицима.  
Организовати хуманитарне акције у прикупљању књига од ученика. 
 

 Резултати на завршном испиту су лошији на општинском, окружном и републичком нивоу 
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Мера: 
Ученици редовно да уче и да буду ангажованији. 
Критеријум оцењивања да  буде уједначен код свих наставника.  
Да провере знања буду учесталија и да су родитељи упознати са резултатима на тесту. 
Појачати и рад код куће. 
 

 Потребна је боља сарадња на нивоу стручних већа из области предмета који се полажу на завршном испиту 
Мера:  
Руководиоци стручних већа да се више договарају око распореда припремне наставе, а ученици да редоно похађају 
припремну наставу. 
 

 Естетски изглед појединих просторија у школи 
Мера: 
Ученици са одељењским старшинама уређују своју учионицу (панои, постери, хигијена). Да на зуду буду само 
тематски садржаји.  
 

 Недовољна заспутљеност школе у средствима јавног информисања 
Мера:  
Веће медијско ангажовање при одржавању манифестација у школи. 
 

 Не постоји  детаљно  разрађена стратегија за превазилажење уочених слабости 
Мера: 
Формирати радне групе и томове за решавање уочених слабости. 
 

 Недовољно и прецизно прописани критеријуми за похваљивање и награђивање запослених као и 
недоследна примена постојећих. 

Мера: 
Преуредити Правилник о награђивању наставника. Да се планирају средства од донација. 
 

 Одсуство правовременог  информисања запослених о важним питањима школе 
Мера: 
Благовремено, на предвиђено место стављати потребне информације. У наставничкој канцеларији направити два 
паноа где ће на једном бити обавештења, а на другом стручна усавршавања. Наставник је у обавези да прочита дату 
информацију. Да се планира инсталација разгласа  за потребе школе и да се важне информације прочитају више 
пута. 
 

 Потребна је ефикаснија и равномернија расподела послова на све запослене 

 Задужења појединих актера рада школе су недовољно прецизно дефинисане  
Мере: 
У јуну и августу на нивоу стручних већа и тимова дефинисати задатке и задужења на нивоу школе, како би сви 
запослени знали коме треба да се обрате. Да дато задужење наставника буде и на огласној табли и на сајту школе. 
 

 Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери правовремене и потпуне 
Мера: 
Побољшати комуникацију и сарадњу на састанцима савета родитеља односно на време и правовремено 
обавештавати родитеље о састанцима путем електонске поште, телефоном, поштом. Задужити конкретно особу која 
ће да унапред обавештава родитеље о састанцима и да одмах односно дан након састанка рпдитељима шаље 
записнике са састанка.Захтевати да родитељи чланови савета информације које добију на састанцима тачно и 
прецизно преносе на састанцима у оквиру одељења у коме су њихова деца.Информације које се дају или примају на 
састанцима треба да имају писани траг односно треба да буду званичне(извештаји, понуде, записници...)како би 
информисање били исто за све. 
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 Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери јасне и прецизне 
Мера: 
Сва  финансијска учешћа родитеља треба да буду транспарентна(уплатнице,изводи или признанице као доказ) како 
би имали потпуну и јасну слику о финансијама.Одељенске старешине и родитељи треба да чувају доказе о уплати 
минимум једну годину након реалиације. 
 

 Родитељи су истакли да финансијско учешће родитеља нема у довољној мери јасну сврху и да није довољно 
јавно и отвотено, као и да не прихвата довољно сугестије савета родитеља. 

Мера: 
Одржати састанке родитеља и наставника на тему комуникације и сарадње како би систем информисања био 
ефикаснији.  
 

 У школи нису довољно  осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у свим областима , 
у школским и ваншколским активностима  

Мере: 
Формирати комисију која ће сачинити Правилник о награђивању  ученика  у свим областима сходно финансијама 
школе; 
Истаћи постигнућа ученика на јавним местима ( огласна табла , кутак за родитеље, пано у учионицама ) , урамити 
дипломе... 
 

 У  школи се не води довољна  брига о уређењу и одржавању школског простора 
Мере: 
На крају школске године направити презентацију за родитеље о постигнућима ученика у  текућој школској  години и 
наградама које су освојили. 
Сви ученици као и сви запослени у школи свакодневно да воде бригу о бољем одржавању школског простора и 
предузму мере за уређење простора. 
 

 Ученици мисле да недовољно износе своје мишљење и ставове. 
Мере: 
Своје мишљење и ставове ученици треба да прво изнесу разредном старешини,представницима Ученичког 
парламента,а они те ставове даље да проследе Наставничком већу чији су представници. 
 

 Ученици сматрају да их у школи недовољно  наводимо на поштовање различитости. 
Мере: 
Неколико пута годишње одржати радионице и предавања на тему поштовања и уважавања других (појачати рад 
педагога и психолога). 
Сваки разредни старешина да више прати однос између деце,њихово опхођење и међусобно поштовање,као  и 
поштовање према старијима и наставницима. 
 

 О недопустивом понашању ученика у школи , као што је агресивност,нетрпељивост , нетолеранција, 
неуважавање и сл. се недовољно и отворено разговара. 

Мере: 
Потребно је да се о проблемима  више и отворено разговара на радионицама,седницама  Наставничког већа(где ће 
представници Ученичког парламента  јавно и у писаној форми  износити предлог мера,а такође и наставници да 
јавно изнесу уочене проблеме и непримерно понашање ученика). 
Организовати ванредне састанке  Наставничког већа,Савета родитеља,Школског одбора,Ученичког парламента где 
ће се све то изнети и предузети дисциплинске мере према ономе ко непоштује и не уважава друге. 
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Приоритетне области развоја школе у наредном периоду  2015-2020.године 
 

IГОДИШЊИ ПЛАН И ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

            ОПШТИ ЦИЉ:  
1. Одржавање(унапређење) стандарда квалитета школског програма и годишњег плана рада. 

           СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 
 1.Примена метода активног учења у процесу наставе 
 2.Повезивање наставних садржаја са животом кроз примену практичне наставе 
 3.Подизање нивоа толеранције и међусобне сарадње међу ученицима кроз наставне иваннаставне  
              активности . 
 
                    ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ 
 

Специфични 
циљеви 

Задаци(Шта) Када? Ко? Евалуација 

1. 

 Планирање,организовање и 
извођење часова активне 
наставе 

 Ученици стичу знања кроз 
активну наставу 
 

Током 
школске 
године 

Наставници 
Ученици 

Ко и како и када? 
- Директор 
- Педагог 
- Психолог 
Кроз присуство на 
часовима током 
школске године. 

2. 

 Обезбеђивање услова за 
практично извођење наставе 

 Усвајање наставних садржаја 
кроз  примену практичне 
наставе 

Током 
школске 
године 

Директор 
Наставници 
Ученици 

- Наставници  
- Директор 
- Педагог 
- Психолог 
 

3. 

 Упућивање ученика на 
међусобне сарадничке 
односе у настави и 
ваннаставној активности 

Током 
школске 
године 

Директор 
Наставници 
Ученици 
Педагог 
Психолог 
Родитељи 

- Разредни 
старешина и 
остали 
наставници 
- Педагог 
- Психолог 
Кроз присуство 
разним 
активностима и 
наставним 
часовима 
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II  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

ОПШТИ ЦИЉ: 
 
Побољшање , унапређење, даље развијање квалитета наставе и учења у свим подручјима вредновања, 
како у разредној тако и у предметној настави. 
1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подстицање интелектуалне радозналости ученика, увођење нових подстицајних садржаја и метода рада, 
активна настава у наставниом активностима за све ученике. 
2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подстицање и развијање квалитета учења, веће фокусирање на техникама учења, разумевању и 
примењивости наученом. 
3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Побољшање и унапређење праћења  напредовања ученика, уз инсистирање на мотивационој компоненти 
праћења и јавности оцена са образложењем. 
4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подизање квалитета настава и учења  увођење савремених метода, облика рада и наставних средстава, 
боља мотивисаност због веће подстицања, боља корелација и примена знања. 
5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика укључујући ученике којима је 
потребна додатна подршка. 
 
6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Боља комуникација и сарадња са родитељима везано за наставне и ваннаставне активности. 
ЗАДАЦИ: 
Како ћемо остварити промене? 
СЦ.1. 

 Континуирана обука наставмника за примену савремених облика и метода рада. 

 Примена стеченог знања у појединим наставним јединицама у току школске године. 

 Анализа  АУН  часова презентованих на седницама  Наставничког већа 

СЦ.2. 

 Праћење и упоредна анализа успеха  ученика напредовање као и промена у начину учења и 

квалитету знања 

 Организовање узајамно посета часовима уз обавезну анализу часа 

 Консултације са стручном службом  за идентификовање и рад са ученицима који показују неуспех у 

учењу 

СЦ.3. 

 Учити ученике да сами процењују свој рад 

 Наставник јасно и јавно образлаже ученику оцену за сваку активност  

 Организовати са ученицима  (од петог до осмог разреда )квиз знања из опште културе по областима 

 Организовати хуманитаре акције са ученицима  

 Спровести разредна тестирања од првог до четвртог разреда на крају године 

 Организовати квиз знања са ученицима од другог до четвртог разреда 

 Тестирање ученика брзине читања и разумевање прочитаног (функционална писменост) 
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 Организовање флеј плеј турнире са ученицима 

 Укључивање ученика у разна истраживања и помоћ наставницима у реализацији наставног 

садржаја 

СЦ.4. 

 Подстицање сарадње , размена искустава и тимског рада у делу планирања и припремања 

извођење наставног процеса 

 Обавештавање ученика о писмених проверама  на огласној табли 

СЦ.5. 

 Наставник прилагођава захтеве, темпо рада, наставни материјал и наставна средста могућностима и 

индивидуалним техникама ученика 

СЦ.6. 

 Обавештавање родитеља на огласној табли о распореду писмених задатака, додатној , допунској 

наставни и секцијама које се реализују у школи и дану отворених врата 

 Укључивање родитеља у  ваннаставне активности 

 Укључивање родитеља у праћење  напредовања ученика у раду 
 

 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ: ШТА ЋЕМО УРАДИТИ? КАДА? КО? 

1.1. Континуирана обука наставмника за 
примену савремених облика и метода 
рада. 

Према планираним 

финансијким 

средствима школе 

Сви наставници 

1.2. Примена стеченог знања у појединим 
наставним јединицама  

У току школске 

године 

Наставници који су 

похађали обуку 

1.3. Анализа  АУН  часова презентованих на 
седницама  Наставничког већа 

По један у сваком 

полугодишту 

Комисија на нивоу 

школе за АУН 

2.1 Праћење и упоредна анализа успеха  
ученика напредовање као и промена у 
начину учења и квалитету знања 

Месечно и 

полугодишње 

Наставници, ОС, 

педагог школе 

2.2. Организовање узајамно посета часовима 
уз обавезну анализу часа 

Током године Наставници, ППС, 

директор 

2.3. Консултације са стручном службом  за 
идентификовање и рад са ученицима који 
показују неуспех у учењу 

По потреби током 

године 

Наставници, О, ППС 

3.1. Учити ученике да сами процењују свој рад Током године наставници 

3.2. Наставник јасно и јавно образлаже 
ученику оцену за сваку активност  

На сваком часу 

током године 

наставници 
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3.3. Организовати са ученицима  (од петог до 
осмог разреда )квиз знања из опште 
културе по областима 

Задње недеље 

децембра 

Организатори квиза 

Д.Ракићевић, 

Ј.Александров  

З.Пантовић 

наставници 

3.4. Организовати хуманитаре акције са 
ученицима  

Током године Наставници, педагог 

3.5. Спровести разредна тестирања од првог 
до четвртог разреда на крају године 

Прва недеља јуна Педагог, психолог 

3.6. Организовати квиз знања са ученицима 
од другог до четвртог разреда 

На крају трећег 

томесечја задња 

недеља 

Учитељи , педагог, 

директор школе 

3.7. Тестирање ученика брзине читања и 
разумевање прочитаног (функционална 
писменост) 

Током године  педагог 

3.8. Организовање флеј плеј турнире са 
ученицима 

Током године Наставници 

физичког и директор  

3.9. Укључивање ученика у разна 
истраживања и помоћ наставницима у 
реализацији наставног садржаја 

Током године Наставници, педагог 

4.1. Подстицање сарадње , размена искустава 
и тимског рада у делу планирања и 
припремања извођење наставног процеса 

Током године Сви наставници 

4.2. Обавештавање ученика о писмених 
проверама  на огласној табли 

На почетку првог и 

другог полугодишта 

Наставници  

5.1. Наставник прилагођава захтеве, темпо 
рада, наставни материјал и наставна 
средста могућностима и индивидуалним 
техникама ученика 

Током године на 

сваком часу 

Наставници и 

педагошки асистент 

6.1. Обавештавање родитеља на огласној 
табли о распореду писмених задатака, 
додатној , допунској наставни и секцијама 
које се реализују у школи и дану 
отворених врата 

Током године Наставници, педагог 

6.2. Укључивање родитеља у ваннаставне 
активности 

Током године ОС, директор школе 

6.3. Укључивање родитеља у праћење  
напредовања ученика у раду 
 

Током године ОС, предметни 

наставници 
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III ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 
 

ОПШТИ ЦИЉ: 
Побољшавање, унапређивање постигунћа ученика  на завршном испиту, ученика који су укључени  у ИОП, 
као и општем  успеху ученика. 
 
 1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подстицање интелектуалне радозналости ученика, увођење нових подстицајних садржаја и метода рада, 
као на редовној тако и на припремама за завршни испит. 
 
2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Мотивисати децу и родитеље да учествују у припремама и реализацији завршног испита. 
 
3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Обезбеђивање наставног кадра за рад са ученицима који су укључени у ИОП. 
 
4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Обезбеђивање дидактичко-методичких средстава за ученике који раде по ИОП-у. 
 
5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подстицање и награђивање успешних ученика.  
 
6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подстицање и мање успешних ученика да кроз разне активности постижу боље резултате у раду. 
 
ЗАДАЦИ: 
Како ћемо остварити промене? 
СЦ.1. 

 Континуирана обука наставмника за примену савремених облика и метода рада. 

 Примена стеченог знања у појединим наставним јединицама у току школске године. 

 Анализа  побрног пријамног испита и урадити корекције, како би резултати на завршном испиту 

били бољи. 

 Анализа завршног испита у јуну месецу како би наставници унапредили припрему за наредну 

годину 

СЦ.2. 

 Континуирано праћење ученика у раду како у школи тако и код куће 

 Консултације са предметним наставницима о напредовању ученика у припремама за завршни 

испит 

 Консултације са стручном службом  за идентификовање и рад са ученицима који показују неуспех у 

учењу 
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СЦ.3. 

 Сарадња са Министарством ради обезбеђивања стручног кадра за ученике са посебним потребама 

 
 
СЦ.4. 

 Сарадња са општинском управом ради обезбеђивања наставних средстава за ученика који раде по 

ИОП-у 

 Консултације наставника ради договора око набавке одговарајућих наставних средстава. 

СЦ.5. 

 Оцењивање активности и залагање на часу кроз разне вежбе, квизове и мисаоне активности. 

СЦ.6. 

 Припрема материјала по нивоима и награђивање ученика за постигнуте резултате 

 Вредновање рада ученика на часовима допунске наставе 

 Укључивање иченика који слабије напредују у разне пројекте и истраживања. 
 
 
         ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 
ЗАДАЦИ: ШТА ЋЕМО УРАДИТИ? КАДА? КО? 

1.1. Континуиранаобуканаставниказаприменусавремених 
облика и метода рада. 

Према планираним 

финансијким средствима 

школе 

Сви наставници 

1.2. Анализа пробног пријемног и завршног испита и 
њихове корекције 

По завршеном испиту Сви наставници 

2.1 Праћење и упореднаанализауспехаученика, 
напредовање као и промена у начину учења и 
квалитету знања 

Месечно и полугодишње Наставници, ОС, 

педагог школе 

2.2. Укључивање родитеља у праћење напредовања 
ученика у раду 

Токомгодине Предметни 

наставници, ОС 

2.3. Консултације са стручном службом  за 
идентификовање и рад са ученицима који показују 
неуспех у учењу 

По потреби током године Наставници, ОС, 

ППС 

3.1. Обука наставника за рад с ученицима који прате 
наставу по ИОП-у 

Токомгодинепрема 

планираним 

финансијским 

средствима школе 

Наставници 

4.1. Консултације наставника око избора одговарајућих 
дидактичких средстава за рад с ученицима који прате 
наставу по ИОП-у 

Токомгодине Сви наставници 

4.2. Договор са општинском управом око набавке дидакт. 
средстава за рад с ученицима по ИОП-у  

Напочеткупрвог 

полугодишта 

Сви наставници 
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5.1. Наставник подстиче ученике да буду активна и оцењује 
њихов рад и залагање 

Токомгодине на сваком 

часу 

Наставници 

5.2 Учити ученике да сами процењују свој рад Током године на сваком 

часу 

Наставници 

6.1. Наставникприлагођавазахтеве, темпорада, 
наставниматеријал и наставнасредстамогућностима и 
индивидуалнимтехникамаученика 

Токомгодиненасвакомча

су 

Наставници, 

педагошки 

асистент 

6.2. Наставник даје могућност ученицима да и на часовима 
допунске наставе поправе оцену 

Токомгодине на 

часовима допунске 

наставе 

Наставници 

6.3. Наставник организује разне пројекте и истраживања у 
која укључује ученике који спорије напредују  
 

Током године Предметнинастав

ници 
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IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Општи циљ: 
Према резултатима истраживања које реализујемо у нашој школи су добре стране уочљиве у кључној области 
„Подршка ученицима“. 
С тога, општи циљ ћемо заснивати на даљој реализацији активности и самим тим носиоци васпитно-образовног 
процеса у нашој школи ће добијати подршку за даље унапређивање још боље праксе. 
За истакнуте лоше стране предложићемо активности које ће утицати на промене и развијаћемо праксу у тој области 
у предстојећем периоду. 
 
Специфичан циљ: 
1. На чињеници коју ученици наводе, где су изразили потребу за спортски  терен за различите активности(терен за 
фудбал, терен за одбојку, терен за кошарку), имају за циљ да дружењем кроз спорт и забаву са својим наставницима 
развијају друштвене вредности и самим тим постижу индивидуалне успехе као и у колективним спортовима. 
2. Унапређивање још бољих наставних и ваннаставних активности уз осавремењавање  школских учила и инвентара 
за подизање иницијативе и заинтересованости ученика. 
3. Подизање нивоа још успешније сарадње родитеља и школе кроз заједнички рад у животу и раду школе путем 
предвиђених активности. 
ЗАДАЦИ 
Како ћемо остварити промене? 
СЦ.1. 
- Сарадња са тимовима (Ресурси, Настава и учење, Етос). 
- Подршка и помоћ у остваривању планираних задатака и идеја покренутих од стране ученика са директором школе, 
Ученичким парламентом, Саветом родитеља, Школским одбором, Месном заједницом. 
СЦ.2. 
- Помоћ у организовању, планирању и раду ученичких организација, даљем промовисању наставних и ваннаставних 
активности и мотивисању ученика за активно укључење у рад школе, како би квалитетна настава постигла још бољи 
ниво остварености. 
СЦ.3. 
- Подршка и помоћ родитеља у остваривању планираних задатака и идеја од стране ученика, путем радионица 
одељенских старешина и педагошко-психолошке службе, израда паноа, предавања. 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Задаци Шта ћемо урадити? Када? Ко? 

1.1. Сарадња са тимом 
(Ресурси,Настава и учење, Етос). 

Период: 
Стални задатак 

Наставници, стручна служба, 
директор. 

1.2. Подршка и помоћ у остваривању  
планираних задатака и идеја покренута од 
стране ученика. 

Стални задатак Сви запослени у школи, Ученички 
парламент, Саветродитеља, Школски 
одбор, Месна заједница. 

2.1. Помоћ у организовању, планирању и раду 
ученичких организ.,даљем промовисању 
наставних и ваннаст.активности и 
мотивисању ученика за активно учење у рад 

Стални задатак Сви запослени у школи, Ученички 
парламент, Савет 
родитеља, Школски одбор, Месна  
заједница. 
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школе, да квалитетна настава постигне још 
бољи ниво остварености. 

3.1. Подршка и помоћ родитеља у оствар. 
планираних задатака и идеја од стране 
ученика путем радионица одељ.стар 
и педаг.-псих.службеизрада паноа, 
предавања.  

Стални задатак Ученички парламент, родитељи, 
стручна служба, наставници, 
директор. 

 
 
 

V  ЕТОС 
 
 
ОПШТИ ЦИЉ: 
Да се родитељи редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним правилима 
сарадње.Да буду упознати са начином извештавања о постигнућима и напредовању ученика. Да школа успешно 
мотивише родитеље, ученике и наставнике за сарадњу. 
 
1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подизање нивоа сарадње, успешна реализација предвиђених активности , већа мотивисаност родитеља за учешћем  
у животу и раду школе као бити актери.  
 
2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Подизање сарадње  ученика, наставника и родитеља на један виши и транспарентан ниво; Формирање  радних 
навика ученика у сарадњи са одељењским старешином, личним примером уз прихватање сугестија, савета и 
препорука од стране школе заснованој на међусобном уважавању и поштовању  свих.  
 
3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Заједничким радом и сарадњом наставника са директором, стручним сарадницима и свим запосленим у школи, 
већом ангажованошћу свих нас допринети  бољој међусобној сарадњи и поштовању. Свако је одговоран за свој рад, 
а  за непоштовање радних обавеза и омаловажавања колега покренути дисциплински поступак. 
 
ЗАДАЦИ 
Како ћемо остварити промене? 
СЦ.1. 

 Укључивање родитеља у живот и рад школе, путем радионица, предавања, тимова за самовредновање. 

Вођење прецизне документације о реализованим задацима која ће бити доступна свима које желе да се 

информишу о урађеном. 

 Информисање родитеља путем  родитељских састанака, кутка за родитеље, Савета родитеља, Дана 

отворених врата , сајта школе итд. 

 Обавезно писмено евидентирање контаката, разговора и свих облика сарадње 

 Укључивање родитеља у организовање такмичења квиза „Знање је благо“, школског маскенбала, флер-плеј 

утакмица,прослава школске славе, Дана школе, Теочинских дана, Митровдана, Илинданских дана, шаховског 

турнира, књижевних сусрета, промоција књига,промовисање фолклорне група наше школе, трубачког 

оркестра, карате клуба ... 

  Садарња родитеља  са локалном заједницом  и узимање учешћа у  позоришним представама, књижевним 

вечерима, мађионичарским представама  и другим манифестацијама које организује наша локална 

самоправа  у просторијама Дома културе. 
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СЦ.2. 

 Већа ангажованост наставника у испуњавању  својих обавеза (пример: подједнако ангажовање сваког 

појединца у раду тимова, организовању радионица, огледних/угледних и јавних часова, приредби, изложби, 

вођења документације- записника, извештаја и достављање на време. 

  За кршење радних обавеза,  избегавање доласка на састанке, непоштовање договора,  одлагање 

реализације датог задатка или пребацивање задатка на појединца,  водиће се прецизна  евиденција о  

неодговорности  сваког појединца уз писмено достављено оправдање о  спречености извршавање обавеза. 

 Подела задужења на именоване наставнике и остале запослене мора се строго поштовати, у противном 

писане  изјаве пристизаће директору који је у обавези да покрене дисциплински поступак после две 

опомене. 

СЦ.3. 

 Редовно информисање ученика  о напредовању у свом раду (оцена треба да је јавна и образложена 

ученику).  

 Предавање  за родитеље на теме „Како активно учити и постићи боље резултате“; “Ауторитет и васпитни 

стилови“; „Формирање радних навика“и сл теме. 

 Континуирано праћење рада ученика од стране њихових родитеља, сарадњом родитеља  са наставницима и 

прихватање сугестија и препоруке за даљи рад. 

 Прихватање одговорности уз поштовање и уважавање других и да се поштује Кодекс понашања родитеља од 

стране школе. 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

Задаци Шта ћемо урадити? Када? Ко? 

1.1. Укључивање родитеља у живот и рад школе, путем 

радионица, предавања, тимова за самовредновање. Вођење 

прецизне документације о реализованим задацима која ће 

бити доступна свима које желе да се информишу о урађеном 

Током школске 

године 

Представник Савета 

родитеља, директор 

школе, тимови  

1.2. Информисање родитеља путем  родитељских састанака, кутка 
за родитеље, Савета родитеља, Дана отворених врата , сајта 
школе итд. 

Континуирано  Одељењске старешине, 

родитељи 

1.3. Обавезно писмено евидентирање контаката, разговора и свих 
облика сарадње 

Континуирано  Директор школе, 

одељењски старешина , 

ППС 

1.4. Укључивање родитеља у организовање такмичења квиза 
„Знање је благо“, школског маскенбала, флер-плеј 
утакмица,прослава школске славе, Дана школе, Теочинских 
дана, Митровдана, Илинданских дана, шаховског турнира, 
књижевних сусрета, промоција књига,промовисање 
фолклорне група наше школе, трубачког оркестра, карате 
клуба ... 

Током школске 

године 

Ученици, родитељи и 

сви запослени у школи 

1.5. Садарња родитеља  са локалном заједницом  и узимање 

учешћа у  позоришним представама, књижевним вечерима, 

мађионичарским представама  и другим манифестацијама 

које организује наша локална самоправа  у просторијама 

Дома културе 

Континуирано  Представници локалне 

заједнице 
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2.1. Већа ангажованост наставника у испуњавању  својих обавеза 
(пример: подједнако ангажовање сваког појединца у раду 
тимова, организовању радионица, огледних/угледних и 
јавних часова, приредби, изложби, вођења документације- 
записника, извештаја и достављање на време. 

Током године Задужени наставници 

2.2. За кршење радних обавеза,  избегавање доласка на састанке, 

непоштовање договора,  одлагање реализације датог задатка 

или пребацивање задатка на појединца,  водиће се прецизна  

евиденција о  неодговорности  сваког појединца уз писмено 

достављено оправдање о  спречености извршавање обавеза. 

Током школске 

године 

Директор школе, 

секретар и сви 

запослени 

2.3. Подела задужења на именоване наставнике и остале 
запослене мора се строго поштовати, у противном писане  
изјаве пристизаће директору који је у обавези да покрене 
дисциплински поступак после две опомене. 
 

На почетку 

школске године 

Директор школе 

3.1. Редовно информисање ученика  о напредовању у свом раду 
(оцена треба да је јавна и образложена ученику).  

Током школске 

године 

Учитељи и наставници 

3.2. Предавање  за родитеље на теме „Како активно учити и 
постићи боље резултате“; “Ауторитет и васпитни стилови“; 
„Формирање радних навика“и сл теме. 

Током школске 

године  

ППС, одељењске 

старешине 

3.3. Континуирано праћење рада ученика од стране њихових 

родитеља, сарадњом родитеља  са наставницима и 

прихватање сугестија и препоруке за даљи рад 

Током школске 

године 

Ученици , родитељи 

учитељи и наставници 

3.4. Прихватање одговорности уз поштовање и уважавање других 
и да се поштује Кодекс понашања родитеља од стране школе. 

Континуирано  Родитељи, ученици 
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VI РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
 
Општи циљ:  Праведно, демократско и транспарентно руковођење са већим степеном одговорности у управљању 
јавним средствима и континуирано самовредновање рада школе. 
 

1. Спефицични циљ: Унапређење нивоа професионалних знања и организационих способности руководиоца 

усавршавањем у области организације и руковођења. 

 
2. Специфични циљ: Унапређење успостављених стандарда организовања и координисања рада школе и 

стандарда у подели задужења запосленима. 

 

 

3. Специфични цињ: Унапређење донетих процедура самовредновања по утврђеним критеријумима, плански и 

редовно, уз израду акционих планова за отклањање уочених слабости. 

 
4. Специфични циљ: Повећање ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева. 

 

 
ЗАДАЦИ:   
  Како ћемо остварити промене? 
СЦ1: 
-Редовно усавршавање у области руковођења и организације; вођење одговарајуће евиденције ( план, 
извештај о реализацији...) о усавршавању; 
СЦ2: 
-Добра координација руководећих органа, стручних служби, и других актера живота у школе; повећање 
ефикасности рада школе кроз детаљно упознавање свих запослених са ресурсима који им стоје на 
располагању; ненаставно особље такође има задужења која су добро координисана и организована; 
поштовање унапред предвиђених рокова за извршење јасно дефинисаних задатака; 
СЦ3: 
-Самовредновање се врши редовно и плански, и на основу тога се редовно процењује квалитет рада школе; 
резултати самовредновања се анализирају и утврђују приоритети за израду акционог плана који се односи на 
отклањање лоших страна; 
 
СЦ4: 
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-Постављање прецизних  рокова за сваког запосленог и анализа постигнутих резултата у образовном 
процесу; прописивање критеријума за доделу похвала и награда запосленима за остварене резултате; 
доследно примењивање критеријума; активности за текућу годину су тако разрађене да су јасно одређени 
кораци, носиоци активности и време реализације. 
 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ  
 

Задаци : Шта ћемо урадити? Када? Ко? 

1. Континуирана обука 
руководиоца за примену 
савремених метода рада ; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе 

 Примена стеченог знања кроз 
добру организацију и 
координацију рада наставног и 
ненаставног особља; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе 

2.  Подизање квалитета 
комуникације и међуљудских 
односа свих запослених; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
руководиоци 
стручних већа и 
школских тимова, 
стручне службе. 

 Координација стручним већима, 
радним групама и школским 
тимовима; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
руководиоци 
стручних већа и 
школских тимова, 
стручне службе. 

 Развијање сарадње са 
родитељима и локалном 
заједницом; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
руководиоци 
стручних већа и 
школских тимова, 
стручне службе. 

 Подстицање сарадње, размене 
искустава и тимског рада на 
стручним активима и 
Наставничком већу; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
руководиоци 
стручних већа и 
школских тимова, 
стручне службе. 

3. Благовремена и рационална 
расподела задатака члановима 
тима за самовредновање; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
координатори 
тимова за 
самовредновање. 

 Редовно подношење извештаја 
о добрим и лошим странама у 
оквиру одређених области, са 
предлозима за превазилажење 
препрека. 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
координатори 
тимова за 
самовредновање. 

4. Припрема одговарајуће 
документације и материјала за 
рад; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
стручне службе, 
руководиоци актива. 

 Припрема простора и 
адекватних услова за извођење 
наставних активности; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
стручне службе, 
руководиоци актива. 

 Организовање међусобних Континуирано током Директор школе, 
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посета часовима уз анализу 
виђеног; 

школске године. стручне службе, 
руководиоци актива. 

 Организовање допунске и 
додатне наставе, као и 
припремне настава за полагање 
завршног испита; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
стручне службе, 
руководиоци актива. 

 Праћење и упоредна анализа 
успеха ученика, као и сумирање 
резултата и састављање 
извештаја; 

Континуирано током 
школске године. 

Директор школе, 
стручне службе, 
руководиоци актива. 

 
 
 
 

VII РЕСУРСИ 
 
ОПШТИ ЦИЉ: 
 
Обезбедити савремен, стручан јединствен и за напредовање и стално учење спреман наставни кадар, који је 
креативан, самоиницијативан , спреман за тимски рад, а уједно сваки наставник самосталан и стреман за активну 
наставу. 
 
1.СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: 
Опремити школу потребним наставним средствима за квалитетнију и савременију наставу. 
 
2.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Стручно и перманентрно усавршавање наставника и развијање менторских односа. 
 
3.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Омогућити развојне капацитете и да школа понуди  широку лепезу  ваннаставне активности према интересовањима 
и способностима ученика 
 
4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
Побољшање материјално техничко –дидактичких услова школе. 
 
 

ЗАДАЦИ: 
Како ћемо остварити промене? 
СЦ.1. 

 Писање порјеката разним амбасадама да нам помогне у сређивању школе 

 Сарадњу са родитељима, локалном самоуправом и бившим ђацима ове школе који су успешни да 

нам донирају новчана средства за опремање школе наставним средствима 

 Сарадња са институцијама, установама  и фирмама које могу да нам обезбеде наставна средства 

СЦ.2. 

 Континуирано стручно усавршавање наставника за квалитетнију и савременију наставу 

 Примена стеченог знања са семинара кроз наставни садржај 

 Приправнике што боље припремити за полагање лиценце (од литературе до компетенције које су 

потребне 
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СЦ.3. 

 Да се равномерно поделе ваннаставне активности према наставницима који могу да допуне норму 

и омогућити одабир ученика за дате активности 

 Школа је у обавези да понуди што већи број ваннаставних активности да деца у потпуности дају свој 

допринос и да се искажу као креативна личност 

 Да се промовише школа кроз њихов рад и ангажовање 

 Покренути школски лист 

СЦ.4. 

 Набавка школског аута за брдско-планинско подручје „Нива“која ће омогућити бржи проток 

информација и наставника између малих школица и централне школе 

 Ограђивање школског дворишта ради безбедности ученика и издвојеним одељењима 

 Реновирање  санитарних чворова у школама где нису у финкцији 

 Замена подова у учионицама издвојених одељења 

 Столарија у свим одељењима где су пропале 

 Уградња централног грејања у издвојеном одељењу у Каменици и Брезни 

 Сређивање школског игралишта и дворишта 

 Сређивање кухиње у матичној школи 

 Увођење дигитализације у свим школама  

 Набавка паметне табле, лап топова, видео бимова, рачунара и побољшати брзину интернета 

 Увођење интернета у свим издвојеним одељењима 

 Опремање школске сале у матичној школи неопходним спортским реквизитима 

 Увођење школског разгласа у матичној школи 

 Промена електричних инсталација у целој школи 

 Набавка алата и машина неопходних за одржавање школе и школског дворишта 

 Набавка наставних средстава и дидатктичко-методичких материјала за ученике који раде по ИОП- 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ: ШТА ЋЕМО УРАДИТИ? КАДА? КО? 

1.1. Писање порјеката разним амбасадама да 
нам помогне у сређивању школе 

Током целе године Тим за писање 

пројеката 

1.2. Сарадњу са родитељима, локалном 
самоуправом и бившим ђацима ове 
школе који су успешни 

Током целе године Директор, учитељи, 

наставници 

1.3. Сарадња са институцијама, установама  и 
фирмама које могу да нам обезбеде 
наставна средства 

Током целе године Директор, учитељи, 

наставници, 

педагог, психолог 

2.1 Континуирано стручно усавршавање 
наставника за квалитетнију и савременију 

Током целе године Сви запослени 
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наставу 

2.2. Примена стеченог знања са семинара 
кроз наставни садржај 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи 

2.3. Приправнике што боље припремити за 
полагање лиценце (од литературе до 
компетенције које су потребне) 

Током школске 

године 

Ментор, секретар 

школе, педагог 

3.1. Да се равномерно поделе ваннаставне 
активности према наставницима који могу 
да допуне норму и омогућити одабир 
ученика за дате активности 

Почетак школске 

године 

Директор 

школе,наставници 

и учитељи 

3.2. Школа је у обавези да понуди што већи 
број ваннаставних активности да деца у 
потпуности дају свој допринос и да се 
искажу као креативна личност 

Током целе године Директор школе, 

заинтересоване 

стране 

3.3. Да се промовише школа кроз рад и 
ангажовање ученика 

Током школске 

године 

Ученици, директор 

школе 

3.4. Покренути школски лист До краја школске 

године 

Директор школе, 

наставнивици и 

новинарска секција 

4.1. Набавка школског аута за брдско-
планинско подручје „Нива“која ће 
омогућити бољу повезаност наставника 
између малих школица и централне 
школе 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа 

4.2. Ограђивање школског дворишта ради 
безбедности ученика у издвојеним 
одељењима 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.3. Реновирање  санитарних чворова у 
школама где нису у финкцији 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе, 

стране амбасаде 

4.4. Замена подова у учионицама издвојених 
одељења  

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.5. Столарија у свим одељењима где су 
пропале 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе, 

стране амбасаде 

4.6. Уградња централног грејања у 
издвојеном одељењу у Каменици и 
Брезни 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе, 
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стране амбасаде 

4.7. Сређивање школског игралишта и 
дворишта 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.8. Сређивање кухиње у матичној школи У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе, 

стране амбасаде 

4.9. Увођење дигитализације у свим школама  У наредних 

неколико година 

Директор школе 

4.10. Набавка паметне табле, лап топова, видео 
бимова, рачунара и побољшати брзину 
интернета 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе, 

стране амбасаде 

4.11. Увођење интернета у свим издвојеним 
одељењима 

У наредних 

неколико година 

Директор школе и 

Телеком Србија 

4.12. Опремање школске сале у матичној 
школи неопходним спортским 
реквизитима 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.13. Увођење школског разгласа у матичној 
школи 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.14. Промена електричних инсталација у целој 
школи 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.15. Набавка алата и машина неопходних за 
одржавање школе и школског дворишта 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 

4.16. Набавка наставних средстава и 
дидатктичко-методичких материјала за 
ученике који раде по ИОП-у 

У наредних 

неколико година 

Локална 

самоуправа и 

директор школе 
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Мониторинг развојног плана школе 
 

Приоритетне области Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

1. У области настава и 
учење развијамо 
предузетничка личност 
ученика која се одликује 
предузетничким знањима, 
вештинама и ставовима. 

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

2. У области подршке 
ученицима развијамо 
предузетничку личност 
ученика која се одликује 
предузетничким знањима, 
вештинама и ставовима. 

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

3.у области ресурса 
покрећемо израду разних 
пројеката за опремање 
школе 

Писање пројекта разним 
страним амбасадама и 
пратити њихово 
одобравање за 
финансијска средства 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

4.у област етоса пратити 
међусобне односе како 
према наставницима, тако 
и према ученицима и 
поштовању 

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

5.у области образовних 
постигнуча ученика 
развијано предузетничку 
личност ученика која се 
одликује предузетничким 
знањима, вештинама и 
ставовима 

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

6.У области руковођења, 
организације и 
обезбеђивање квалитета је 
битна област је све 
промене зависе од 
руководства школе 

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 
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7. у области годишњег 
плана и школског програма 
је бирно за праћење свих 
активности предвиђене  

Евидентирање 
реализованих планираних 
активности. Извештавање. 
На полугодишту и на крају 
сваке наставне године 

директор Наставничко веће, ШО, 
Стручни актив за развојно 
планирање, Министарство 
просвете 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
Према чл. 49. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15-
аутентично тумачење и 68/15)  
Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-
васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга 
питања од значаја за развој установе. Доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености 
стандарда и постигнућа и других индикатора  квалитета рада установе. 
 

Према чл. 26 Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник 55/2013)  
Развојни план школе садржи и: 
 
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном 

испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 

квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај 

појединих наставних предмета; 

6) план припреме за завршни испит; 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама; 
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13) друга питања од значаја за развој школе. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ  ПРЕДВИЂЕНЕ  ЧЛАНОМ 26. ЗАКОНА О ОСНОВНОМ  ОБРАЗОВАЊУ 
И ВАСПИТАЊУ КОЈЕ САДРЖИ РАЗВОЈНИ  ПЛАН ( „Сл.гл.РС“бр.55/2013) 
 

1.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 
ученика на завршном испиту. 

 

На основу добијених резултата са завршног испита у шк. 2014-2015.години, наша школа је у Моравичком 

округу заузела 29.место, а у општини Горњи Милановац  заузели смо 5.место и у односу  

2013/2014.поправили смо резултат за једно место. Максимални број бодова на завршном испиту у 

Моравичком округу био је 13,61, док је наша школа имала просечан број бодова 9,45. 

Просечан број бодова по предметима : 

Српски језик – максимални број бодова 14,39, а наша школа имала је 11,02. 

Математика -максимални број бодова 12,08, а наша школа имала је 6,87. 

Комбиновани тест-максимални број бодова 15,50, а наша школа имала је 10,45. 

Анализирајући добијене резултате на нивоу стручних већа констатовали смо да има доста простора да се 

унапреди рад и побољшају резултати на завршном испиту. 

Мере које ћемо предузети : 
 Припремна настава за ученике осмог разреда почиње почетком октобра 

 Редовно извођење допунске наставе 

 Провера знања после обрађене области  у припремној настави 

 Хоризонтално и вертикално повезивање наставног градива са завршним испитом  

 Наставници  у свом раду да примењују иновативне методе и облике рада  и да нова знања које добију на 

стручним семинарима примењију  у настави  

 На основу анализе завршног испита сваки наставник доноси свој акциони план како ће унапредити свој рад  

 Чешћа употреба савремених технологија и коришћење блога у настави  

 Мотивисање ученика да се што више укључе у  такмичења у организацији Министарства просвете 

 Развијање инклузивне праксе у свим одељењима школе и код свих наставника 

 Израда теста за децу која раде по ИОП-у 

 Упознавање родитеља са планом припремне наставе и праћење ангажованости ученика  и контрола  

присуства на припремној настави 

 Обавештавање родитеља о резултатима са контролних вежби  

 Добра сарадња између наставника и родитеља 



Школски развојни план   2015-2020. 

45 
 

 Организација пробног испита 

 Симулација завршног испита  

 

Сматрамо да ће применом наведених мера  унапредити наставни процес што ће се одразити на коначни резултат 
завршног испита и на његово побољшање 

 
 
 

2.Мере за унапређивање доступности  одговарајућих облика подршке  и 
разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике 
којима је потребна додатна подршка 

 
Поступајући по Закону о инклузији , наша школа максимално се укључује у пружању додатне подршке 

ученицима којима је она потребна. Формиран је тим за инклузивно образовање од  пет  чланова ( наставик, 

учитељ, педагог, психолог и директор школе). Осим овог тима формирани су тимови за додатну подршку 

ученицима . Пошто у овој школској години (2015-2016.) имамо три ученика којима је потребна додатна 

подршка  формирана су три тима. Тим чине  одељењски старешина (координатор тима) наставници, 

педагошки асистент, родитељ, педагог/психолог и директор школе. Већина наставника је прошла семинар за 

писање плана за додатну подршку ученицима. 

Мере које ћемо предузети : 
 Похађање семинара везаних за инклузију 

 Укључивање родитеља деце којима је потребна подршка у рад и планирање активности 

 Успостављање сарадње са школом „1.новембар“ у Чачку 

 Набавка наставних средстава која ће унапредити рад са ученицима који раде по ИОП-у 

 Прилагођавање простора њиховим потребама 

 Обезебеђивање педагошког асистента 

 Набавка стручне литературе 

 Прилагођавање наставне методе  

 Подстицање вршњачке едукације ученицима који раде по ИОП-у 

 Додатна подршка наставницима од стране руководства школе и педагошко-психолошке службе 

 Садарња са регионалним центром  у вези са едукацијама запослених у пружању подршке и примерима 

добре праксе 

3.Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима 
родитељима 
 
Основна школа „ Иво Андрић“ Прањани је укључена у пројекат“ Школа без насиља“ од новембра 2011. године.После 
успешно спроведених активности, у децембру 2013. године школа је добила и званично плакету „Школа без 
насиља“. Евидентно је да је програм дао одређене резултате и да се насиље свело на минимум, што говори 
чињеница да случајеви насиља другог и трећег нивоа нису забележени.Школа је потписала меморандум о сарадњи 
са свим релевантним институцијама у циљу борбе против насиља у школама. 
Мере које ћемо предузети: 

 Наставак спровођења пројекта „Школа без насиља“ 

 Унапређење  рада  Вршњачког  тима 



Школски развојни план   2015-2020. 

46 
 

 Укључивање психолога и педагога школе у рад са ученицима, наставницима и родитељима 

 Увођење видео надзора у школи и школском дворишту 

 Ограђивање школског дворишта адекватном оградом 

 Редовна едукација ученика и родитеља о насиљу  

 Редовно праћење безбедносне ситуације у школи и окружењу 

 Упознавање ученика, наставника и родитеља  са процедурама у случају када се деси насиље 

 Обележавање ризичних места  

 Сарадња са релевантним институцијама које се баве овом темом 

4.Мере превенције осипања ученика 
 
У протеклих неколико година континуирано се смањује број ученика због смањеног наталитета у нашем месту.Након 
анализа које смо урадили на терену дошли смо до сазнања да један део ученика ,који живе на територији коју 
покрива наша школа , школу похађа у другој општини.Израдили смо акциони план( који је саставни део овог ШРП-а) 
који има за циљ да се одлив ученика доведе на минимум.То је после две године дало одређене резултате.У две 
школе(Срезојевци и Богданица) повећао се број предшколаца.Међутим, због бољег линијског превоза, посебно у 
зимским данима, један део ученика из Гојне Горе школовање наставља у селу Рошци. 
Мере које ћемо предузети: 

 Континуирано побољшавати опремљеност малих школа 

 Континуирано побољшавати хигијенске услове у целокупној школи 

 Реализовати што више активности на којима ће бити присутни родитељи и потенцијални родитељи  

 Промовисати школу у медијима 

 Радити на подизању свести о припадности одређеној територији 

 Унапредити сарадњу између издвојених одељења и матичне школе 

 Промовисати школу,  Прањане и околину ради доласка људи са стране са својом децом који би живели на 

овим просторима 

5.Мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 
садржај појединих наставних предмета 
 
Имајући у виду да се савремени концепт наставе не ослања само на уџбенике и школски простор, ми смо 
организовали доста ваннаставних активности које треба да задовоље интересовања и потребе наших ученика.У 
оквиру школе постоје секције и то: 

 Фудбал 

 Стони –тенис 

 Фолклор  

 Карате  

 Историјска секција 

 Географска секција  

 Математичка секција 

 Литерарна секција 

 Драмско –рецитаторска 

 Секција везана за библиотеку 

 Ликовна секција 

 Хор  

 Новинарска секција 

 Вокално –инструментална секција 
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 Луткарска секција 

 Еколошка секција 

Осим тога, наши ученици посећују „ Фестивал науке“ у Београду, хемијски факултет и ботаничку башту у Београду, 
установе које се налазе у Прањанима ради спровођења програма професионалне оријентације, присуствују разним 
представама и филмским пројекцијама, посета планетаријуму који је организовала школа,посета фабрици“Штарк“ у 
Београду.Присуствовали су предавањима професора са географског факултетa Стевана Станковић. 
Мере које ћемо предузети: 

 Посета „Фестивалу науке“ у Београду 

 Посета научним и образовним институцијама 

 Посета музејима и институцијама културе 

 Организовање гостовања професора са универзитета 

6.План припреме за завршни испит 
 
На крају осмог разреда ученици,  према Закону,  полажу завршни испит. Да би испит био успешно спроведен 
треба га добро припремити .У организацији завршног испита учествују наставници који предају ученицима осмог 
разреда, разредне старешине, педагог школе, наставник информатике, родитељи ученика осмог разреда и 
директор школе. 
Мере које ћемо предузети: 

 Организовање припремене наставе од октобра месеца 

 Континуирано праћење резултата и успеха у школи 

 Обавештавање родитеља о напредовању ученика 

 Организација пробног завршног испита  

 Сарадња са Школском управом Чачак 

 Редовно информисање ученика и родитеља о фазама завршног испита 

 Одређивање дежурних наставника и супервизора  

 Анализа пробног завршног испита  

 Припрема просторије за завршни испит (спортска хала) 

 

7.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте  
 

Наша школа је до сада успешно реализовала неколико пројеката. 

 Један од њих је и пројекат „Школа без насиља“, који је реализован од 2011-2013.године. Током реализације 

пројекта формиран је Вршњачки тим, Форум театар, сандуче поверења, обележена су ризична места , 

родитељи упознати и укључени у реализацији пројекта. 

Пројекат „Еко- школе“, је такође успешно реализован , који је имао за циљ подизање еколошке свести код  

ученика. Захваљујући  успешно реализованим активностима , школа је добила  Зелену заставу. 

Захваљујући пројекту „Дигитална школа“, опремљени су кабинети информатике у Прањанима и Каменици, а 

издвојена одељења су добила лап топ и видео бим. 

Пољска амбасада је донирала средства за замену ПВЦ столарије у издвојеном одељењу у Каменици. 

Мере које ћемо предузети: 
 Наставак спровођења активности  пројекта „Школа без насиља“ 

 Наставак спровођења активности пројекта „Еко –Школе“ 

 Спровођење ACES пројекта са партерском школом  ОШ „Свети Петар“ из Ораховца (Хрватска) 
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 Аплицирање код амбасада САД, Немачке, Јапана, Пољске и Турске за замену дотрајале столарије, 

тоалета, кухиње, грејање у Каменици 

 Укључивање у пројекат „Школе  без  дроге“(које спроводи локална самоуправа) 

 Уређења екстеријера школе 

 
 
 

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора  
 
  Школа је у обавези да има план стручног усавешавања који  чини део Годишњег плана рада школе. У оквиру пуног 
радног времена наставник и стручни сарадник  имају 64 сата годишње стручног усавршавања.  Од тога 20 сати ван 
установе и 44 сата стручног усавршавања у установи. 
План стручног усавршавања за  школску  2015-2016.годину налази се у склопу ГПР школе. На нивоу школе донет је 
интерни документ о вредновању стачлног стручног усавршавања у установи. 

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ 

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ 

 
У оквиру пуног радног времена наставника и стручних сарадника има 64 сати годишње различитих облика 

стручног усавршавања, од чега је 20 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма 
и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности ( Члан 22. Правилника о 
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( „Службени гласник 
РС“, број 13/2012, 86/2015.) 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних 
активности и то: 

 

 
1.Извођење различитих врста иновативних часова са дискусијом и анализом 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Водитељ(и) Припрема реализације и 
самовредновање часа 

8 Писане припреме, 
листасамоевалуације, 
извештај сачињен на 
основу евалуационих листа 
посетиоца 

Консултант Помоћ у припремање јавног 
и угледног часа 

4 Извештај сачињен на 
основу евалуационих листа  

Посетилац (стручни 
сарадник) 

Анализа и евалуација 
посећеног часа, уз помоћ 
одговарајућег инструмента  

4 Извештај о посећеном часу, 
евалуациони лист 

Посетилац  Анализа и дискусијачаса 2 Евалуациони лист 

 
 

 
2.Излагање са стручних усавршавања 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
 

Припрема за излагање, 
реализација са анализом, 

 
 

Писана припрема, CD са 
презентацијом, листа 



Школски развојни план   2015-2020. 

49 
 

Реализатор  дискусијом и 
самовредновањем 

4 самоевалуације, извештај 
сачињен на основу 

евалуационих листа 
посетиоца 

 
Учесник  

Дискусија, анализа, 
евалиација 

 
2 

 
Евалуациона листа 

 

 
 
 

3.Предавања (приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа,  
истраживања,дидактички материјал) 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
 

Реализатор  

Припрема за излагање, 
реализација са анализом, 

дискусијом и 
самовредновањем 

 
 

4 

Писана припрема, CD са 
презентацијом, листа 
самоевалуације, извештај 
сачињен на основу 
евалуационих листа 
посетиоца 

 
Учесник  

Дискусија, анализа, 
евалиација 

 
2 

 
Евалуациона листа 

 

 

4.Предавања (резултати сoпственог истраживања) 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
 
Реализатор(и) 

Припрема:План и нацрт 
истраживања, спровођење 
истраживања, обрада и 
интерпретација резултата 

 
 

5 

 
 
План и нацрт истраживања 

Реализатор(и) Припрема за 
излагање,реализација са 
анализом и дискусијом 

 
2 

Писана припрема CD са 
презентацијом, листа 
самоевалуације извештај 
сачињен на основу 
евалуационих листа 
посетиоца 

 
Учесник  

Дискусија, анализа, 
евалуација 

 
2 
 

 
Евалуациона листа 

 

Реализатор предавања Припрема 
предавања,презентација 

5 Извештај фотографија 

 

 
5.Предавања (упознавање чланова стручних, одељењских и наставничког већа,ученика и  

родитеља сановим прописима, правилницима, изменама у правилницима и сл.) 
 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Известилац  

Упозвавање са актом и 
припремама за излагање 

 
2 по 

састанку 

Акт, документ, извештај 

 
Известилац  

Излагање уз 
мултимедијалну 

 
3 

CD са презентацијом, листа 
самоевалуације извештај 
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презентацију 
 

сачињен на основу 
евалуационих листа 
посетиоца 

Сарадник-консултант 
(секретар, наставник 
информатике) 
 

Помоћ у тумачењу аката, 
техничка и стручна помоћ у 
припреми и реализацији 
презентације 

 
 

2 

 
 
Примедбе, евалуационе 
листе 

 

 
6. Предавања (упознавање чланова стручних, одељењских и наставничког већа и родитеља са 

примерима добре праксе, нпр.примена нових метода, знања стечених на семинарима исл.) 
 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Известилац  

Упознавање са примерима 
добре праксе 

 
3 

Писана припрема, листа 
самоевалуације 

 
Известилац  

Излагање уз 
мултимедијалну 
презентацију 

 
4 

 
CD са презентацијом, листа 
самоевалуације извештај 
сачињен на основу 
евалуационих листа 
посетиоца 

 
Учесник  

Дискусија, анализа, 
евалуација 

 
2 

 
Примедбе, евалуационе 
листе 
 

 

7.Менторски рад  
(рад наставника са приправницима и студентима) 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
 
Ментор  

Помоћ студенту IV године 
приликом укључивања у 
образовно-васпитни 
процес, дискусија, анализа 

 
 

5 

 
 

Евалуациона листа 
 

 
Ментор  

Писање мишљења о 
активностима судудената, 
анализа његових часова 

 
4 

 
 
Извештај, мишљење 

 
Консултант  

Помоћ у припреми часа –
полагање методике, као и 
учешће у анализи и 
евалуацији одржаног часа 

 
 
 

2 

 
 
 
Извештај, мишљење 

 
Ментор  

Посета часовима које 
приправник реализује и 
анализа његовог рада 
(минимум 12 часова) 

 
 

6 

 
 
Евалуациона листа 
 

 
 
 
Ментор  

Вођење протокола о 
професионалном 
напредовању приправника 
и давање мишљења о 
његовој припремљености 
за приступање полагању 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Извештај, мишљење 
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испита за лиценцу 
наставника 

 
 
 
 
 
 

8.Стручни радови, монографије, приручници, 
 стручне периодике, хрестоматије и сл. 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Аутор(и) 

 
Објављивање радова у 
стручним часописима 
 

 
20 

 
Рад, рецензија, фотокопија 
часописа 
 

 
 
Аутор(и) 

 
Израда и објављивање 
монографије, 
приручника,књижевних и 
других огледа, есеја, 
критика исл, стручне 
периодике, хрестоматије и 
сл. 
 

 
 
 

40 

 
 
Рад 
(монографија,приручник,хе
стоматија исл.), рецензија 

 
Сарадник(ци) 

 
Помоћ у појединим 
сегментима израде 
монографије,стручне 
периодике, хестоматије 
исл. 
 

 
3 

 
Извештај о раду 

 
 

9. Примена мултимедијалних садржаја (блог,сајт) и рад на информатичком 
Описмењавању школских кадрова 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Администратор  
 

 
Формира сајт, блог исл. 

 
20 

 
Сајт  

 
 
Администратор  

 
Реализује, припрема, води, 
одржава сајт, блог и сл. 
 

 
 

20 

 
 
Сајт 
 

 
 
Предавач(и) 

 
Припрема и реализује 
програм информатичке 
обуке колега 
 

 
 

6 

 
Програм обуке, листа 
самоевалуације, извештај 
сачињен на 
основуевалуационе листе 
учесника 
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Учесник  Увежбава, дискусије, 
анализира, еволуира 
 

4 Евалуациони лист 

 
 
 
 
 

10.Радионице, приредбе, културне и спортске манифестације и сл. 
 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Аутор(и) Израда 
(оргиналног)сценарија, 
радионица, 
приредби,перформанса 
музичко-сценског дела, 
квиза исл. 

 
15 

 
Сценарио  

Реализатор(и) Извођење радионица, 
приредби, перформанса, 
музичко-сценског дела исл. 

 
7 

Фотографије, CD, утисци 
аутора, учесника, 
посетиоца, извештај НВ 

Аутор(и) Концепирање сценарија, 
радионица, приредби, 
перформанса, музичко-
сценског дела и сл. 

 
10 

 
сценарио 

Реализатор(и) Извођење радионица, 
приредби, перформанса, 
музичко-сценског дела исл. 

 
7 

Фотографије, CD, утисци 
аутора, учесника, 
посетиоца, извештај НВ 

Сарадници  Помоћ у појединим 
сегментима припреме( 
питања за квиз) и  
реализације 

 
5 

 
Извештај о раду 

Сарадници  Техничка подршка 3 Извештај о раду 

Организатори  и 
реализатори 

Литерарног  
такмичења 

 
2 

 
Извештај  

Организатори  и 
реализатори 

Уређивање школског листа 6 Школски лист 

Организатор и 
реализатор 

Песничког часа 6 Фотографије 

Организатори и 
реализатори  

Уређивање школског сајта 6 Сајт школе 

Посетилац  Приредби, песничког часа, 
позоришних представа 

2 Извештај, фотографија 

 
Координатору 
општинског 
такмичења 

 
Сређивање спискова 
ученика, подела задужења 
наставника, штампање 
тестова, катрон за ученика и 
подела ученика по 
учионицама, писање 
диплома 

 
 
 

10 

 
 
 
Извештај о такмичењу 
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Сарадницима у 
спровођењу 
општинског 
такмичења 
 

Дежурство за време 
такмичења 

 
5 

 
Извештај о раду 
 
 

 
 
 

11.Пласман и учешће ученика на такмичењима 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Наставник  Учешће на такмичењу ( 
ангажовање у комисијама) 
општинском без освојеног 
места* 

 
2 

 
 
 
 
 
Ранг листа МПН и других 
организатора такмичења 

 
Наставник  

 
Припрема за општинско 
такмичење 

I-место     3 
II-место    2 
III-место  1 

Наставник  Учешће на такмичењу ( 
ангажовање у комисијама) 
окружно без освојеног 
места* 

 
3 

 
Наставник  

 
Припрема за окружно 
такмичење 

I-место     6 
II-место    5 
III-место   4 

Наставник  Учешће на такмичењу( 
ангажовање у комисијама) 
републичко без освојеног 
места* 

 
10 

 
Наставник  

 
Припрема за републичко 
такмичење 

I-место      9 
II-место    8 
III-место  7 

Наставник  Учешће на такмичењу  ( 
ангажовање у комисијама) 
међународно без освојеног 
места* 

 
7 

 
Наставник  

 
Припрема за међународно  
такмичење 

I-место   12 
II-место  11 
III-место 10 

НАПОМЕНА: Сабирасе број бодова за пласмане ученика из два разреда које је припренио исти 
наставник.Пласмани ученика на такмичењима која нису у организацији МПН израчунавају се по 
истој скали.  

 

12. Пласман и учешће на наградним конкурсима 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Наставник  Освојена награда на нивоу 
општинског такмичења 

I-место     6 
II-место    4 
III-место   2 
 

 

Наставник  Освојена награда на нивоу 
окружног такмичења 

I-место     8 
II-место    6 
III-место   4 
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Наставник  Освојена награда на нивоу 
републичког такмичења 

I-место    10 
II-место     8 
III-место    6 

 

Наставник  Освојена награда на нивоу 
међународног такмичења 

I-место   12 
II-место  10 
III-место   8 
 

 

 

 
 

12. Рад у стручним тимовима Школе 
 

 
А) Тим за Школско развојно планирање 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Предлагач(и) пројекта Нацрт пројекта, 
координација, праћење, 
извештавање вредновање 

 
15 

Нацет пројекта, листа 
праћења, извештај 

Учесник  Интегрише све пројекте и 
израђује ШРП 

10 ШРП 

Учесник  Остварује пројектне задатке 3 по 
тромесечју 

Извештај  

 
 
Координатое ШРП и 
тима за 
самовредновање 

Обједињује извештаје 
координатора пројекта и 
резултате вредновања и 
пише извештаје за сваку 
школску годину; предлаже 
нове пројекте на основу 
утрвђених резултата 
самовредновања 

 
 

3 по 
тромесечју 

 
 
 
Извештај 
 

 
 
 
 
 

 

Б) Тим за самовредновање 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Координатор ШРП и 
тима за 
самовредновање 

Предлаже тему за 
самовредновање на основу 
резултата претходног 
циклуса самовредновања 

 
 

3 

 
Извод из записника са 
седнице Наставничког већа 

Сарадник(ци) Техничка припрема и подела 
материјала учесницима 

 
2 

 
Извештај о раду 

Учесник(ци) Анкетирање одређеног 
узорка 

3 Извештај о раду 

Учесник(ци) Статистичка обрада и 
систтематизација добијених 

5 по 
тромесечју 

 
Извештај о раду 



Школски развојни план   2015-2020. 

55 
 

података 

Учесник(ци) Интеградија, интерпретација 
и презентација на седници 
Наставничког већа 

 
5 

 
CD са презентацијом 

 
 
 
 
 
 

 
В) Тим за професионалну орјентацију ученика 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Координатор Израда акционог плана; 
координација акције 
учесника и организатора 
сајмова, смотри и сл. 

 
 

10 

 
 
Акциони план 

Учесник(ци) Реализација задатка из 
акционог плана; прилагање 
продукта ученика и извештај 

 
5 

 
Извештај о раду 

Учесник(ци) Интерграција, 
интерпретација и 
презентација на сајму, 
сморти и сл.као о на 
седници Наставничког већа 

 
 

10 

Фотографије, CD, утисци 
учесника, посетипоца, 
извештај Наставничком 
већу 

 
 
 

Г) Тим за развој школског програма 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Координатор 
Школског програма 

Сарадња са 
руководиоцимастручних 
већа, даје нацрт школског 
програма, 
инструкције,израду 
Школског програма 

 
 

15 

 
 
Школски програм документ 

 
 
Руководиоци 
стручних већа 

Израда Годишњег плана и 
програма стручног већа, 
израда Школског програма, 
организовање и вођење 
седница, писање записника 
и извештај 
(полугодишњих/годишњих) 

 
 
 

10 

 
Годишњи план и програм 
стручних већа, Школски 
програм, записници са 
седница, извештаји 

 
 
Учесници 

Анализирају Школски 
програм, дају предлоге о 
избору издавача, набавци 
наставних средстава, избору 
семинара за развој 
наставничких компетенција 

 
 

5 

 
 
Евалуационе листе 
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Сарадник  

 
Техничка подршка  

 
3 

 
Школски програм документ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д)Тим за инклузивно образовање 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
Координатор 

Сазива чланове тима, 
руководи седницама, пише 
годишњи извештај 

 
5 

 
Записник са састанака, 
извештај 

Чланови  Примају информације о 
ученицима са ПОП, 
формирају посебне тимове 
за сваког ученика, предлажу 
мере индивидуализације, 
предлажу ИОП, утврђују 
динамику примене и начин  
праћења, вреднују и 
одлучују о наставку или 
престанку ИОП-а, траже 
укључивање Комисија за 
додатну подршку ученицима 
са ПОП по потреби  

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
ИОП за сваког ученика, 
образац МПН 

 
Ђ) Тимза заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Улога Опис активности Број сати Доказ 
 
 

 

 
 

 

Координатор(и) 

Превентивне активности: 
Припремање и 
организовање састанака (по 
један у полугођу), писање 
записника и 
полугодишњег/годишњег 
извештаја 

 
 

5 

 
Записници са састанка, 
интеграција података, 
извештај 

Интервентне активности: 
Сазива чланове тима по 
сазнању о насиљу, 
злостављању и 
занемаривању, укључивање 
институција (ПУ,ЦЗСР,ШУ  и 
сл.)обавештавање чланова 
Комисије за утврђивање 
дисциплинске и материјалне 
одговорности ученика 

 
 

5 по  
активности 

 
 
Записници са састанка, 
интеграција података, 
извештај 
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Чланови  
Превентивне активности: 
Обавља задатке из акционог 
плана,са годишњим 
извештајем 

 
5 

 
Извештај о раду 

Интервентне активности: 
Укључивање у састанке 
Тима, прихватање 
одређених задатака, писање 
извештаја 

 
5 по  

активности 

 
Извештај о раду 

 
 

 
Е) Тим за културу,спорт  јавну делатност школе, маркетинг и приредбе 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

 
 
Координатор(и)  

Сазива чланове, иргађује 
план и програм културних и 
спотрских активности, пише 
извештај 

 
 

5 

Записници и извештаји 
(полугодишњи/годишњи) 
CD, фотографије 

 
Чланови 

Остварују задатке 
предвиђене планом и 
програмом, одабир и рад са 
ученицима 

 
10 

Фороградије, CD, извештаји 
о раду 

 

13. Остваривање пројеката 
 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Аутор(и) Израда и реализација 
пројекта по конкурсу 

10 
за  пројекат 

Нацрт пројекта, извештај 

Координатор(и) Води пројекат 3 по  
тромесечју 

Листе праћења 

 
Учесник  

Остварује пројектне задатке 3 по 
тромесечју 

 
Извештај о раду 

 
 
Аутор(и) 

Израда и реализација 
пројекта за интерну 
примену, одобрених од 
стране органа управљања 

10 по 
пројекту 

 
Нацрт пројекта извештај 

Координатор(и) Води пројекат 3 по 
 тромесечју 

Листе праћења 

 
Учесник  

Остварује пројектне задатке 3 по 
 тромесечју 

 
Извештај о раду 
 

 
 
 

14.Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом Школе 
 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Вођа-аутор стручне 
посете/студијска 
путовања 

Организација посете, 
писање извештаја, 
презентовање у школи, са 

 
6 

План посете, извештај, 
фотографије, CD са 
презентацијом 
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анализом и дискусијом 

Учесник стручне 
посете/студијског 
путовања 

Присуство, учешће, 
дискусија, анализа, 
евалуација 

 
2 

 
Извештај,фотпграфија 

 
 
 
 
 

 
15.Остали облици стручног усавршавања 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Координатор Израда плана стручног усавешавања 
запослених, писање извештај 
(полугодишњи/годишњи)формирање 
базе података о стручном 
усавршавању и број сати 

 
 

20 

 
 
Извештај и база података 

Наставник 
 

Обука за спровођење завршног 
испита (дежурство 1 дан ) 

 
3 

 Решење о дежурству 

Школска комисија ЗИ  
Учесници у спровођењу ЗИ 

 
8 

Решење о формирању 
комисија 

 
Наставници  

За помоћ ученику у решавању теста 
по ИОП-у 

8 Решење о присуству на 
тесту 

Наставници окружне 
комисије 

 
Учесници у спровођењу ЗИ 

 
8 

 
Решење о задужењу 

Прегледачи  Ангажовањ 2 дана 10 Решење  

Супервизор  Учесник у спровођењу ЗИ 16 Решење  

 
Информатичар  

 
Учесник у спровођењу ЗИ 

 
16 

Решење о формирању 
комисија 

 
Секретар  

 
Учесник у спровођењу ЗИ 

 
16 

Решење о формирању 
комисија 

Педагог   
Учесник у спровођењу ЗИ 

 
16 

Решење о формирању 
комисија 

 
Директор  

 
Организацију и спровођење ЗИ 

 
24 

Решење о формирању 
комисија 

Наставник  Израда распореда часова редовне 
наставе 

20 Распоред часова 

Наставник  Измена распореда часова  10 Измењен распоред часова 

Помоћник 
директора/стручни 
сарадник 

Интеграција података о успеху и 
изостајању ученика, о ученицима из 
осетљивих популација, попуњавање 
табела МПН 
 

 
5 по 

тромесечју 

 
База податак 

Сарадник Информаричка активност при 
формирању базе података 

3 по 
тромесечју 

База података 

Сарадник  Информатичко-техничка подршка, 
излагање, предавање и сл. 

2 по 
активности 

CD са презентацијом 
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15.Остали облици стручног усавршавања 

 

Улога Опис активности Број сати Доказ 

Стручни сарадник Израда инструмената за праћење и 
вредновање свих облика стручног 
усавршавања 

2 по облику 
стручног 

усавршавања 

 
Евиденциони лист 

Помоћник 
директора/стручни 
сарадник 

Израда Правилника о стручном 
усавршавању 

 
5 

Правилник о стручном 
усавршавању 

Координатор 
Ученичког 
парламента 

Помаже члановима око састанка и 
реализовање акција 

3 по састанку, 
активности 

Записник са састанка 

Координатор 
Вршњачког тима 

Помаже члановима око састанка и 
реализовање акција 

3 по састанку, 
активности 

Записник са састанка 

ПР менаџер/особа 
задужена за односе 
са јавношћу 

Изјаве, интервјуи, гостовање на 
медијима, саопштавање, израда и 
дистрибуција промотивног 
материјала 

 
4 по 

активности 

Фотографије, CD 

 Стручни актив на 
нивоу општине, 
удружење, 
организације, 
подружнице 

 
 
Руководилац  

 
3 по састанку, 

активности 

Записник са састанка 

Члан Стручни актив на 
нивоу општине, 
удружење, 
организације, 
подружнице 

 
 
 Члан -присуство 

 
2 по састанку 

Записник са састанка 

 
Мере које ћемо предузети: 
 Доношење плана стручног усавршавања за сваку школску годину на нивоу стручних већа 

 Континуирано праћење плана стручног усавршавања 

 Сарадња са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању 

 Редовно информисање запослених о семинарима који су актуелни 

 Достављање информација о спроведеном стручном усавршавању  
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9.Мере за  увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивање ученика 
 

У циљу увођења иновативних метода наставе учитељи и наставници наше школе су учестовали  на семинару  

Активно учење (базични и супервизорски  део). Осим похађања семинара који је имао за циљ унапређење 

наставе (НТЦ систем учења и израде мапе ума), школа се труди да опреми учионице савременим наставним 

средствима. Наставници оцењивање ученика врше на основу Правилника о оцењивању. 

Мере које ћемо предузети: 

 

 Похађање семинара које се баве иновативним методама наставе 

 Опремање школе паметним таблама и другим савременим наставним средствима 

 Коришћење ИТ технологија у настави 

 Извођење огледних/угледних и јавних часова 

 Праћење литературе и часописа  које се баве наставом и учењем  

 Увођење интегративне и проблемске наставе 

10.План напредовања и стицање звања наставника и стручних сарадника 
 
Запослени у образовању имају право на напредовање у стицању  звања наставника и стручних сарадника. У оквиру 
установе од укупног броја запослених  20% имају право на напредовање у струци. За напредовање и стицање звања 
треба се придржавати правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних 
сарадника. 
Мере које ћемо предузети: 

 Упознавање наставника са правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и 

стручних сарадника 

 Мотивисање и охрабривање запослених да се  стручно усавршавању и стичу звања 

 Развој неопходних компентенција  за напредовање у струци 

 Додатна подршка директора школе и колектива 

11. План укључивања родитеља/ старатеља у рад школе 
 
Сарадња са родитељима /старатељима  успоставља се на родитељским састанцима, предавањима, 
манифестацијама и другим догађајима које школа организује. Сваке године се бира Савет родитеља са којим школа 
сарађује по разним питањима из школског живота. 
Мере које ћемо предузети: 

 Отворена врата са родитељима будућих првака  

 Кутак за родитеље 

 Редовно одржавање родитељских састанака 

 Организовање предавања 

 Укључивање родитеља осмог разреда у ток завршног испита 
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 Укључивање родитеља за додатну подршку ученицима који раде по ИОП-у 

 Укључивање родитеља у организацију културних и спортских манифестација 

 Спровођење одлуке Савета родитеља о помоћи школи  у виду донација  

 Укључивање родитеља осмог разреда у прослави Савиндана  

 Укључивање родитеља издвојених одељења у решавање мањих инфраструктурарних проблема  

 Редовно организовање седница Савета родитеља којима се размартају сва важна питања о животу школе  

 Укључивање родитеља (предузетници ) у реализацију програма професионалне оријентације 

 

12. План сарадње и умрежавање школе са другим школама и установама 
 
Школа је остварила сарадњу са школама из Пољске, Словеније, Македоније и Хрватске. Осим тих школа сарађујемо 
са школама из Горњег Милановца, Чачка, Пожеге и Мачката. Школа сарађује и са средњим школама у  оквиру 
програма професионалне оријентације. Додатну подршку за децу која раде по ИОП-у  пружа школа „ 1.новембар“из 
Чачка. 
Такође сарађујемо са Домом здравља, МУП-ом, ЦСР Г.Милановац, локалном самоуправом, месним заједницама, ФК 
„Брезак“,ФК „Борац“ Чачак. 
Мере које ћемо предузети: 

 Унапредити и обновити сарадњу са школама из Пољске , Словеније и Македије 

 Интезивирати сарадњу са школама из непосредног окружења 

 Укључивање више средњих школа  у програм професионалне оријентације, мањих  сеоских  школа  

 Континуирана сарадња са Домом здравља и циљу превентивног деловања  

 Сарадња са МУП-ом  кроз предавања о безбедности у саобраћају, о насиљу, наркотицима и др. питања  

 Сарадња са Цетром за социјални рад из Горњег Милановца  ради помоћи материјално угроженим 

породицама  

 Наставак сарадње са дефектолозима , логопедима и наставницима из школе „1.новембар“ из Чачка  

 Укључивање локалне самоуправе и месних заједница у организацију манифестација које промовишу школу  

и локалну заједницу 

 Укључивање спортских клубова у рад школе ради промовисање љубави према спорту и здравих стилова  

живота 

 

13. Друга питања од значаја за развој школе 
 
 
 

Активности Време 
 

Носиоци 
 

Промовисање  значаја вишечлане 
породицеза демографски развој наше 
средине 

континуирано Директор, одељењске старешине, локална 
заједница, Савет родитеља, Школски одбор 

Перманентно унапређивање квалитета 
наставе 

континуирано Дирекор , наставници 

Перманентно унапређивање квалитета 
живљења  

континуирано Директор, Министарство финансија 

Перманентно унапређивање целокупних 
услова за нормално и квалитетно 

континуирано Директор  
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функционисање школе 

СШ „1.новембар“ Чачак У току године Руководиоци Тима за инклузивно 
образовање 

 

Сарадња за Министарством просвете, 
ЗУОВ-ом, и осталим просветним 
установама  

 

континуирано Директор  

 
 
 
 
 
 

Литература 
 

Предузетничко учење, приручник СЕЕЦЕЛ-а 
Стратешко планирање развоја школе )самовредновање рада школе; програм заштите ученика од насиља 
школско развојно планирање) Чачак 2009. 
Правилник о квалитету рада школе 
Приручник о самовредновању рада школе 
Образац за развојни план школе  
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РАЗВОЈНИ ПЛАН 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“ 

ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА 
ОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ДО 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

Главни и одговорни уредник: 
Зоран Пантовић, директор 

 
Оперативни уредник: 

Данијела Ракићевић, педагог 
 

Технички уредник: 
Зоран Лекић, наставник техничког и информатике 

 
Сарадници у изради документа: 

Мирјана Маћић, Данијела Ракићевић, Милисавка Бабовић,  
Гордана Поповић, Душан Симовић, Тамара Богдановић,  

Ружица Томанић и Ана Петровић 
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Прањани, 2015. 
 
 

 

Развојни план ОШ „ИВО АНДРИЋ“ Прањани 
 
 УСВОЈЕН ЈЕ на: 

 
 
Седници Наставничког већа          ______________________         ______________________________ 
        Зоран Пантовић, 
директор школе 
 
  
 
Седници Савета родитеља               _______________________                  ___________________________________ 

Председник Савета родитеља 
 
 
 
 

Седници Школског одбора              _________________________              _____________________________________ 
Председник Школског одбора 
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Одлука Школског одбора 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 49. чл. 57. ст.1. т.2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени 
гласник РС»  бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15- аутентично тумачење и 68/15 )  и  члана 34. Статута ОШ 
"Иво Андрић" Прањани, Школски одбор ОШ «Иво Андрић»  на седници одржаној  29. 01. 2016. године, 
доноси 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

I  Доноси се РАЗВОЈНИ ПЛАН  ОШ "Иво Андрић" Прањани за период од школске 2015/16.г. до 
2019/20.године. 

 
 
          II  Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења. 
 
 
 
Број:114/2 

                    Председник Школског одбора 
Прањани,   29.01.2016.год.              ___________________________                                                             
                                                                           /Данијела Ракићевић/ 
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