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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
Назив школе Адерса Браћа Марковић бб,  

32308 Прањани 

Основна школа „Иво Андрић“ 

Прањани 

Веб страница www.skola-pranjani.com 

телефон 032/841-524, 032/841-220. 

е-пошта os.pranjani@mts.rs 

шифра делатности 8520 

матични број 07177291 

ПИБ 101884830 

жиро-рачун школе 840-628660-22 

Директор школе Зоран Пантовић 

 

ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ 

 
Основна  школа „Иво Андрић“ Прањани, има дугу традицију још од 1858.године. Прва  школска  зграда 

саграђена  је 1948.године.Молбу за градњу школе у Прањанима, доставио је начелник округа прањанског 

министру просвете  у Београду, 6.марта 1858.године.Почела је исте године и изградња школске зграде.  

Своје име је мењала више пута и то: 1955.године носи назив „Основна школа Прањани“, 1958.године, 

школски одбор доноси одлуку за променом назива „12.октобар“ и 1979.године школа мења назив ОШ „Иво 

Андрић“ Прањани. Школа се налази на тромеђи општинa  Горњег Милановца, Чачака и Пожеге. 

Матична  школа у Прањанима  у свом  саставу има седам издвојених одељења и то: две осморазредне у 

Каменици и Брезни и пет четвороразредних школа Богданица, Гојна Гора, Коштунићи, Теочин и Срезојевци. 

Школа је на почетку свог рада имала још  три четвороразредне школе које су престала са радом.  

Школа у Леушићима,  школске 1977/78; у Катрићима  школске 2009/10. и у Брајићима школске 2012/13. 

 

Модерно смо опремљени савременим  наставним  средствима, а  током сваке школске године се додатно  

опремамо са циљем  сталног осавремењавања наставе. Људски ресурси запослених у школи су  

одговарајуће врсте и нивоа образовања, а просветни радници се континуирано стручно усавршавају  

развијајући своје професионалне компетенције. 

 

Број ученика  у  школи  варира из године у годину, а најчешће су распоређени у 25-26 одељења редовне 

наставе.У нашој школи наставу похађају и ученици  којима је потребна додатна образовна подршка ИОП, која 

негује једнакост за  све. У матичној школи организован је и рад продуженог боравка  за  ученике првог и 

другог разреда. Ученици активно учествују у свим наставним и ванаставним активностима, секцијама, 

факултативним  активностима. Волонтирају и реализују хуманитарне активности, учествују у животу  школе 

кроз рад Ученичког парламента и Вршњачког тима, постижу веома добре резултате на такмичењима из 

различитих области, а сваке године имамо ученике који освајају највише награда на окружном нивоу.Преко 

88% ученика укључено је у рад различитих секција. У школи се реализују традиционално манифестације 

Новогодишња научна чаролија, Знање је благо, Свезналица, Теочински дани, Митровдански дани, 

Илиндански дани, приредбе, Шаховски турнир у Богданици, Турнир у малом фудбалу Халијард трофеј 

Прањани. 

Школски програм се реализује на српском језику. 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ  ШКОЛЕ 

 
Наша школа се налази у рурарној средини на тромеђи три општине: Чачак, Горњи Милановац и Пожега. У  

Прањанима се налази матична школа и у свом саставу има седам издвојених одељења. Школа се труди да 

организује различите манифестације у интересу ученика, наставника  и  родитеља. Прошле године школа се 

прикључила пилот  пројекту  „Обогаћен једносменски рад“. Ученицима од првог до седмог разреда су 

понуђене  широке  лепезе ваннаставних активности: креативна школа уметности, домаћинство у школи-мали 

кувар, креативно-стваралаштво, атлетиком до здравља,  природа око нас, практична и примењена 

математика, луткарска радионица, мапа ума НТЦсистем учења, школа спорта, плесна кореографија, 

гимнастика, цвећарство и играм, стварам, креирам. Традиционалне манифестације су : Новогодишња научна 

чаролија, Теочински дани, Митровдански дани, Илиндански дани, Шаховски турнир, квизови „Знање је 

благо“ и „Свезналица“и Турнир у малом фудбалу „Халијард трофеј Прањани“ .  

Наши ученици  и запослени су у већем броју путници.  

 

РЕСУРСИ  ШКОЛЕ 
 

Школа реализује образовно-васпитни рад у маатичној и издвојеним одељењима . Ученицима и наставницима 

пружа адекватне услове за рад.  

Просторни и материјално технички услови школе:  

Школа располаже са 30 учионица, 3 кабинета за информатику и има  1 учионицу са паметном таблом и 

пројектором где се реализују часови и предавања за ученике од првог до осмог разреда. Наставничке 

калцеларије у матичној школи и у издвојеним одељењима у Каменици и Брезни. Једна просторија за 

продужени боравак, библиотека  , канцеларије за стручну службу, административне раднике и управом 

школе, кухињом и трпезаријом са пратећим простором, архивом, котларницом и тоалетима за ученике и 

наставнике и великим ходником који има вишенаменску употребу за изложбе ученичких радова, огласне 

табле и ученичке  наградае и пехаре. У матичној школи постоји фискултурна сала где се реализује настава 

физичког и здравственог васпитања, приредбе, новогодишња научна чаролија. Такође у школском дворишту 

се налази отворени спорски терен. У издвојеним одељењима нема фискултурне сале, па се настава реализује 

у наменској  учионици и  отворени спортском терену.  

У матичној школи постоји централно грејање.Зборница, администрација, секретарова и директорова 

канцеларија су климатизоване, док учионице, кабинети, библиотека и канцеларије код стручних сарадника 

нису климатизоване. Све просторије школе су покривене бежичним интернетом. Намештај који користе 

ученици  одговара њиховом узрасту, односно користе се школске клупе –једноседи и столице исте димензије 

и за предметну и разредну наставу. Школа располаже бројним савременим наставним средствима. У 

појединим   учионицама има рачунара и 22 лаптопа који се користе у настави при вођењу ес-дневника. 

Поред наведених наставних средстава, опремљеност школе је трајни развојни задатак који се континуирано 

реализује.  
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Информатичко- техничка и мултимедијалана опрема: 

Тип опреме: Број комада: Користи: 

Деск рачунар 19 Учионица, кабинет , канцеларија 

Сервер 2 Кабинет 

LCD монитор, миш и тастатура 40 Кабинет, канцеларија 

WISC  уређаји 17 Кабинет 

Switch 6 Кабинет, канцеларија 

Wireless Router 10 Кабинет, канцеларија 

Лао-топ рачунар 25 Учионица, кабинет , канцеларија 

Бим пројектор 8 Учионица 

Аутоматска дијапројектор 3 Учионица 

Видео плејер 8 Учионица 

Скенер 3 Канцеларија 

штампач 12 Канцеларија 

Камера 1 Канцеларија 

Фотокопир апарат 3 Канцеларија 

Телевизор 5 Учионица, камцеларија 

CD Player 4 Учионица 

DVD Player 1 Учионица 

 

Љуски ресурси школе: 

Наставу реализује 13 наставника разредне , 28 наставника  предметне наставе и 1 наставник у продуженом 

боравку. Стручну службу чине педагог, психолог и библиотекар. Управу и  администрацију школе чине 

директор, секретар, шеф рачуноводства и административни радник. О хигијени школског простора брине се 

12 помоћних радника, док оброке за ученике припрема  кувар и за одржавање школе раде три домара. 

Запослени у школи имају одговарајуће степен и врсту школске спреме, а континурано развијају стучне 

компетенције. У школи  се води рачуна о прмању нових кадрова , који се уводе у посао  у складу са 

посебним правилником , путем педагошко- инструктивног рада  директора, педагога,  психолога и 

помоћника директора. 

 

Ресурси локарне заједнице: 

Школа се налази на територији општине Горњи Милановац.  Активно сарађује са  локалном  самоуправом 

која подржава рад наше школе. Сарадња са осталим образовним установама, односно предшколском 

установом „Сунце“, сарадња са средњим стручним  школама и гимназијом  у Горњем Милановцу, Чачку и 

Пожеги. Сарађујемо са свим релевантним институцијама и организацијама у локалној заједници: Центром  

за социјални рад, Домом  здравља, Полицијском  станицом, Домом  клутуре, Градском библиотеком, 

Туристичким организацијама и агенцијама  и Савезом за школски спорт , као и са невладиним 

организацијама, удружењима грађана и спортским  клубовима. Школа такође остварује  двосмерну  и 

континуирану  сарадњу са родитељима или  старатељима свих наших ученика, који се доживљавају  као 

партнери у подстицању свеукупног развоја деце. Сарадња се одвија путем индивидуалних констултација, 

родитељских састанака, предавања, радионица и др. 
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РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛА 
  

Пројекат самовредновања и вредновања рада школа  је уведен у образовни систем Србије школске 

2005/2006.године и од тада је наша редовна обавеза. Основни циљ самовредновања је унапређивање 

квалитета рада установе. Увођењем самовредновања, школа постаје равноправни партнер спољашњем 

евалуаторима, јер они процењују по идентичним  критеријумима. 

СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉНОМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА 

На основу решења министра просвете, науке и технолошког развоја, а у складу са Годишњем плану рада 

Школске управе Чачак, спољашње вредновање квалитета рада Основне школе „Иво Андрић“ из Прањана, 

општина Горњи Милановац (у даљем тексту: Школа) извршено је 29,30. и 31.марта 2016.године. 

Чланови тима за спољашње вредновање били су: Владан Сејзовић, в.д.руководилац Школске управе Чачак; 

Наташа Симовић, просветни саветник Школске управе Краљево; Милорад Крунић, просветни саветник 

Школске управе Чачак; Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник Школске управе Чачак 

(руководилац Тима). 

Спољашње вредновање квалитета рада Школе реализовано је током три дана: 29,30. и 31.марта 2016.године, 

при чему је оцењен квалитет свих области дефинисаних  у Правилнику о стандардима квалитета рада 

образовно-васпитних установа („Службени гласник РС“, 7/2011 И 68/2012), а на основу Правилника о 

вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа („Службени гласник РС“9/2012) и Правилник о 

стручно- педагошком назору („Службени гласник РС“ 34/2012.) у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник рс“, бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015- аутентично тумачење и 

68/2015). 

Спољашње вредновање је извршено на основу: 

1.Анализе педагошке документације; 

2.Непосредног праћења образовно-васпитног рада (праћено је 30 часова у разредној и предметној настави, и 

у матичној школ и и издвојеном одељењима, из следећих предмета:  српски језик, математика, физичко 

васпитање, свет око нас, историја, географија, биологија, енглески језик, немачки језик, народна традиција, 

од играчке до рачунара, ликовна култура, природа и друштво, физика и музичка култура, као и активности у 

продуженом боравку. 

3.Интервјуа са различитим циљним групама: са ученицима, наставницима, родитељима, директором, 

секретаром, рачуновођом, стручним сарадницима и представницима Школског одбора, Савета родитеља и 

локалне заједнице. 

Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама 1,2,3 и 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена.  

КВАЛИТЕТ РАДА ШКОЛЕ. Оцењен је оценом   3. Оценом  3 оцењује се установа која остварује више 

од 50% свих стандарда укључујући 75% стандарда који су кључни за вредновање. 
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Кључне области Опис квалитета 

1.Школски програм и 

годишњи план рада 

три стандарда су добро остварена,а један је на нивоу двојке 1.2.елементи 

школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. 

2.Настава и учење пет стандарда су добро оцењени, док два стандарда су оцењени 2 и то: 

2.3.наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама 

ученика и 2.6.наставник користи поступке вредновања које су у функцији 

даљег учења. 

3.Образовна постигнућа 

ученика 

један стандарније остварен , 3.1.успех ученика показује да су остварени 

образовни стандарди. И други је делимично остварен 3.2. школа 

контуирано доприноси већој успешности ученика. 

4.Подршка ученицима три стандарада су добро остварени. 

5. Етос три стандарда су у потпуности остварени и два стандарда је добро остварен 

5.4 школски амбијент је пријатан за све и 5.5.у школи је развијена сарадња 

на свим нивоима. 

6.Организација рада 

школе и руковођење 

два станрарда су у потпуности остварена, док три су добро остварени 6.1 

планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени, 6.4. у школи 

функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада и 6.5. 

лидерска деловање директора омогућава развој школе. 

7. Ресурси три стандарда су добро остварена и један је задовољава 7.3.у школи су 

обезређени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и 

наставна средства). 

 

Kључни стандарди Ниво остварености          

(1,2,3,4) 

1.4. Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба ученика. 

3 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 

2 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 3 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 

учења. 

2 

3.2. Школа континуирано доприноси  већој  успешности  ученика. 2 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 3 

5.3. Школа је безбедна средина за све. 4 

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 3 

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 3 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 3 

 

 

Додатни стандарди 

Ниво остварености 

(1,2,3,4) 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на 

часу. 

3 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 3 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 3 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.. 3 

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.. 1 

 

7 



Школски развојни план                       2020/21. – 2024/25. 
 

 

Изабрани стандарди 

Ниво остварености 

(1,2,3,4) 

1.1. Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са 

прописима. 

3 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 3 

5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи. 4 

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе. 4 

7.4. Материјално-технички ресурси се користе функционално. 3 

 

 

Преостали стандарди 

Ниво остварености 

(1,2,3,4) 

1.2. Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно 

су усклађени. 

2 

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда 

образовања и васпитања. 

3 

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. 3 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 4 

5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 3 

6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени. 3 

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 4 

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 3 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 3 

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, 

опрема и наставна средства). 

2 

 

Процена: Од укупно тридесет (30) стандарда квалитета рада, ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима успешно 

остварује двадесет четири (24) стандарда, од чега пет (5)  стандарда  на изузеном нивоу (ниво 4), а 

деветнаест (19) стандарда на добром нивоу (ниво 3) што износи укупно 80% свих стандарда. 

Тим за спољашно вредновање је изабрао пет  остварених стандарда у кључне стандарде , због чињенице да 

Школа  има седам издвојених одељења и низ специфичних, отежавајућих околности у организацији рада. 

Захваљујући томе, школа у првом кругу спољашњег вредновања успешно остварује дванаест (12) стандарда 

који су кључни за вредновање или 80% кључних стандарда десет (10) прописаних правилником и пет по 

избору Тима). 

Најбоље оствареност стандарда је у области „Етос“, док је најслабије области у погледу прописаних 

стандарда област „ Образовна постигнућа ученика“. 

Наведено значи да ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима успешно остварује 80% свих укључујући 80% стандарда 

који су кључни за вредновање, што значи да се у првом кругу спољашњег вредновања оцењује оценом 3 коју 

имају школе које остварују више од 50% свих, укључујићи 75% стандарда који су кључни за вредновање. 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Школа сваке године спроводи самовредновање одређене кључне области. Циклус самовредновања свог рада 

који је школа обавила у периоду 2016-2021. године је обухватио следеће области: 
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 2016/2017. 

Области које су планиране да се поправе у датим стандардима.  

рб. КЉУЧНА ОБЛАСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Школски програм и годишњи план рада 2016/2017. 

2. Настава и учење 2016/2017. 

3. Образовна постигнућа ученика 2016/2017. 

4. Ресурси 2016/2017. 

 
У школској 2017-2018.години у школи су се самовредновале две кључне  области и то: 

1.  VI  - Организација рада школе и руковођење 

2. VII  - Ресурси 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Подручје 

вредновања 

Опис оцена нивоа 

остварености 

1. Руковођење Директор школе испуњава услове за руководиоца који су 

прописани законом. Поседује професионална знања и 

руководилачке способности. Међу запосленима има поверење и 

развија позитивну радну атмосферу 

4 

2. Организација 

рада школе 

У школи постоји јасна подела задужења и обавеза. Запосленима су 

доступни сви ресурси и они се користе у оптималној мери. 

 

4 

3. Школски 

развојни план 

Школски развојни план је донет за период 2015/16-2019/20.године. 

Реализација задатака из ШРП се одвија у складу са планом и 

континуирано уз повремена одступања у зависности од реалних 

могућности школе. 

 

 

4 

4.Обезбеђивање 

квалитета 

У школи се сваке године спроводи самовредновање које служи као 

полазна основа за побољшање квалитета рада школе. Поштују се 

рокови за завршетак појединих активности који такође доприносе 

ефикаснијем раду и квалитету рада. Школа нема прописане 

критеријуме за похваљивање и награђивање запослених. 

 

 

3 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Подручје 

вредновања 

Опис оцена нивоа 

остварености 

1.Људски ресурси У школи се води рачуна о броју наставног и ваннаставног 

особља према прописима.  

4 

2.Квалитет рада Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим 

планом стручног усавршавања.. Примењују стечена знања са 

семинара у свом раду са ученицима.,што доприноси 

квалитетнијем образовно-васпитном раду. 

 

3 

3.Материјално-

технички ресурси 

Школа је прошла програм „Школа без насиља“, тако да је 

безбедно место за ученике и за све запослене.Путем донација 

и пројеката  школе су сређене ентеријером и екстеријером.. 

Набавком  наставних средстава у школи се реализује 

квалитетна настава. 

 

 

4 
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У школској 2018-2019.години у школи су се самовредновале две кључне  области и то: 

1.  I   - Програмирање, планирање и извештавање 

2. III - Образовна постигнућа ученика 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Подручје 

вредновања 

Опис оцена нивоа 

остварености 

1.Школски 

програм 

Школски програм је донет за период 2018-2022.. Сваки део 

програма понаособ заснива се на развоју међупредметних 

компетенција код ученика. Заснива се на активној и 

континуираној сарадњи са локалном заједницом, родитељима и 

потребама ученика. 

 

 

4 

2.Годишњи 

план 

Годишњи план рада за шк.2016-2017. год. донет је у складу са 

Школским програмом и Школским развојним планом.У оквиру 

њега се налазе акциони планови за поједине области образовно-

васпитног рада у коме су јасно прецизирани време, место, 

начин и реализатори активности. 

 

 

4 

3.Годишњи 

извештај  о 

раду школе 

Годишњи извештај о раду школе прати Годишњи план рада 

школе тако да је у свакој активности која је планирана планом, 

дат извештај. Усаглашен је са Школским програмом, 

Годишњим планом и Школским  развојним планом. 

 

 

4 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Подручје вредновања Опис оцена нивоа 

остварености 

Оцене и успех Средња оцена ученика школе по предметима, по 

одељењима и разредима је изнад 3,75. Проценат 

пролазности на класификационим периодима је 95-

100%, а на крају школске године 100%. 

 

 

4 

Квалитет  знања Обим и употребљивост знања у новим ситуацијама 

у већој мери су добри. 

 

 

4 

Вредновање квалитета 

знања  Пријемни и 

квалификациони испити, 

такмичења 

Ученици бележе висок успех на пријемном и 

завршном испиту као и на такмичењима. 

 

 

4 

Мотивисаност ученика Потребно је додатно подстицати ученике за 

самостално стицање знања код куће као и давање 

иницијатива за методе на часу и за наставне 

садржаје. 

4 

Вредности код ученика Ученици поштују правила понашања у школи и 

кућни ред, уважавају различитости, права, потребе 

и мишљења других. У школи се негују хумане, 

моралне, естетске, еколошке и здравствене 

вредности. 

 

 

3 
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У школској 2019-2020.години у школи су се самовредновале две кључне области и то: 

1.  II- Настава и учење 

2. V- Етос 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

 

Подручје 

вредновања 

Опис оцена нивоа 

остварености 

Примена 

дидактичко-

методичка решења 

Примењују знања са семинара и ученици на основу 

различитих тенхика и методе ефикасно уче на часу. 

 

 

4 

Стицање знања Ученици су укључени у образовно-васпитни процес, кроз 

групни рад, рад у пару ииндивидуално.  Примена 

различитих облика наставе  мотивише  ученике  на 

стицање знања. 

 

 

4 

Вредновање  знања Наставник , ученици и родитељи су упознати са 

Правилником  оцењивања који се примењује. На сајту 

школе постоји распоред провере знања, као и на крају 

године се ради тест знања. 

 

 

4 

Атмосфера  на часу На часу влада пријатна и топла атмосфера , што утиче и на 

степен усвајање знања. 

4 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  ЕТОС 

Подручје 

вредновања 

Опис оцена нивоа 

остварености 

1. Углед и 

промоција школе 

Школа је седиште културних дешавања у Општини. О 

свим  значајним активностима се оглашава на интернет 

порталима и на ТВ ГМ ИНФО. 

 

 

4 

2. Атмосфера и 

међуљудски односи 

У школи се негује поштовање личности, уважавање туђег 

мишљења и толеранција. Уважавају се резличитости и 

негује се једнакост  без обзира на пол, националну и 

верску припадност, материјално стање 

 

 

4 

3. Партнерство са 

родитељима, 

школским одбором 

и локалном 

заједницом 

Комуникација са родитељима се одвија уз међусовно 

уважавање. Родитељи су укључени у рад школе. Наша 

школа остварује партнерски однос и сарадњу са свим 

релевантним институцијама и организацијама у локалној 

средини. 

 

 

4 

 

*Напомена / Самовредновање се од 2018/2019. шк. год. ради по новом Правилнику о стандардима  квалитета 

рада установе.("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/18 од 2.8.2018. године). 
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SWOT  АНАЛИЗА 
На основу самовредновања кључних области, вредновања спошашњих евалуатора, извештај стручних већа, 

стручних актива и тимова и др.дошли смо до следећих резултата:  

Strengths- снеге,   Weaknesses- слабости,  Opportunities- могућности и   Threats-претње. 

 

СНАГЕ  НАШЕ  ШКОЛЕ СЛАБОСТИ  НАШЕ  ШКОЛЕ 

▪Веома дуга традиција у образовању и васпитању 

ученика (најстарија школа у локалној заједници) 

▪Веома високи резултати ученика на основу 

просечног школског успеха, просечног резултата 

на завршном испиту и резултатима на 

такмичењима 

▪Школа је савремено опремљена наставним 

средствима, а школкси простор је конфоран и 

пријатан 

▪Наставни кадар је релативно млад и стручан, 

редовно се усавршава, дигитално писмен 

▪Укљученост у пилот пројекат „Обогаћен 

једносменски рад“ 13 ванаставних активности и 

15 наставног и ванаставног особља 

▪Традиционалне манифестације 

1. „Новогодишња научна чаролија“, иницијатор и 

организатор педагог школе Данијела Ракићевић 

2.„Теочински дани“,организатор учитељица Ана 

Зарић 

3. „Митровдански дани“, организатор учитељ 

Ненад Тешовић и наставници  

4.„Знање је благо“ и „Свезналица“иницијатор и 

организатор Данијела Ракићевић, педагог, 

5.„Шаховски турнир“, иницијатор учитељ, а сада 

директор школе Зоран Пантовић  

6.„Илиндански дани“организатор Бојан Ђуровић 

и наставници  и др. 

▪Одлична сарадња са издвојеним одељењима 

▪Фискултурна сала за наставу физичког и 

здравственог васпитања, приредбе и 

манифестације и турнире. 

▪Добра опремљеност библиотеке 

▪Организације наставе (интердисциплинарне, 

амбијенталне, интерактивна и др.) 

▪Промовисање стилова  „здравог живота“ 

▪У целој школи  постоји бежични интернет 

▪Одлична сарадња са свим актерима локалне 

средине 

▪За талентоване ученике израда ИОП-3 

▪Недостаје сала за свечаности 

▪У матичној школи неопходна је фасада 

▪Лоша брзина интернета у појединим издвојеним 

одељењима 

▪Немамо отворених спортских терена за игру 

(фудбал, одбојку, кошарку, тенис) 

▪У издвојеним одељењима нема библиотека 

▪Естетски изглед појединих просторија у школи 

▪Мали број ученика по одељењу, што отежава 

реализацију изборних и факултативних предмета 

према интересовању ученика 

▪Недовољна мотивација ученика 

▪Дигиталних учионица(лаптопова, пројектора, 

паментних табли, касетофона, видео бимова) 

▪Потреба за дефектологом и логопедом 

▪Потребна је боља сарадња на нивоу стручних 

већа из области предмета који се полажу на 

завршном испиту 

▪Потребна је боља сарадња унутар тимова и 

задужења чланова 

▪Семинари за подршку у образовању ученика 

ИОП-а 

▪Летња учионица у матичној школи 

▪Унапређивање информатичке писмености код 

ученика 
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МОГУЋНОСТИ  НАШЕ  ШКОЛЕ ПРЕТЊЕ  НАШЕ  ШКОЛЕ 

▪Перманентно стручно усавршавање запослених 

▪Редовна реализација огледни/угледних часова 

▪Даље унапређење информатичке писмености за 

запослене 

▪Континуирано испитивање мотивације и 

интересовања код ученика 

▪Континуирано развијање међупредметне 

компетенције 

▪Учестовање у пројектима 

▪Континуирано смањење броја ученика 

▪Гашење поједних издвојених одељења 

▪Неразумевање  родитеља за очување малих 

школа 

▪Због достизања пуне норме часова, један број 

наставника ради у неколико школа, што се 

негативно одражава на организацију рада школе 

у целини 
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МИСИЈА 

 

 

 

 

 Подстичемо лични развој свих ученика и наставника. 

 Негујемо иновативност и креативност , међусобну телеранцију уз уважавање 

различитости. 

 Подстичемо свестран развој ученичких потенцијала који ће им омогућити да стекну 

знања неопходна за даље школовање и живот. 

 Стварамо победнички дух и проналазимо нове путеве успешности 

 Развијамо културу школе. 

 Посебно негујемо здраве стилове живота и успешни смо у спортским активностима. 

 Реализујемо разноврсне пројектне активности. 

 

 

 

 

„Већину важних ствари у свету постигли су људи  

који нису одустали када се чинило да уопште нема наде!“ 

Дејл Карнеги 
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ВИЗИЈА 

 

 

 

„Визија без акције је сањарење. Акција без визије је ноћна мора!“ 

Јапанска пословица 

 

 Тежимо школи која ће бити место у коме ће се рађати  нове идеје, неговати таленти, 

подстицати инклузија и инклузивна  култура, унапредити квалитет знања уз примену 

савремене технологије кроз интерактивних и активних облика учења. 

 Желимо да креирамо школу која ће бити место где се сви ученици оспособљавају за 

доживотно учење, где се квалитетном понудом тематски планираних и тимски 

реализованих наставних и ваннаставних активности подстичу ученици да  стичу 

трајна, применљива знања и вештине и да развијају у складу са својим могућностима и 

афинитетима. 

 Стварамо школу која негује хумане вредности генерацијама  које школујемо. 

 

„Ништа није немогуће за онога ко има вољу покушати!“ 

Александар Велики 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ:  

-ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА 

- ОПИСМЕЊАВАЊЕ  УЧЕНИКА И ДОЖОВОТНО УЧЕЊЕ 
 

ПЛАНИРАЊЕ 

области које могу послужити као пример добре праксе су: 

▪Усклађивање са наставним планом и програмом, усмереност планова рада на постизање прописаних 

исхода, предвиђање различитих метода рада у функцији ефикасног стицања знања и развој способности и 

вештина ученика. 

▪Добро испланирани и реализовани угледни и огледни часови. 

▪Временска усаглашеност писмених провера знања. 

▪Сарадња чланова стручних већа у планирању и реализацији пројектне наставе. 

области које су на задовољавајућем степеном остварености: 

▪Сарадња чланова стручних већа око реализације часова интегративне наставе. 

области које би требало унапредити су:  

▪Сарадња са стручним  већима на усаглашавању критеријума оцењивања. 

▪Боља сарадња стручних већа из предмета који се полажу на завршном испиту. 

▪Већа примена иновација у настави и различитих савремених метода рада који подстичу ученике на већу 

мисаону активност. 

▪Преко 90% ученика и наставника су оспособљени за учење на даљину путем алата за учење (Гугл учионица, 

ZOOM, гуглу миту,Едмодо...) , треба наставити и побољшати овај вид наставе. 

▪У оквиру наставних планова временски ускладити обраду тема заједничких за више предмета. 

 

ПРИПРЕМАЊЕ 

области које могу послужити као примери добре праксе су: 

▪Јасна структура припрема за реализацију часа, коришћење стручне литературе, пажљиво припремање 

ученика у складу са разликама  у напредовању, знању и искуству, припремање задатака за рад различитих 

тежина, провера колико су ученици савладали старо градиво пре обраде новог, планирање коришћење 

наставних средстава, поштовање дидактичко-методичких упуства и инструкција датих у наставном 

програму. 

области које треба унапредити: 

▪Коришћење интернета и других извора за припремање, размењивање добре припрема са колегама, 

размењивање примера добре праксе.Бележења запажања након часа (самоевалуација). 
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▪Сви наставници су пријављени на платформу за учење на даљину „Гугл учионица“.Искористити све 

потенцијале оваквог вида  комуникације за одржавање он-лајн састанака, предају различитих докумената, 

комуникацију, размену наставног материјала и сл. 

▪Унапредити „Збирку примери добе праксе“- место где ће у електронској форми чувати припреме за 

огледне, угледне, класичне, диференциране, интегративне, часове, као и запажања са часова. 

ПРИПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

области које могу послужити примери добре праксе: 

▪Сарадња са предшколским  установама у вези напредовања ученика  на предшколском нивоу. 

▪Пратити адаптацију ученика у првом разреду. 

▪Тестирање ученика тестом ТИП/1 и пратити његово напредовање. 

▪Разредна тестирања ученика од првог до седмог разреда. 

области које треба унапредити: 

▪Бољу сарадњу са учитељима око усвојености знања и исхода. 

▪Радити на успостављању сарадње са родитељима чија деца спорије напредују. 

▪Организовање допунске наставе за ученике који спорије напредују. 

▪Радити на усвојености исхода.  

▪За ученике који спорије напредују укључити и стручне сараднике у раду са ученицима. 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА 

области које могу послужити примери добре праксе: 

▪Аналитичко- истраживачки рад везан за актуелне проблеме везане за ученике. 

▪Укључити родитеље као сараднике у учењу ученика. 

▪Пружити подршку вршњака стручних сарадника  у раду са ученицима којима је потребна подршка у учењу. 

▪Израда разредних  тестирања на основу процене остварености  исхода. 

области које треба унапредити: 

▪Обострана отворености у решавању проблема. 

▪Укључивање тимова у пружању подршке у учењу оних ученика који не рада по ИПО-у. 

▪Подршка учитељима  и наставницима у писању ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3 

▪Тражити подршку логопеда, дефектолога. 

▪Сарадња са локалном заједницом. 

▪Усаглашавам  критеријуме оцењивања ученика у првом и другом циклусу 

17 



Школски развојни план                       2020/21. – 2024/25. 
 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

области које могу послужити као примери добре праксе:  

▪ Промовисати знање код ученика свих разреда и организовати  у школи манифестацију Новогодишња 

научна чаролија, где су укључени и ученици и наставници у извођењу експеримената , односно 

промовисање науке на очигледан начин.  

▪Посета Фестивалу науке. 

▪Организовање посета средњих школа у окружењу, како би се ученици информисали о образовним 

профилима. 

▪Подршку ученицима који слабије уче, а нису за инклузију и израду ИОП-а, уз укључивање родитеља, 

наставника, ученика, одељењског старешине, вршњака   и стручних  сарадника. 

▪Информисање ученика о изборима занимања кроз предавања и  радионице. 

▪Обука родитеља у пружању подршке деци у избору занимања и попуњавању листе жеља и како се 

израчунава број бодова за упис у средњу школу.  

области које су на задовољавајућем степену остварености:  

▪Тестирање ученика осмог разреда тестом за професионалну оријентацију. 

▪Информнисаност о условима конкурисања за средњу школу. 

области које би требало унапредити су: 

▪Органозовати посете радним организацијама.  

▪Укључити родитеље у професионално информисање ученика свих разреда, о занимањима којима се баве. 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕРУРСИМА 

 

области које могу послужити као пример добре праксе: 

▪ Директор школе својим радом и понашањем служи као пример запосленима у школи, доприноси 

афирмацији и угледу школе. 

▪Спремност  руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлука. 

▪Подржавање стручног усавршавања наставника у установи и ван  установе. 

▪Сарадња са локалном  заједницом, родитељима и са другим организацијама. 

▪Маркетинг школе. 

▪Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања, обезбеђивању квалитета и 

унапређивању образовно-васпитног рада. 
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▪Преузимање мера ради извршења налога просветног инспектора и просветног саветника, као предузимање 

мера у случају недоличног понашања и запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. 

▪Развијање поверења , уважавање различитих мишљења и обезбеђивање добре комуникације. 

▪Компетентност  за успешно превазилажење конфликтних ситуација. 

▪Редовно подношење извештаја Школском одбору о раду и о активностима које се одвијају у школи. 

▪Старање о остваривању развојног плана школе , организација педагошко-инструктивног увида и 

преузимању мера за унапређивање наставника и стручних сарадника, као и старање о благовременом 

обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе. 

области које су на задовољавајућем степену остварености: 

▪Истицање јасног канала комуникације између наставника, родитеља и ученика. 

▪Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе и промоција тимског рада. 

▪Захтев за вишим нивоом одговорности и радном дисциплином. 

▪Правовремена информисаност запослених, као и постављење јасних и прецизних захтева који доприносе 

ефикасности рада школе. 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  ЕТОС 

Углед и промоција школе- Обележја школе 

области које су примери добре праксе: 

▪Школа има посебна обележја (лого знак, школски лист „Наше новине“, Летопис, школску заставу, веб сајт, 

који се свакодневно ажурира). 

▪Школа је место културних дешавања у својој средини. 

▪У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, турнири, спортске актиности, 

изложбе. 

оно што треба унапредити: 

▪Укључити ученике и Ученички парламент у промоцију  школе. 

▪Укључити што већи број наставника у промоцију  школе. 

ОЧЕКИВАЊА И ПРОМОЦИЈА УСПЕШНОСТИ 

области као промери добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 

▪Школа има понуду ванаставних активности. 

▪Подстиче  се креативност и ученика и наставника.  
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▪Препознавање талентованих ученика и писање  ИОП-3. 

▪Учешће у пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“ (15 наставника, 13 ванаставних активности и 90% 

ученика од првог до седмог разреда). 

▪Успешни појединци и групе јавно се похваљују путем књиге обавештења, на Наставничком  већу, путем 

сајта школе, а награђују се на школским свечаностима. 

 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

области као примери добре праксе и на задовољавајућем нивоу:  

▪У школи постоји Кућни ред и Правилник  о понашању ученика, наставника, других запослених и родитеља 

које је већина прихватила.Поштовањем прихваћених правила, међусобним  уважавањем и хуманим 

опхођењем   у школи се подстиче и негује култура понашања. 

требало би унапредити: 

▪ Истакнути Кућни ред и Правилник о понашању  ученика, наставника,  запослених и родитеља . 

▪Унапредити рад одељењских старешина у раду са одељењским  заједницама у циљу подизања  свести о 

поштовању понашања и кућном реду. 

▪Поштовати план рада одељењског старешине. 

▪Осмислити начине да се интерперсонална комуникација на свим нивоима  унапреди. 

▪Одредити  канал  комуникације, представити  га свим наставницима  и истакнути га на огласној табли у 

зборници. 

 

АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

ПОШТОВАЊЕ ЛИЧНОСТИ 

области као пример добре праксе и задовољавајућег нивоа:  

▪Негује се слобода изражавања и уважава се и право свих актера у школи да траже, примају и дају 

информације.  

▪Развија се критичко мишљење код ученика од почетка  школовања. 

▪Информације се дају правовремено и свима су доступне. 

 

ЈЕДНАКОСТ И  ПРАВИЧНОСТ 

области као примери добре праксе и задовољавајућег нивоа: 

▪Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и децу са 

посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. 
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▪Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама једнако и без предрасуда у односу 

на њихов социјални статус, верску, националну и полну припадност. 

▪Нема повлашћених појединаца и група. 

▪Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних сарадника)садржи основне 

елементе поштовања дечјих  права, хуманитарне акције и активности везане и за упознавање традиције 

народа који заједно живе. 

 

АМБИЈЕНТ 

области које су пример добре праксе и на задовољавајућем  нивоу: 

▪Постојање критеријума и њихова мултидисциплинарна сврха у циљу учења, одмора оплемењивања 

простора, радних задужења. 

▪Ученички радови који оплемењују школски простор. 

▪Заједничко ангажовање учитеља, ученика и родитеља на сређивање простора у ИО Теочин. 

области које треба унапредити: 

▪Неговати одговоран однос запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. 

▪Уређењу учионица постерима и паноима зученичким  радовима  у старијим разредима. 

▪Дечје ликовне радове поставити у ходнику школе као тематске радове. 

▪Заједничко ангажовање одељењских  старешина, ученика и родитеља на сређивању  простора. 

  

ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

области које су примери добре праксе и на задовољавајућем нивоу:  

▪Комуникација и сарадња са родитељима. 

▪Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним правилима 

сарадње. 

▪Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. 

▪Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање укључивање родитеља у живот и рад школе 

и у школско учење. 

▪Школа мотивише родитеље за сарадњу –посете ванаставних активности, завршни испит, професионална 

оријентација , пројекте школе, истраживања. 

▪Обука родитеља за попуњавање листе жеља и како се израчунава укупан број бодова из школе и на ЗИ –

педагог школе. 
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▪Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом.  

▪У школи  функционише  Клуб родитеља и наставника, где се разматрају разна питања  везана за ученике. 

▪Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњем планом рада. Постоји 

посебан план сарадње школе са породицом. 

▪Постоји посебан регистратор активности Савета родитеља. 

▪Школа подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за 

нове облике сарадње. 

▪Добра сарадња  са родитељима  осмог разреда у организовању прославе школске славе. 

 

области које би требало унапредити: 

▪Школа омогућава родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи у сарадњи са наставницима, 

активно се укључују у стварање бољих услова за школско учење. 

▪Укључити родитеље у процес професионалне оријентације кроз организацију трибина, довођења стручњака 

разних профила, сарадња са радним организацијама. 

▪Мотивисати родитеље да у што већем броју присуствују часовима редовне наставе. 

▪Укључити Савет родитеља у проналажење и учешће у пројектима школе. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И САРАДЊЕ: 

▪Унапредити међусобну комуникацију и сарадњу и пружање подршке између колега. 

▪Побољшати информисање о школском животу реципрочно на вертикалном и хоринзонталном  нивоу и 

успостављање  јасне процедуре  протока инфорација. 

▪Оснажити тимски рад путем  равноправне  поделе задужења и равномерне оптерећености запослених и 

укљученост  у рад различитих тимова који постоје у школи. 

▪Оснажити тимски рад путем планирања и реализације тематске наставе. 

▪Организација различитих заједничких активности (излети, акције....). 

▪Обезбедити систематско и континуирано праћење професионалних  потреба  запослених (начина 

,мотивације). 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 

▪Општи успех ученика на  високом нивоу. 

▪Висока постигнућа на такмичењима и смотрама 

▪100% пролазности на завршном испиту 
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▪Ученици су упознати са ваннаставним  активностима које организује школа и самоиницијално учествују  у 

њима.  

▪ Ученици сматрају да је труд и напор и постигнут успех на такмичењима адекватно награђен. 

▪ У великом проценту ученици имају  позитиван став према настави и учењу. 

▪Наставници користе различите методе и облике рада да би мотивисали ученике. 

▪Сарадња са Регионалним центром за талентоване ученике. 

области које треба унапредити:  

▪ У циљу што квалитетнијег и ефикаснијег повезивања теорије и праксе, школска знања треба и даље 

унапређивати, омогућити ученицима да учествују у неким практичним активностима 

▪ Посветити већу пажњу ученицима који брже напредују, идентификовати  ученике  који би радили по 

 ИОП- у 3. 

▪ Подстицати  ученике  да развијају своје идеје, да самостално стичу додатна знања и вештине. 

▪Упућивати  ученике на   литературу неопходну за стицање додатних знања и вештина. 
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МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЧЛАНОМ 26. ЗАКОН О ОСНОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ КОЈЕ САДРЖИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

1.МЕРЕ   УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

Укупан број одељења:3 

Укупан број ученика осмог разреда: 35 ( 20 дечака и 15 девојчица) 

Укупан број ученика који су изашли на завршни  испит   35. 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ ОПШТИНЕ, ОКРУГА, 

ШКОЛСКЕ УПРАВЕ, РЕПУБЛИКЕ 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

пол дечаци девојчице сви ученици 

резултати број АС број АС број АС 

школа 20 428 15 549 35 480 

општина 184 456 159 534 343 492 

округ 971 470 981 531 1952 500 

ШУ 971 470 981 531 1952 500 

република 32627 476 30917 525 63544 500 

 

700                                                                                                                                                      републички просек                              

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

               Школа                        Општина                           Округ                    Школска управа  
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предмет МАТЕМАТИКА 

пол дечаци девојчице сви ученици 

резултати број АС број АС број АС 

школа 20 422 15 515 35 462 

општина 184 472 159 505 343 487 

округ 971 486 981 510 1952 498 

ШУ 971 486 981 510 1952 493 

република 34645 492 32898 508 67543 500 

 

 

700 републички просек                              

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

                                  Школа                           Општина                           Округ                     Школска управа 
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАКЕ  ИЗ КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА 

И
ст

о
р
и

ја
 20     46        

19    23            

18      51       

17       83   

ге
о
гр

аф
и

ја
. 16  3               

15    17            

14      57      

13      51       

Б
и

о
л
о
ги

ја
 12         

11     26          

10    20            

9      51       

8      57      

Х
ем

и
ја

 7               

6    20            

5       86  

Ф
и

зи
к
а 

4  3               

3    20            

2      49       

1    23            

                             10           20          30           40           50           60           70           80          90           100 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

Укупан број одељења:3 

Укупан број ученика осмог разреда: 25 ( 16 дечака и 9 девојчица) 

Укупан број ученика који су изашли на завршни  испит 25. 

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ ОПШТИНЕ, ОКРУГА, 

ШКОЛСКЕ УПРАВЕ, РЕПУБЛИКЕ 

предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

пол дечаци девојчице сви ученици 

резултати број АС број АС број АС 

школа 16 484 9 578 25 518 

општина 192 462 161 520 353 488 

округ 946 477 930 539 1876 508 

ШУ 946 477 930 539 1876 508 

република 31203 475 29766 526 60969 500 
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700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

                             Школа                 Општина                           Округ                        Школска  управа 

 

предмет МАТЕМАТИКА 

пол дечаци девојчице сви ученици 

резултати број АС број АС број АС 

школа 16 469 9 508 25 483 

општина 192 494 161 491 353 492 

округ 948 502 930 511 1878 507 

ШУ 948 502 930 511 1878 507 

република 33216 498 31754 503 64970 500 

 

 

700                                                                                                                   републички просек                              

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

                             Школа                 Општина                           Округ                        Школска  управа 
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТКЕ  ИЗ КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА 

И
ст

о
р
и

ја
 20  88  

19  68    

18  84   

17  72    

ге
о
гр

аф
и

ја
. 16  60     

15  52      

14  88  

13  100 

Б
и

о
л
о
ги

ја
 12  12   

11  88  

10  64    

9  88  

8  84  

Х
ем

и
ја

 7  48      

6  80   

5  100 

Ф
и

зи
к
а 

4  40       

3  44      

2  76   

1  56     

                             10           20          30           40           50           60           70           80          90           100    120 
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АКЦИОНИ  ПЛАН  МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  НА 

ОСНОВУ  АНАЛИЗЕ  РЕЗУЛТАТА  УЧЕНИКА  НА ЗАВРШНОМ  ИСПИТУ 

 

Активност време реализатори 

Израда плана припреме  за завршни испит IX сваке шк.године Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

Израда плана припремне наставе за ученике 

који похађају наставу по ИОП 

IX сваке шк.године Предметни наставници, чланови 

стручних већа, Тим за инклузивно 

образовање, Тимови за индивидуалну 

подршку 

Реализација припремне наставе Континуирано током 

сваке школске године 

Предметни наставници,  ученици 

Инфоримисање ученика и родитеља о 

Календару уписних активности 

педагог, одељењске 

старешине 

Фебруар/ март сваке школске године 

Реализација и анализа постигнућа пробног 

завршног испита 

Март Директор, стручни сарадник 

предметни наставници 

Анализа резултата пробног завршног 

испита у оквиру стручних већа предмета 

Март Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

Пуна реализација плана професионалне 

оријентације 

Континуирано током 

сваке школске године 

Тим  за  професионалну оријентацију, 

родитељи, ученици 

Укључивање родитеља у реализацију 

завршног испита 

јун, свако школске 

године 

Директор, педагог,Савет родитеља 

Обука за родитеље  мај-јун, свако 

школске године 

педагог,одељењске старешине  

Анализа излазности ученика на завршни 

испит 

јун, свако школске 

године 

Координатор  

Анализа резултата ученика на завршном 

испиту 

јун, свако школске 

године 

Директор, стручни сарадник 

предметни наставници 

Анализа резултата на завршном испиту 

ученика који похађају по ИОП у односу на 

индивидуалне циљеве/исходе учења 

јун, свако школске 

године 

Директор, педагог,психолог, Тим за 

инклузивно образовање, предметни 

наставници 

Додатно увежбавање садржаја на којима су 

ученици постигли  нижа  постигнућа 

Континуирано током 

сваке школске године 

Предметни наставници 

Израда годишњих и оперативних планова 

редовне наставе поштујући анализу 

резултата  завршног испита 

Август Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

Израда годишњих планова допунске и 

додатне наставе поштујући анализу 

резултата  завршног испита 

Август Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

Анализа усклађености  резултата  на 

завршном  испиту са закључним оценама 

ученика и презентација на Наставничком 

већу 

Август Директор, педагог, Наставничко веће 

Припрема, израда и реализација 

иницијалних тестова  поштујући   анализу 

резултата  завршног  испита 

Август Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

израда Разредних тестирања  за  ученике од 

првог до седмог разреда  на   крају школске 

године 

јун сваке  школске 

године 

педагог, директор, учитељи и 

предменти наставници за предмете 

који се полажу  на ЗИ 
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ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ  ИСПИТ 

Школа ће планирати и реализовати све активности од значаја за успешну реализацију завршног испита  у 

основном образовању које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Завод за 

унапређивање квалитета образовања и васпитања. У припреми и реализацији завршног испита  учествоваће 

сви актери – директор, педагог, психолог, предметни наставници, одељењске старешине, поједини тимови, 

родитељи и ученици. 

 

Активност време реализатори 

Израда плана припремне наставе Септембар Предметни наставници, чланови 

стручних већа 

Израда плана припремне наставе за ученике 

који похађају наставу по ИОП-у 

Септембар Предметни наставници, чланови 

стручних већа, Тим за 

инклузивно образовање, Тимови 

за индивидуалну подршку 

Реализација припремне наставе Континуирано 

током сваке 

школске године 

Предметни наставници,ученици 

Инфоримисање  -ученика и родитеља о 

Календару уписних активности и свим 

значајним активностима 

Континуирано 

током сваке 

школске године 

педагог, одељењске старешине 

Израда тестова за пробни завршни и 

завршни испит за ученике који похађају по 

ИОП-у на основу евалуација ИОП-а сваког 

појединачног ученика 

Друго полугодиште 

сваке школске 

године 

Предметни наставници, чланови 

стручних већа, Тим за 

инклузивно образовање, Тимови 

за индивидуалну подршку 

Припремање простора, услова и материјала 

за завршни испит 

Друго полугодиште 

сваке школске 

године 

Директор 

Формирање свих прописаних   комисија  за 

споровођење завршног испита 

Друго полугодиште 

сваке школске 

године 

Директор 

Реализација испита и осталих уписних 

активности 

Јун/јул сваке 

школске године 

Директор, координатор 

комисије 

Стална комуникација и сарадња са 

надлежном Школском управом у вези са 

реализацијом завршног испита 

Током школске 

године 

Директор, координатор 

комисије 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА 
За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога 

потребна додатна образовна подршка, школа ће обезбедити отклањање физичких комуникацијских препрека 

и донети индивидуални образовни план (у даљем тексту ИОП). Циљ школе је да сваки наш ученик добије 

квалитетно образовање и васпитање, да се оптимално укључи у наставни процес живота школе, осамостали 

и буде у потпуности прихваћен у вршњачком  колективу, али и широј друштвеној заједници. Такође, за 

ученике који показују изузетне способности прилагођаваће се стандарди постигнућа, односно израђивати и 

реализовати  обогаћени  ИОП-3. 

Активност време реализатори 

Формирање Тима за инклузивно образовање Септембар Директор, наставници 

Идентификација ученика из осетљивих 

друштвених група 

Септембар одељењски старешина, 

психолог 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка (ИОП1или ИОП2) 

Септембар сваке школске 

године и континуирано 

током године 

Од.старешине, наставници, 

педагог, психолог, Педагошки 

колегијум 

Идентификација ученика са изузетним 

способностима (ИОП3) 

Септембар сваке школске 

године и континуирано 

током године 

Од.старешине, наставници, 

педагог, психолог, Педагошки 

колегијум 

Отклањање физичких препрека у школи, 

набавка асистивне технологије 

Септембар сваке школске 

године и континуирано 

током године 

Директор, Тим за 

индивидуалну подршку, 

локална самоуправа 

Формирање Тимова за индивидуалну подршку 

ученицима 

Септембар сваке школске 

године и континуирано 

током године 

Од.старешине, наставници, 

педагог,психолог, родитељи, 

Педагошки колегијум 

Израда педагошких профила  и ИОП-а Септембар сваке школске 

године и континуирано 

током године 

Чланови тима за 

индивидуалну подршку 

Реализација и  евалуација ИОП-а Континуирано током 

године 

Чланови тима за 

индивидуалну подршку 

Индивидуално саветодавни рад, односно 

пружање подршке ученицима и родитељима 

који наставу похађају по ИОП-у. 

Континуирано током 

године 

Одељењски старешина, 

педагог, психолог 

Сарадња са Интерресорном  комисијом, 

изабраним  лекаром   Дома здравља, Центром за 

социјални рад и другим релевантним стручним 

лицима за реализацију ИОП-а. 

Континуирано током 

године 

Одељењски стрешине, 

педагог, психолог и предметни 

наставници 

Обезбеђивање личних пратилаца у сарадњи са 

локалном самоуправом 

Континуирано током 

године 

Директор 

Реализација наставе за ученике на дужем 

кућном  или болничком  лечењу 

Континуирано током 

године 

Од. стрешине, педагог, 

психолог и предметни 

наставници 

Прилагођавање  завршног   испита  за  ученике 

којима је потребна  додатна  образовна  

подршка 

Континуирано током 

године и у јуну/јулу сваке 

школске године 

Тим за индивидуалну 

подршку, наставници, од. 

старешина, педагог и психолог 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
У школи превенција насиља, злостављања и занемаривања  ученика чине  мере и активности  којима се  у 

установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује сарадња, уважавања и конструктивна 

комуникација.  

Превентивним  активностима се:  

1)подиже ниво свести и осетљивости  детета и ученика, родитеља и свих запоселих за препознавање свих 

облика насиља, злостављања и занемаривања; 

2)негује се атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и  констурктивне  комуникације у којој се не 

толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

3)истичу и унапређују знања, вештине и ставови  потребни  за конструктивно реаговање на насиље; 

4)обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављења и 

занемаривања. 

Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне активности, 

начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

Активност време реализатори 

Реализација тема на часу одељењског старешине 

са циљем превенирања насиља, развоја 

толеранције, неговања пријатељства и 

прихватања различитости, развој свести о 

равноправности и заједништву 

током шк.год. одељењски старешина, педагог, 

психолог 

Реализација педагошко-психолошких радионица 

са ученицима из области заштите менталног 

здравља и ненасилне комуникације 

током шк.год. психолог 

Организовање хуманитарне активности током шк.год. ОС, УП, ученици, Тим за 

социјалну заштиту 

Организација ученичких журки и забава са 

циљем развоја пријатељства, заједништва и 

тимског рада 

једном или два 

пута месечно 

Одељењске старешине, 

наставници, помоћно особље 

Спортска такмичења и фер-плер турнири током шк.год. Наставници ФВи ученици 

Активности Ученичког парламента усмерене на 

превенцију насиља, инклузије и једнакости за 

све 

Током школске 

године 

Координатор, чланови 

Уч.парламента, 

Обележавање пригодних датума – Дан школе, 

Дечија недеља, Свети Сава ... 

У складу са 

Календаром 

рада  

Сви запослени у установи, 

ученици 

Изложба ученичких ликовних радова у холу 

школе са темом ненасилне комуникације, 

инклузије, демократије 

током шк.год. Наставник ликовне културе, 

наставници техничког 

образовања, учитељи, ученици 

Израда паноа на тему дечијих права, ненасиља, 

толеранције 

децембар Учитељи, стручна служба, 

наставници , ученици 

Постављање стране на сајту школе посвећене 

развоју толеранције и хуманих односа у школи 

током шк.год. Чланови Наставничког већа, 

ученици 
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Активност време реализатори 

Активности усмерене на превенцију насиља у 

оквиру наставних предмета – обрада тема, анализа, 

домаћи задаци, презенатације, есеји, пројекти... 

Током школске 

године 

Наставници, ученици, 

педагог и  психолог 

Ангажовање што већег броја ученика у слободним 

и ваннаставним  активностима  које  утичу на 

квалитетно провођење  слободно г времена и 

усмерене су на конструктиван и стваралачки 

развој личности ученика 

Током школске 

године 

Учитељи, наставници, 

стручна служба 

Укључивање ученика из посебно осетљивих и 

ризичних група (ученици са посебним потребама,  

ученици из социјално депримираних средина) у 

ваннаставне и слободне активности 

Током школске 

године 

Учитељи, наставници, 

стручна служба 

Саветодавни рад са ученицима који врше насиље, 

који трпе насиље и који су посматрачи насиља 

Током школске 

године 

Психолог, директор, 

педагог, одељењске 

страешине, одељењске 

заједнице, родитељи 

Организовање предавања и трибина за родитеље 

са темом превенције насиља, злостављања и 

занемаривања  деце 

Током школске 

године 

Стручни сарадници, 

директор, предавачи по 

позиву 

Континуирана сарадња са институцијама  локалне 

средине ( Центар за социјални рад, Дом здравља, 

МУП, остале школе из Општине, локална 

самоуправа, невладине организације ) 

Током школске 

године 

Сви запослени у установи 

Реализација родитељских састанака Пет пута током 

школске године 

Одељењске старешине Пет 

пута током школске године 

Реализација трибина и предавања за родитеље Три пута током 

школске године ( 

септембар и 

фебруар) 

педагог, психолог 

Индивидуално саветодавни разговори са 

родитељима 

Током школске 

године 

Одељењске старешине 

педагог, психолог, 

наставници, директор 

школе 

Организовање трибина и предавања за родитеље 

које ће водити  гостујући предавачи и стручњаци 

Током школске 

године 

Директор, одељењске 

старешине,председник Клуб 

за наставника и родитеља 

Реализација педагошко- психолошких и 

креативних радионица са родитељима и 

ученицима 

Током школске 

године 

Одељењске старешине 

педагог,психолог, 

наставници, директор 

школе 

Редовно информисање родитеља о свим  значајним 

догађајима школског живота  деце 

Током школске 

године 

Одељењске старешине 

педагог,психолог, 

наставници, директор 

школе 

Објављивање стручно педагошко-психолошких 

текстова о васпитању и развоју деце намењених 

родитељима на школском сајту 

Током школске 

године 

педагог,психолог, 

наставници 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА 
Школа ће спровести акциони план за спречавање осипања  ученика,  спровођењем  превентивних мера 

интервенције, а све са циљем спречавања осипања  ученика из малих школа.  Мере превенције о осипању 

ученика спроводиће се систематско доследно, јер је образовање за свако дете изузетно важно. Осипање из 

образовно-васпитног  система смањује могућност за лични и професионални развој, те излаже ученике 

ризику од сиромаштва, незапослености и социјалне укључености, те ће школа преузети све неопходне мере 

да се осипање искључи. Акциони план произашао је из приручника за школе „Спречавање осипање ученика 

из образовног сиситема, који су издали Центар за образовне политике, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и УНИЦЕФ. 

Активност време реализатори 

Израда Акционог плана за спречавање 

мера осипања 

март Тим за школско развојно 

планирање 

Успостављање система за рану 

идентификацију и реаговање 

март Директор, педагог, психолог, 

од. старешине, Тим за 

инклузивно образовање 

Упознавање целог школског колектива са 

важношћу спречавања осипања 

континуирано Директор, Наставничко веће 

Идентификација  ученика  који су под 

ризиком од осипања 

континуирано Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Израда и реаализација плана за спречавање 

осипања за сваког појединачног ученика у 

ризику од осипања 

континуирано Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Укључивање породица  ученика у ризику 

од осипања 

континуирано Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Вршњачка подршка (заједничко учење, 

помоћ у савладавању наставног градива, 

активности Ученичког парламента, 

заједничке ваннаставне активности) 

континуирано Од.старешине, педагог, 

психолог, Ученички парламент, 

одељењске заједнице, 

наставници 

Усавршавање наставника и стручних 

сарадника из области спречавања осипања 

(акредитоване обуке) 

континуирано Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Сарадања са институцијама  локалне 

заједнице (локална самоуправа, Центар за 

социјални рад, Дом здравља, Полицијска 

станица, остале образовне установе, 

невладине организације и удружења 

грађана) 

континуирано Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Праћење , анлиза и евалуација активности 

школе усмерених на спречавање осипања 

континуирано 

праћење, анализа и 

евалуација  

Директор, педагог,психолог, 

одељењске старешине, 

наставници 

Професионална оријентација  ученика  у 

ризику од напуштања школе 

континуирано педагог,психолог, одељењске 

старешине 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА НА РАЗЛИЧИТИМ 

НИВОИМА ОБРАЗОВАЊА 
 

1.ТРАНЗИЦИЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Цељ активности у овој области је успешна адаптација и транзиција деце/ученика из предшколске установе и 

деце стасале  за упис у први разред, размена информација о ученицима у сарадњи са ПУ „Сунце“и 

евентуално са Интерресорном  комисијом, Домом здравља и Центром  за социјални рад, како би свима 

ученицима била пружена адекватна образовна, здравствена и социјална подршка и како би упис деце био 

свеобухватнији. Активности  се односе и на упознавање  деце и родитеља са школом, простором, 

организацијом  рада и учитељима у периоду  док још увек похађају припремни предшколски  програм. 

Пошто је наша школа специфична,  јер има у свом саставу малих школа, односно 7 издвојених одељења и 

мали број ученика у одељењу, па ППП  изводе  учитељи, а где је већи број деце изводе васпитачи  ПУ 

„Сунце.“ 

Активност Носиоци 

задатака 

Време 

реализације 

Учесници 

Састанак стручне службе ОШ и 

ПУ ради размене информација о 

свим  будућим  ученицима 

педагог, 

психолог, 

васпитач 

април, мај Стручна служба ОШ и ПУ, 

СТИО ОШ и ПУ, васпитачи 

Покретање поступака пред 

Интерресорном  комисијом  за 

будуће прваке којима ће бити 

потребна процена  додатне 

образовне подршке 

педагог , 

психолог , 

СТИО ПУ, 

СТИО ОШ 

март, април родитељи, стручна служба 

обе установе, васпитачи 

Пријем првака (приредба старијих 

другара, први родитељски 

састанак, упознавање родитеља са 

наставницима енглеског језика и 

верске наставе) 

педагог, 

психолог и 

учитељи 

4.разреда 

јул, август педагог, директор, психолог, 

учитељи, ученици 4. разреда, 

ученици 1. разреда, 

родитељи 

Упис будућих првака педагог, 

психолог 

мај, јун педагог, секретар, психолог, 

деца, родитељи 

Трибина за родитеље „Првак у 

породици“ (трибина  коју 

традиционално одржава стручна 

служба школе, уз презентацију на 

видео биму, са циљем пружања 

савета и препоруке  родитељима 

за успешну адаптацију ученика 

педагог, 

психолог 

мај, јун директор, школски психолог, 

учитљи првог разреда, 

учитељи из продуженог 

боравка, родитељи 

Обезбеђивање додатне образовне 

подршке ученицима првог 

разреда, којима је неопходна 

подршка 

педагог,  

психолог, 

СТИО, учитељи 

током године Тим за пружање подршке 

ученику, учитељи, 

родитељи, педагог,психолог 
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2. ТРАНЦИЗИЈА УЧЕНИКА СА ПРВОГ НА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Циљ активности  у овој области је успешна транзиција ученика наше школе са разредне на  предметну 

наставу, добијање и размена свих релевантних  информација о ученицима, као и успешна комуникација  и 

сарадња наставника, родитеља и ученика. 

Активност Носиоци задатака Време 

реализације 

Учесници 

Реализација часова наставних предмета 

предвиђених планом и програмом  за 5. 

разред у одељењима 4. разреда (сви 

предметни наставници, са  два  часа током 

године) са циљем упознавања будућих петака 

са предметима, наставницима, кабинетима, 

наставним средствима. 

директор, 

предметни 

наставници 

током 

наставне 

године 

предметни 

наставници, 

учитељи, 

ученици 

Покретање поступака пред Интерресорном 

комисијом за будуће петаке којима ће бити 

потребна процена  додатне образовне 

подршке 

педагог, психолог,  

СТИО ОШ 

март, април родитељи, 

стручна служба 

установе, 

учитељи 

Састанак одељењских старешина и учитеља 

који изводе четврти разред, директора, 

педагога и  психолога, са циљем размене 

свих релевантних информацијама о 

ученицима 

директор септембар учитељи 4. раз, 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

Трибина за родитеље ученика 5. разреда 

„Прелазак са разредне на предметну 

наставу“, уз презентацију на видео биму, са 

циљем пружања подршке и давање 

адекватних савета родитељима 

педагог, психолог септембар педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

5.раз.родитељи 

Први родитељски састанак у 5. разреду (тема- 

упознавање са свим особеностима предметне 

наставе, адаптација ученика) 

одељењске 

старешине 

септембар одељењске 

старешине, 

родитељи 

Едукативна  радионица „Моје дете полази у 

пети разред“ 

педагог септембар родитељи 

Индивудуалне консултације са циљем 

успешне адаптације ученика на предметну 

наставу 

одељењске 

старешине 

током 

године 

одељењске 

старешине, 

родитељи, 

педагог, 

психолог 

Обезбеђивање додатне образовне подршке 

ученицима петог разреда којима је таква 

подршка потребна 

педагог,  психолог, 

СТИО, предметни 

наставници 

током 

године 

Тим за 

пружање 

подршке 

ученику, 

учитељи, 

родитељи, 

школски 

психолог 
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3.ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Циљ активности из ове области је олакшавање транзиције наших ученика завршног разреда у средње школе, 

адекватно професионално усмеравање ученика осмог разреда, посебан акценат је на мотивисању и 

професионално усмеравање ученика из друштвено осетљивих група  за наставак школовања и после 

завршене основне школе. 

Активност Носиоци задатака Време 

реализације 

Учесници 

Активности из области професионалне 

оријентације ученика, према посебном плану 

Тима за професионалну оријентацију 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

током 

године 

одељењске 

старешине, 

ученици 

Активности Ученичког парламента 

(вршњачки тим за професионалну 

оријентацију у овиру парламента) – израда 

паноа, постер презентација, текстова на 

школском сајту и сл. 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

током 

године 

Чланови Тима 

за подршку 

Ученичком 

парламенту, 

ученици 

Прослеђивање свих релевантних 

информација од стране Министарства, 

Школске управе, средњих школа итд. 

директор током 

године 

директор, од. 

старешине 

Обука родитеља педагог мај, јун ос, родитељи 

Тестирање ученика 8. разреда (способности, 

професионална интересовања,особине 

личности), израда појединачних профила 

психолог током 

године 

ученици 

Индивидуално саветодавни  рад са свим 

ученицима завршног разреда – 

професионално усмеравање и саветовање 

психолог током 

године 

ученици 

Представљање средњих школа из околине, 

посета наших ученика 

педагог, директор током 

године 

ученици, ос. 

Обезбеђивање додатне образовне подршке 

ученицима осмог разреда, којима је 

неопходна 

педагог, психолог, 

СИОШ, учитељи 

током 

године 

Тим за 

пружање 

подршке 

ученику, 

педагог 

родитељи, 

психолог 
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ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

▪ Идентификација  ученика  који показују посебна интересовања за поједине области или предмете и рад са 

таквим ученицима на редовној и додатној настави; 

▪ Израда ИОП-а 3 за надарене ученике; 

▪ Сарадња са Регионалним центром  за талентоване ученике; 

▪ Традиционална манифестација „Новогодишња научна чаролија“ има за циљ презентовање науке 

ученицима млађих разреда и све активности које су укључене у Обогаћени једносменски рад.  

▪ Учешће на  ликовним и литерарним  конкурсима; 

▪ Унапређивање  културне и јавне делатности школе; 

▪ Унапређивање сарадње са културним и другим институцијама; 

▪ Организовање школских свечаности поводом  пригодних датума; 

▪ Учешће у бројним  хуманиратним акцијама; 

▪ Активности током Дечје недеље; 

▪ Учешће ученика  и наставника  у изради школског листа „Наше новине“; 

▪ Организовање турнира пријатељства; 

▪Промовисање спортских активности. 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
Укључивање школе у различите националне и међународне пројекте доводи до повећања мотивације свих 

учесника у школском процесу; модернизација наставних средстава и наставе; унапређивања потребних 

знања, вештина и ставова наставника као пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група, 

талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју да остваре образовне и васпитне потенцијале 

у складу са сопственим могућностима. 

До сада у нашој школи у периоду од 2015. до 2020. године реализовани су следећи пројекти: 

▪ Сарадња у пројекту „Ефикасно коришћење топлотне и електричне енергије у школским објектима и 

домаћинству“. 

▪ Међународни пројекат : „АЦЕС“ 

▪ „Реконструкција опремање кухиње у Прањанима“-Њ.К.В. Принцезе Катарине Карађорђевић 

▪ „Реконструкција и опремање школе у Брезни“ 

▪ „Замена столарије у  Прањанима“ 

▪ „Увођење АМРЕС мреже“ –Министарство за телекомуникацију 

▪ „Обогаћен једносменски рад“ пилот пројекат Министарство просвете , науке и технолошког развоја 

▪ Пројекат професионалне оријектације ДИЛС 

▪ Пројекат „Покренимо нашу децу“, који је покренуло  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

и компанија Aqva Viva. 

▪ „Еко- школа“ 

У оквиру наставе се реализују мини пројекти којима се обухватају сви актери школског живота (ученици, 

наставници, педагог и родитељи). Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима , 

ресурсима и потребама прикључивати и другим  локалним и међународним пројектима , а који се буду 

реализовани током периода од 2020. до 2025. 

▪ Међународни пројекат  „Дигитални  кабинет“, наша школа и Турска амбасада 

▪ Угљара – наша школа и општина Горњи Милановац 

▪ „Упознај своју околину/завичај“ школски, едукативни пројекти 

▪ „Волим да читам, а ти?“- школски едукативни пројекти. 

▪ Партнерство Ерасмус+ „Young journalists of today – responsible citizens of tomorrow“ 

 

 

39 



Школски развојни план                       2020/21. – 2024/25. 
 

 

Активност Садржај Инструменти Време  Носиоци 

Процена стања и 

потреба школе 

На основу процене 

стања и потреба, 

школа ће 

аплицирати на 

одређене конкурсе. 

Извештај На почетку 

сваке школске 

године. 

Стручна већа и 

тимови, 

педагог,директор 

Похађање обука за 

писање пројеката 

Наставници ће 

похађати обуке за 

писање пројеката. 

Потврда о 

завршеној 

обуци 

Током школске 

године 

наставници 

Претраживање 

конкурса на интернету 

Претраживањем 

проналазити 

одговарајуће 

конкурсе. 

Извештај Током школске 

године 

Наставници, 

педагог директор 

Проналажење партнера 

за развојне пројекте 

Проналазити 

одговарајуће 

партнере за 

развојне пројекте. 

Извештај Током школске 

године 

Директор 

Укључивање родитеља 

, установа и удружења 

грађана са којима 

школа има сарадњу као 

сараднике на 

пројектима 

Укључивати 

одговарајуће 

сараднике по 

потреби. 

Извештај Током школске 

године 

Наставници, 

директор, тим за 

иновацију и 

актуелност, 

педагог 

Аплицирања школе на 

конкурсе за пројекат 

Школа ће након 

одабраног 

конкурса 

аплицирати за 

одређене пројекте. 

Документ Током школске 

године 

Директор, Тим за 

иновацију и 

актуелност, 

педагог 

Реализација пројеката Након одобреног 

пројекта, школа ће 

приступити 

реализацији. 

Извештај, 

Документ 

Током школске 

године 

Наставници, 

директор, тим за 

иновацију и 

актуелност, 

педагог 

Евалуација Након завршетка 

пројекта, извршиће 

се евалуација 

урађених 

активности. 

Извештај Након 

завршетка 

пројекта 

Стручна већа и 

тимови, директор, 

педагог 
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ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 
 

Један од кључних сегмената за унапређивање квалитета рада школе јесте и професионални развој 

запослених. Директор и Педагошки колегијум ће пратити услове за стицање звања, поступак за стицање 

звања и рад у звању.  

У школи постоји Тим за стручно усавршавање који прати активности свих запослених у оквиру стручног 

усавршавања. Сви наставници, стручни сарадници, директор и помоћник директора на почетку сваке 

школске године израђује Личне планове професионалног развоја који обухватају изабране теме за стручно 

усавршавање у оквиру установе и ван установе. На крају полугодишта и на крају школске године, запослени 

су у обавези да предају извештаје о личном стручном усавршавању. 

Тема/активност Време Одговорна 

особа за 

активност 

Носиоци Очекивани 

исходи 

активности 

Начин 

праћења 

реализације 

Припремање плана 

професионалног 

развоја на нивоу 

школе и план СУ 

август директор координатор, 

чланови 

тима СУ, ПК 

реализација 

према плану, 

мотивисање 

колега за ПР 

евиденција о 

СУ 

Израда интерног 

правилника о СУ 

унутар установе 

август тим за СУ координатор, 

чланови 

тима СУ 

Дефинисање 

начина о 

бодовању СУ 

Правилник 

евиденција 

СУзапослених 

Упознавање 

чланова колектива 

са Правилником о 

СУ унутар 

установе 

по 

доношењу 

Правилника 

и пре 

сваког 

извештаја 

запосленог 

о СУ 

директор координатор Усвајање 

Правилника о 

СУ и 

применама 

Правилник 

евиденција 

СУзапослених 

Праћење 

реализације 

процеса СУ и 

професионалног 

развоја 

Квартално директор и 

координатор СУ 

координатор, 

чланови 

тима СУ 

реализација 

личног плана 

СУзапослених 

иновација у 

настави, 

примена 

знања са 

семинара 

тромесечно 

извештај Тима 

СУ, ПК 

Сарадња са 

органима школе и 

другим субјектима 

у школи и ван 

школе у циљу 

испуњавања 

задатка  

током 

године 

директор и 

координатор СУ 

координатор, 

чланови 

тима СУ, 

запслени 

успостављање 

сарадње са 

институцијама 

Извештај 

Школски 

одбор, ПК 
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МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Школа има школски сајт www.skola-pranjani.edu.rs, преко којег ученици, наставници и родитељи добијају 

потребне и значајне информације. Већина наставника је оспособљена за рад на рачунару и то користе у свом 

раду са ученицима. Кроз даље стручно усавршавање  у установи и ван установе потребно је оспособљавање 

наставника за употребу савремене технологије и иновативних метода.  

Потребно је радити и на увођењу иновативних метода  у настави,  учењу и оцењивању  ученика 

примењујући следеће мере: 

▪  одабир стручних семинара везаних за иновативне методе наставе и учења, 

▪  примену стечених знања са семинара, 

▪  извођење угледних часова,  

▪  извођење амбијенталне наставе, 

▪ израда базе података – Збирка часова –примери добре праксе (електоронски), 

▪ увођење ученика у разне методе и технике ефикасног учења,  

▪  мини пројекти ученика и наставника, 

▪ обрада наставних тема кроз међупредметну повезаност,  

▪ постављање  на школски сајт линкове едукативних сајтова,  

▪ упућивање ученика на коришћење других извора информација осим уџбеника (књиге, часописи, 

енциклопедије, интернет). 

 

 . 
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ПЛАН  НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
Наставник, стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: 

педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник под условима и по 

поступку утврђеним Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника. 

Активност Садржај Време 

реализације 

Носиоци Инструменти 

евалуације 

Упознавање 

наставника са 

условима за 

напредовање и 

стицање звања 

На седници Наставничког 

већа наставници ће бити 

упознати са условима за 

напредовање и стицање 

звања 

Септембар Директор, Тим 

за стручно 

усавршавање 

Записници са 

НВ 

План напредовања и 

стицања звања 

наставника и стручних 

сарадника 

Израда плана активности у 

вези са напредовањем и 

стицањем звања 

Септембар Директор, Тим 

за стручно 

усавршавање 

планови 

Израда Портфолија 

наставника 

Потпуна слика о 

досадашњем личном 

професионалном развоју. 

Током 

године 

Наставник, 

Директор, 

стручни 

сарадник 

Портфолио 

наставника 

База података о 

стручном 

усавршавању 

наставника, стручних 

сарадника и директора 

школе 

Потпуна слика о 

досадашњем 

професионалном развоју 

запослених. 

Током 

године 

Тим за стручно 

усавршавање 

Извештај 

Утврђивање имена 

наставника који имају 

услов за стицање 

звања 

Утврђује се списак 

потенцијалних кандидата 

за стицање звања 

Током 

године 

Директор, Тим 

за стручно 

усавршавање 

списак 

Формиран списак 

кандидата 

Формира се списак 

кандидата. 

Током 

године 

Директор, Тим 

за стручно 

усавршавање 

списак 

Прикупљање 

неопходне 

документације за 

подношење пријаве за 

стицање звања 

Након утврђивања 

испуњености услова, 

прикупља се 

документација за 

подношење пријаве за 

стицање звања. 

Током 

године 

Наставник документ 

Покретање и 

спровођење процедуре 

Покреће се процедура. Током 

године 

директор документ 

Јавно обавештавање 

кандидата о јавности  

стицању звања 

Резултати спровођења 

процедуре 

Током 

године 

директор документ 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ 

ЗАСТУПНИКА У РАДУ ШКОЛЕ 
Наша школа има добру сарадњу са родитељима /старатељима ученика и  пружа им  потребну подршку кроз 

следеће активности: 

▪ индивидуални разговори са родитељима или старатељима ученика, 

▪ родитељски састанци, 

▪ редовно информисање на Савету родитеља, 

▪ рад у Клубу родитеља и наставника, 

▪ дани отворених врата одељењских старешина (редовни термини када се родитељи могу упознати са свим 

важним информацијама везаних за њихово дете и могућност да присуствују  часу), 

▪ укључивање родитеља у професионалну оријентацију, 

▪ редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, ученички портфолио, белешке о детету...) 

▪ чланство родитеља у Стручним тимовима , 

▪ укључивање родитеља за рад ИОП-а тимови за додатну подршку ученика 

▪ укључивање родитеља у тим за подршку у учењу деце која нису за ИОП-е 

▪ укључивање родитеља у тим за нарадену децу за ИОП-3. 

Облици сарадње Активности Време Носиоци Инструменти 

евалуације 

Састанак са 

родитељима 

новоуписаних 

ученика у први и пети 

разред 

Упознавање са условима и 

програмом рада; 

Упознавање са процесом 

адаптације; Упознавање 

са новим одељењским 

старешинама 

Септембар Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

Извештај; Ес 

дневник 

Родитељски састанци Упознавање са програмом 

рада у целини; 

Упознавање са условима и 

организацијом живота и 

рада у школи ; Права и 

дужности родитеља 

Током 

године 

Одељењске 

старешине 

Извештај; Ес 

дневник; 

Педагошка 

документација 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

У току недеље сваки 

наставник одређује време 

за појединачни разговор 

са родитељима 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

Писана 

обавештења; 

Ес дневник 

Индиректни контакти 

са родитељима 

Телефонски позив, писана 

обавештења 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

Писана 

обавештења; 

Ес дневник 
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Облици сарадње Активности Време Носиоци Инструменти 

евалуације 

Дани отворених врата Праћење активности 

детета 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

Ес дневник 

Кутак за родитеље Пано са важним 

информацијама 

Током 

године 

Одељењске 

старешине 

Панои у холу 

школе 

Трибине за родитеље Обрадиће се теме везане 

за полазак детета у школу, 

тешкоће у учењу, 

прелазак са разредне на 

предметну наставу и сл. 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

педагог,  

психолог 

Извештај; Ес 

дневник; 

Школски сајт 

Учешће родитеља у 

заједничким 

активностима 

Добровољно ангажовање 

родитеља и њихова помоћ 

приликом организовања 

приредби, изложби, 

новогодишњег и 

ускршњег вашара, дечије 

пијаце и сл. 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

Извештај; Ес 

дневник; 

Школски сајт 

Клуб родитеља и 

наставника 

Рад на заједничким 

задацима везаних за 

ученике  

радионице, предавања, 

трибине и представе 

два-три 

током године 

Директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници и 

одељењске 

старешине 

Записници и 

извештаји 

Савет родитеља Седнице током године  Током 

године 

Директор Записници и 

извештаји 

Тимови и активи у 

које су укључени 

родитељи 

Стручни тимови и активи Током 

године 

Координатор и 

Стручних 

тимова и актива 

Записници и 

извештаји 
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ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ ШКОЛЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И 

УСТАНОВАМА 
 

Школа ће као и до сада иницирати и прихватати све облике сарадње са школама у оквиру Општине, као и са 

осталим школама у окружењу. Сарадња ће се одвијати кроз различите облике делатности (школске сусрете, 

културне манифестације, научна и спортска такмичења).  

Поводом  Дана школе, школа ће организовати активности са различитим садржајем у које ће бити укључени 

ученици. 

Са институцијама  локалне заједнице  одвијаће се међусобна сарадња са: Градском библиотеком, Домом 

здравља, Домом  културе, Центром  за социјални рад, Полицијском  станицом  и др.  

Сарадња са 

другим 

установама 

Активности Време Носиоци Инструменти 

евалуације 

Основне школе Посете другим основним школама 

на територији Општине ради 

такмичења из одређених предмета 

или посете културним 

манифестацијама. 

Током 

године 

Директор, 

одељењске 

старешине 

Ес дневник; 

Школски сајт; 

Извештаји 

Средње школе -Презентације различитих средњих 

април-мај  Директор, одељењске 

старешине, педагог, психолог 

Школски сајт; Ес дневник; 

Извештаји стручних школа у оквиру 

професионалне оријентације 

мај, јун Директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Предшколске 

установе 

Одлазак ђака првака на дружење у 

предшколске установе 

мај, јун Одељењске 

старешине 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Локална 

самоуправа 

Учешће у заједничким пројектима, 

стална сарадња по свим питањима 

везаним за рад школе. 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине; 

Директор, 

педагог 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Полицијска 

станица 

Предавања и трибине Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине; 

Директор, 

педагог 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 
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Сарадња са другим 

установама 

Активности Време Носиоци Инструменти 

евалуације 

Дом здравља Здравствена превенција и 

заштита (систематски 

прегледи и предавања) 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине; 

Директор, 

педагог 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Црвени  крст Хуманитарне акције Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине; 

Директор, 

педагог 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Градска библиотека Упис ђака првака у 

библиотеку 

током 

године 

учитељи извештај ес-

дневник 

Центар за социјални 

рад 

Оснаживање породица 

ученика кроз размену 

информација и хуманитарне 

акције. 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине; 

Директор, 

педагог 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

Дом културе Промоција културног 

стваралаштва 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине 

Школски сајт; 

Ес дневник; 

Извештаји 

УдружењеЧепом до 

осмеха 

Хуманитарна акција Током 

године 

Ђачки 

парламент, 

одељењске 

старешине 

Ес дневник; 

Школски сајт 

Математичко друштво 

,,Архимедес“ 

Реализација математичког 

турнира „Мислиша“ 

Фебруар Стручно веће 

наставника 

математике, 

одељењске 

старешине 

Извештаји; Ес 

дневник 
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Развојни план Основне школе „Иво Андрић“ Прањани 

настао је као резултат рада Стручног актива за самовредновање и Стручног 

актива за развојно планирање.  

 

Стручни актив за самовредновање користиће различите инструменте (анкете, упитнике, 

посматрања, евиденције) сагледао је нивое успешности рада школе у  кључним областима и 

одредио  приоритете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

На основу извештаја и предлога мера за побољшање стања у поменутим  кључним 

областима настао је РАЗВОЈНИ ПЛАН школе чија  је  реализација  предвиђена за период од 

школске 2020/2021. године закључно са школском 2024/2025.године. 
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Програмирање, 

планирање. 

извештавање  

Настава и учење 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

Подршка ученицима Етос  

Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 
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ОБЛАСТИ ПРОМЕНА- СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

Програмирање, планирање, извештавање 

 

„Тајна успеха у животу није да човек ради оно што воли,  

већ да воли оно што ради!“ 

Винстон Черчил  

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин 

праћења-

инструменти 

и технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Унапредити 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

и планирање 

рада органа, 

тела и томова. 

Подстицање 

орговорности  

за реализацију 

Школског 

програма, 

Годишњег 

плана и 

Развојног плана 

школе 

Упознати 

наставнике са 

принципима 

Школског 

програма, 

Годишњег 

плана рада и 

Развојног плана. 

наставници, 

педагог. 

психолог, 

директор 

Стручни актив 

за школски 

програм и 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

јун-август- 

септембар 

2020-2025. 

сви наставници 

педагог, психолог 

учествује у 

изради  школских 

докумената и 

планирају 

разноврсне и 

конкретне 

активности 

Увид у израђен 

Школски 

програм, 

Годишњи план 

рада школе  и 

Развојни план  

координатори  

тимова  и 

Стручни 

активни за 

школски 

програм и 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

септембар  

током године  

2020-2022. 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активност

и 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин 

праћења-

инструменти 

и технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

 Обогатити 

садржаје 

школских 

докумената, 

разноврсним 

активностима. 

 

Споводити 

аналитичко-

истраживачки 

рад. 

Формирати  тимове 

у које су укључени 

сви наставници  за 

израду ГПШ. 

Оперативно 

планирање 

конкретне 

активности у ШП, 

ГПШ, РП у складу 

са потребама и 

интересовањима  

свих актера 

образовно-

васпитног процеса 

и предвидети мере 

праћења 

(оцењивање, 

самопроцена, 

посматрање, 

испитивање, 

тестирање, 

анкетирање...) и  

извештавање ГИШ 

Редовно пратити 

постигнућа 

ученика, наставника 

( анализа успеха, 

такмичење, 

завршног испита) и 

предвидети мере 

унапређења. 

  Бољи квалитет 

рада  школе у 

односу на 

претходну 

годину на 

основу праћења 

постихнућа 

ученика и 

наставника. 

ГИШ (Годишњи 

извештај 

школе)  

Увид у 

записнике 

тимова 

 

 

Увид у 

педагошку 

документацију 

– разне анализе 

 

 

Увид у 

записнике 

стручних актива 

 

 

  

Унапредити  

годишње и 

оперативно 

планирање 

ОВР-а 

Користити 

међупредметне 

и предметне 

компетенције  и 

стандарде 

На нивоу стручних 

већа разматрати 

искуства када је у 

питању:  

1.тематско планир- 

директор, 

педагог, 

психолог 

наставници 

2020-2025. Оперативно и 

годишње 

планирање је 

унапређено. 

Увид у 

годишње и 

оперативне 

планове  рада 

наставника 

педагог, Тим за 

актуализацију и 

иновацију 

2020-2025. 
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Развојни 

циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

 за глобално и 

планирање наставе 

и исхода 

постигнућа за 

оеративно 

планирање наставе. 

 

Користити 

разноврсне методе и 

технике којима се 

подстиче активност 

ученика на часу. 

 

Користити разне 

дигиталне алате за 

подстицање 

ученика за онлајн 

наставу. 

 

Планирати  

припремну наставу 

за ученике осмог 

разреда. 

 

Планирати  

допунску, додатну 

наставу и слободне 

активности у складу 

са специфичним 

потребама ученика. 

 

ање рада 

(корелација): 

2.коришћење метода 

и техника које 

подстичу  активну 

наставу; 

3.самовредновање 

рада у складу са 

донетим 

критеријумима на 

нивоу стручног већа 

 

Присустовати  у 

школи (организација) 

или ван школе неком 

од семинара из : 

1.области планирања 

наставе; 

2.области метода и 

техника наставе и 

учења. 

 

Укључивање ученика 

у ваннаставне 

активности према 

њиховим 

интересовањима. 

 

Укључивање ученика 

у допунску и додатну 

наставу у зависности 

од њихових 

постигнућа. 

 

Електронско 

предавање годишњих 

и оперативних 

планова. 

Руководиоци 

стручних 

већа 

 У дневним 

припремама 

видљиве су 

разноврсне методе и 

технике активне 

наставе 

 

Наставници 

припреме за час 

достављају на увид 

по потреби. 

 

Већи је проценат 

наставника који 

планира и остварује 

допунску, додатну 

наставу и секције у 

односу на претходне 

године. 

 

Већи је проценат 

ученика који су 

укључени у 

допунску, додатну 

наставу и скције у 

односу на претходне 

године. 

 

60% наставника 

предају своје 

годишње и 

оперативне планове. 

 

редовна настава и 

осталих облика 

образно-васпитног 

рада 

 

 

увид у дневне 

припреме 

наставника 

приликом посете 

часовима редовне 

наставе. 

 

 

увид у ес-Дневник 

 

 

 

 

Тим за 

унапређење 

квалитета 

рада школе 
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Настава и учење 

                         

 

                                                                                             „За успешно улагање потребно је време, дисциплина и стрпљење.“  

Ворен  Бафет 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин 

праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Унапређивање 

наставе кроз 

примену 

интерактивних 

метода рада и 

информационо-

комуникационих 

технологија 

Имплементирати 

хоризонтално 

учење унутар 

установе и 

развијати 

међупредметне  и 

предметне 

компетенције 

кроз мини 

пројекат 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника и 

примена стеченог 

знања и вештина.  

Интерно стручно 

усавршавање и 

размена искуства у 

примени иновација 

путем огледних 

часова и формирање 

Базе знања на 

платформи. 

директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

стручна већа, 

Тим за 

међупредметне 

и предметне 

компетенције 

током 

године, 

период  

2020.-2025. 

Побољшавање  

постигнућа и 

успех ученика из 

предмета у 

којима се 

примењују нове 

наставне методе 

и технике. 

 

Евиденција о 

одржаним  

угледним, 

огледним , 

интерактивној 

настави 

 

Увид и припреме 

за час 

Тестови знања/ 

анализа успеха 

 

Увид у оперативно 

планирање наставе 

 

Извештај и 

анализа са 

посећених часова 

Записник са 

стручних већа,  

Записник са  

Педагошког 

колегијума 

директор,  

педагог,  

психолог 

педагошки 

саветници 

 

руководиоци 

стручних 

већа 

 током 

школске 

године и 

период од 

2020.до 

2025. 
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Развојни 

циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

 Унапредити 

наставу  кроз 

интерактивне 

методе и ИКТ 

 

Обуке наставника за 

примену различитих 

платформи за учење и 

подучавање и примена у 

пракси 

 

директор, 

тим за 

унапређење 

квалитета 

установе 

наставници 

 

током 

школске 

године  

период од 

2020. до 

2025. 

Онлајн настава, 

припреме ученика,  

домаћи задаци, 

вежбање, квизови, 

тестови, 

презентације, 

постојање 

платформи 

Интернет 

платформе, 

презентације, 

припреме 

наставника , 

евиденције, сајт 

школе, извештај 

тима, радови 

ученика, школска 

документација 

директор, 

педагог, 

психолог, 

наставници 

током 

године 

перод од 

2020. до 

2025. 

Подстицати 

хоризонтално 

учење унутар 

установе 

Подстицати 

индивидуално 

напредовање 

ученика према 

њиховим 

способностима и 

интресовањима 

 

 

Усагласити 

критеријум 

оцењивања 

првог и другог 

циклуса 

Прилагодити  захтеве, 

методе, технике, облике 

рада (начин рада), 

наставни  материјал 

индивидуалним  

катактеристикама 

ученика 

 

Припремање тестова 

знања за ученике 

 

 

наставници, 

педагог, 

психолог,  и 

чланови 

Тима за 

додатну 

подршку 

 

 

наставници 

ученици 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

перод  2020-

2025. 

Индивидуално 

образовна 

постигнућа 

ученика су бољи 

за 40% 

 

 

 

 

Анализа тестова 

знања на нивоу 

разреда 

Увид у припреме за 

час, 

Увид у оперативно 

планирање наставе 

Увид у ИОП-е 

Извештај и анализа 

са посећених 

часова 

 

Записник са 

стручних већа,  

 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

директор,  

педагог, 

психолог 

 

Чланови 

тима за 

додатну 

подршку 

 

Руководиоци 

стручних 

већа 

 

перод од 

2020.до 

2025. 

Унапредити 

вредновање 

ученика 

Поштовање 

Правилника о 

оцењивању 

ученика у 

основној школи 

Упознати ученике са 

Критеријумима 

оцењивања који су 

усклађени на нивуо 

разреда у предмета  

Давање ученицима 

конкретну повратну 

информацију о 

показаном  знању. 

Практиковати  

самооцењивање 

ученика. 

ученици, 

наставници 

током 

године 

перод  

 2020-2025. 

100% ученика су 

упознати 

сакритеријумима 

оцењивања 

 

Сва стручна већа 

су донела 

критеријум 

оцењивања 

 

90% ученика уме 

да процени своје 

напредовање 

евиденција часа,  

самооцењивање  

директор, 

стручни 

сарадници 

руководиоци 

стручних 

већа 

перод од 

2020.до 

2025. 
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Образовна постигнућа ученика 

                       

„Знање је моћ“ Френсис Бејкон 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Унапредити 

праћење 

образовних 

постигнућа 

ученика 

Користити 

резултате 

ученика на 

завршном 

испиту 

Оснаживати 

наставнике за 

формативно 

оцењивање ученика 

(похађање обука, 

семинара) 

Подстицати ученике 

за постизање бољих 

постигнућа на 

завршном испиту и 

пратиту резултате 

рада примене мера 

унапређивања успеха 

ученика 

 

наставници. 

педагог 

психолог, 

стручна већа,  

током 

године 

период 

2020.-2025. 

100% наставника 

практикују 

формативно 

оцењивање 

ученика 

Увид у ес-Дневник, 

педагошку свеску 

 

Увид у писмене 

/контролне задатке 

директор, 

педагошки 

саветници, 

Тим за 

унапређење 

квалитета 

рада 

установе 

педагог, 

психолог 

током 

године 

период 

2020.-2025. 

Побољшати 

образовна 

постигнућа 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у 

Пружити  

додатну 

подршку 

ученицима у 

складу са 

Укључити вршњачко 

учење у допунској, 

додатној настави, 

мотивисати их у 

такмичењима 

Тим за 

додатну  

подршку 

стручна већа  

током 

године 

период 

2020.-2025 

Мањи је број 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка по ИОП-

1,ИОП-2 и ИОП-3. 

Увид у ИОП-е 

Увид у есДневник 

Координатор 

и тимови за 

додатну 

подршку 

током 

године 

период 

2020.-2025. 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

складу са 

програмским 

циљевима и 

индивидуалним 

потребама 

индивиуалним 

цељевима 

учења/ 

образовним 

стандардима и 

исходима 

учешће у секцијама 

које доприносе 

бољим образовним 

постигнућима 

 

у индивидуалним 

плановима (1,2,3) 

прилагодити 

садржаје  и начин 

рада индивидуалним 

потребама ученика 

(индивидуални 

приступ 

консултације, 

вршњачка едукација) 

и пратити њихова 

образовна 

постихнућа 

Упутити ученике 

који су талентовани , 

надарени на 

похађање 

образовних програма 

у Регионалном 

центру за таленте. 

педагог, 

психолог 

 Већи број ученика 

који су укључени 

у допунски, 

додатни рад, 

секције и број 

ученика на 

такмичењима у 

односу на 

претходну годину. 

 

Повећан је број 

пролазности  

ученика на 

класификационим 

периодима 

 

1% ученика су 

укључени у 

Регионални 

центар за таленте 

Статистика учешће 

ученика на 

такмичењима, 

секцијама, 

допунском, 

додатном  раду 

 

Увид у анализу 

ученика на 

класификационим 

периодима 

 

Увид у Записнике 

тимова, стручних 

већа и Педагошког 

колегијума 

 

Увид у педагошку 

документацију 

Координатор 

и тимови за 

додатну 

подршку 

директор, 

педагошки 

саветници, 

 

током 

године 

период 

2020.-2025. 
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Подршка ученицима 

                                  

 

 Није нам потребна потврда  других да бисмо  

знали колико вредимо! 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Предузети мере за 

редовно похађање 

наставе ученика 

из осетљивих 

група 

Пратити 

осипање 

ученика 

Пружити  додатну 

подршку ученицима 

који се нису 

адаптирали на нову 

школску срдину 

Одељењске 

старешине у 

сарадњи са 

учитељима и 

васпитачима  

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025. 

Број ученика који 

се уписује у први 

разред  је исти 

као и прошле 

године 

Увид и еУпис секретар, 

директор 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Предузети 

разноврсне мере 

подршке 

ученицима у 

учењу 

Мотивисати 

ученике за 

сопствено 

напредовање и 

превазилажење 

неуспеха 

Упитити ученике у 

технике учења 

(индивидуално или  

групно предавање) 

 

Подстаћи вршњачку 

едукацију у оквиру 

одељења или на 

нивоу разреда 

 

 

педагог,  

психолог, 

наставници,  

одељењски 

старешина 

администратор 

сајта 

септембар 

током 

године 

70% ученика је 

присустовало 

предавању о 

методама, 

техникама и 

стиловима учења  

 

30% ученика је 

променило свој 

пристутп у учењу 

 

Увид у одржано 

предавање на 

часовима 

одељењског 

старешине 

есДневник 

 

увид у образовна 

постигнућа 

ученика 

 

директор, 

педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

  Промовисати успех 

ученика или 

пожељно понашање 

(сајт, књига 

обавештења, 

извештај, медији...) 

  100% ученичког 

успеха је видљиво 

од стране свих 

актера ОВР-а 

Увид у књигу 

обавештења 

Увид у сајт школе 

  

Пружити подршку 

ученицима при 

прелску из вртића 

у основну школу, 

из првог у други 

циклус образовања 

или преласком из 

друге основне 

школе у нашу 

школу 

(новопридошли 

ученици) 

Укључивање 

ученика у нову 

адаптацију  и 

прилагођавање  

Припремање 

добродошлице за 

нове ученике школе 

уз помоћ ученика 

млађих разреда 

ученици 

млађих 

разреда 

одељењске 

старешине 

септембар,  

октобра 

 

Већи је % ученика 

који су се 

адаптирали на 

нову школу 

 

Новопридошли 

ученици током 

школске године 

постижу 

позитиван успех 

Увид у бројно 

стање ученика 

школе 

 

Увид у анализу 

успеха ученика/ 

постигнућа 

ученика првог 

разреда 

педагог, 

учитељи, 

настаниви 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Развијати 

социјалне вештине 

за конструктивно 

решавање 

проблема , 

ненасилну 

комуникацију и 

професионалне 

компетенције 

ученика 

Подстицати 

лично, 

професионални 

и социјални 

развој ученика 

Успоставити 

сарадњу са 

различитим 

установама, 

организацијама и 

организовати 

едукативне 

радионице за 

промовисање 

здравих стилова 

живота 

Одељењски 

старешина,  

Тим за 

заштиту од 

насиља 

наставници, 

стручни 

сарадници 

током 

школске 

године 

Боља двосмерна 

комуникација на 

свим релацијама 

 

Проблеми насиља 

се решава на 

нивоу школе 

Увид у Записник 

Тима за заштиту 

деце од насиља 

 

Увод у протокол о 

ПВР-а 

директор, 

педагог, 

психолог, 

одељењски 

старешина, 

Тим за 

унапређење 

квалитета 

рада школе 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Унапредити  рад 

УП-а 

Подстицати  

рад УП-а и 

охрабрити 

председнике 

УП на 

покретање 

активности 

Организација 

различитих 

активности УП-а 

које нису само 

хуманистичког 

карактера 

координатор 

УП 

током 

школске 

године 

Повећати број 

различитих 

активности 

Увид у записник 

УП-а. 

директор 

координатор 

УП 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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Етос 

                                 
 

  

„Креативан човек мотивисан је жељом да постигне, а не жељом да победи друге!“ 

Ајн Ранд 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин 

праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Унапредити 

атмосферу, 

међуљудске односе 

и комуникационе 

вештине у школи 

Поштовати 

кућни ред и 

правила 

понашања 

 

Подстицати 

међусобну 

толеранцију, 

узајамно 

уважавање, 

поштовање 

рзличитости 

бригу за 

друге 

Упознавање ученика 

и родитеља са 

правилима понашања 

правилницима и 

кућним редом школе. 

 

Организовати 

семинаре или 

радионице из области 

комуникације 

решавањеконфликта, 

насиље. 

одељењски 

старешина 

Тим за 

стручно 

усавршавање  

током 

године 

сви ученици и 

родитељи су 

упознати са 

правилима 

понашања и 

кућним редом 

школе. 

 

 

Увид у записник 

са родитељског 

састанка 

 

Увид у ЧОС 

 

Увид у извештај о 

стручном 

усаврпавању 

запослених 

директор  

Тим за 

самовредновање 

област Етос 

 

Тим за стручно 

усавршавање ,  

координатор 

тима 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Подржати и 

промовисати 

резултате ученика 

и наставника 

Применити 

интерни систем 

награђивања 

ученика и 

запослених за 

постигнуте 

резултате 

Укључити ученике 

са сметњама у 

развоју у 

различитим 

активностима 

Пратити учешће 

свих ученика и 

наставника у 

различитим 

активностима  

директор 

педагог, 

психолог, 

одељењки 

старешина 

током 

године 

ученици са 

сметњама у 

развоју учествују 

у различитим 

активностима  

Увид у лепотис 

школе 

 

Увид у портфолио 

ученика 

директор 

педагог 

психолог 

 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Одсуство насиља 

међу ученицима  и 

запосленима 

Применити 

превентивне/ 

интервентне 

мере које 

доприносе 

безбедности 

школске 

средине 

Упознавање 

ученика, родитеља 

са Тимом за 

заштиту насиља и 

протоколом  за 

заштиту ученика 

од насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

 

директор 

секретар 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

током 

године 

Ученици и сви 

запослени се 

осећају безбедно и 

сигурно у школи 

Увид у записник 

Тима за заштиту 

ученика  од насиља 

Тима за 

заштиту 

ученика  од 

насиља 

директор 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Унапредити 

сарадњу родитеља 

са школом 

Укљутити 

родитеље у 

живот и рад 

школе 

На родитељским 

састанцима 

промовиссати  

школу  

одељењске 

старешине 

 директор 

током 

године 
мањи број 

родитеља се 

одазивају и 

учествују у 

школским 

активностима 

Увид у записник са 

родитељских 

састанака  

Увид у есДневник 

директор 

педагог, 

психолог 

представник 

Савета 

родитеља 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Унапредити 

сопствени наставни 

рад 

Примењивати 

стечена знања 

са семинара у 

свакодневном 

раду 

представити 

примере добре 

праксе (иновације 

у раду)  Е-Збирка 

часова примери 

добре праксе 

наставници током 

године 
У оквиру свог 

стручног већа 

забележен је бар 

један пример 

добре праксе 

редовне наставе 

Увид у записник 

стручних већа за 

области  предмета 

директор 

педагог 

психолог 

руководиоци 

стручних 

већа 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

 

 

 

59 



Школски развојни план                       2020/21. – 2024/25. 
 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

                                              

 

„Знати није довољно, мора се применити. Хтети није довољно, мора се урадити!“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Директор 

дефинише 

процедуре и 

носиоце 

одговорности за 

одређене послове у 

школи 

 

Директор 

омогућава 

запосленимаУП-у 

 

 

 

Одговорно 

извештавање 

задатака 

запослених 

 

 

 

 

Информисати 

запоселне и 

ученике о свим 

важним 

питањима из 

живота и рада 

Равномерно 

расподелити 

задужења у складу 

са њиховим 

компетенцијама у 

оквиру тимова и 

прати њихову 

реализацију 

Уважавати разне 

предлоге изнете на 

НВ, СР, УП-

у,Школском одбору 

уз давање повратне 

информације 

директор, 

секретар 

чланови  

УП-а,  

чланови 

Савета 

родитеља 

запослени 

август 

током 

школске 

године 

Решење о 40-

часовној радној 

недељи садрже 

конкретна 

задужења која 

запослени 

одговорно 

обављају 

поштујући рокове 

за извршавање 

задатака 

Увид у решење о 

40 часовној радној 

недељи 

директор, 

секретар, 

педагог 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Савет родитеља да 

активно учествују 

у доношењу 

одлука, а   

Савет родитеља  у 

циљу 

унапређивања 

рада школе 

 

 

Директор користи 

различите 

механизме за 

мотивисање 

запослених. 

школе. 

Оснаживање 

запослених за 

побољшање 

квалитета 

свога рада 

 

 

 

Показивање 

одговорности 

за промене и 

иновације у 

раду 

о њиховој 

реализацији  на 

седницама 

 

 

 

Дефинисати 

критеријуме 

похваљивања и 

награђивање 

запослених 

 

Мотивисати 

запослене за 

напредовање у 

струци СУ-е, 

постизање 

резултата на 

такмичењима 

НВ, СВ, УП, 

СР ШО. 

 Унапређен је 

тимски рад у 

решавању 

текућих проблема 

запослених и 

ученика 

Увид у записник о 

седницама Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

Увид у летопис 

школе 

 током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Прати и 

вредновање 

квалитета рада 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

Праћење и 

вредновање ОВР-а 

педагошко-

инструктивни рад 

(посете часовима, 

ваннаставним 

активностима, 

пројектним 

активностима , 

анализама успеха 

исл) и давање 

предлога мера за 

побољшање 

квалитета рада 

директор, 

педагог, 

психолог, 

педагошки 

саветници, 

спољашњи  

саветници 

 Унапређено је 

вођење 

докиментације о 

праћење и 

предузетим 

мерама из 

области 

педагошко-

инструктивног 

рада 

На основу 

процене нивоа 

оствареости 

стандарда 

Настава и учење  

Увид у посете 

часовима 

Увид у разне 

анализе и 

истраживачке 

податке 

 

 

Увид и извештаје 

праћења и 

вредновања 

квалитета рада 

директор, 

педагог, 

психолог, 

представници 

тимова, 

стручних актива 

, већа,  

Спољашњи 

евалуатори 

Координатори 

самовредновања 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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Развојни циљ 

 

Задаци 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум 

успеха 
Начин 

праћења-

инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Користити 

податке из 

ЈИСП за 

унапређивање 

рада школе 

Размена 

података на 

релацији од 

школе према 

општини, од 

школе према 

школској управи 

МПТР, као и од 

регионалних 

школских управа 

школских управа 

Министарства до 

централног 

нивоа 

Министарства 

Користити 

средства из 

финасијског плана 

у складу са 

одобреним 

ЦЕНУСОМ. 

Достављати 

потребе податке 

МПС-е, јединици 

локалне 

самоуправе 

Водити 

евиденцију о уч. 

запосленима 

директор , 

секретар 

педагог 

наставници 

запослени  

током 

године 

период 

2020.-2025. 

Унапређено је 

достављање 

потребних 

података МПС-е 

Олакшано је 

редовно 

ажурирање 

евиденције 

бројног стања 

ученика и 

запослених 

Школа користи 

буџетска 

средства 

ЦЕНУСОМ 

Увид у ГПШ 

Увид у 

финансијски план 

школе 

Увид у школску 

документацију 

Увид у 

извештавање , 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада  

Увид ЈИСП-а 

 током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Подстицати 

професионални 

развој 

запослених 

Унапредити 

професионалну 

праксу и све 

укупан рад 

запослених и 

њихове 

компетенције. 

Направити план 

СУ-а, 

Тим за СУ-е  Евиденција о 

броју сати СУ 

редовно се 

ажурира 

Увид у портфолио 

запослених 

Увид у извештај о 

СУ 

Тим за СУ током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 

Унапредити 

техничке 

ресурсе 

Освремењавати 

рачунарску 

опрему у 

школском 

простору 

Заменити један 

део рачунске 

опреме новим  

Набавка 

интерактивног 

столова,  

Учешће у разним 

пројектима 

 

Тим за 

самовредновање 

Организација 

рада школе и 

унапређење 

људских и 

материјалних 

ресурса 

 Унапређене су 

дигиталне 

компетенције 

ученика и 

наставника 

Школски 

простор је 

опремњен 

потребом 

рачунарске 

опреме 

 

Увид у план 

набавке 

рачунарске 

опреме 

 

Увид у 

коришћење 

савремених ИКТ 

среддстава 

Тим за 

унапређење 

квалитета рада 

школе  

 

Тим за 

иовацију и 

актуелност 

током 

школске 

године 

период 

2020.-2025 
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САДРЖАЈ 

РБ НАЗИВ СТРАНА 

1. Одлука 0 

2. Лична карта школе 3 

3. Историјат школе 3 

4. Специфичности школе 4 

5. Ресурси школе 4 

6. Инфотматичко-техничка и мултимедијска опрема 5 

7. Људски ресурси 5 

8. Ресурси локалне заједнице 5 

9. Резултати вредновања рада школе 6 

10. Акциони планови за 2016/2017. 9 

11. Кључне области самовредновања у школској 2017/2018. 9 

12. VI-Организација рада школе и руковођење 9 

13. VII-Ресурси 9 

14. Кључне области самовредновања у школској 2017/2018. 10 

15. I-Програмирање, планирање и извештавање 10 

16. III-Образовна постигнућа ученика 10 

17. Кључне области самовредновања у школској 2019/2020.. 11 

18. II-Настава и учење 11 

19. V-Етос 11 

20. SWOT анаиза 12 

21. Мисија 14 

22. Визија 15 

23. Приоритетне области 16 

24. Мере предвиђене чланом 26. Закон о основном образовању и 

васпитању који садржи развојни план 

24 

25. Мере унапређења ОВР-а  на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту 

24 

26. Акциони план мера за унапређења ОВР-а на основу анализе  

резултата ученика на завршном испиту 

28 

27. План припреме за завршни испит 30 

28. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка 

 

31 

29. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима и 

родитељима 

32 

30. Мере превенције осипање ученика 34 

31. Акциони план транзиције уч. на различитим нивоима образовања 35 
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САДРЖАЈ 

РБ НАЗИВ СТРАНА 

32. Транзиција ученика са првог на други циклус основног образовања 36 

33. Транзиција ученика из основне у средње школе 37 

34. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања 

који превазилазе ссадржаје појединих наставних предмета 

38 

35. План укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте 

39 

36. План професионалног развоја наставника, стручних сарадника и 

директора 

41 

37. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

ученика 

42 

38. План напредовања и стицање звања наставника и стручних 

сарадника 

43 

39. План укључивања родитеља или других законских заступника у раду 

школе 

44 

40. План сарадње и умрежавање школе са другим школама и установама 46 

41. Развојни план ОШ“Иво Андрић“ Прањани 48 

42. I- Планирање, програмирање и извештавање 49 

43. II - Настава и учење 52 

44. III -Образовна постигнућа ученика 54 

45. IV- Подршка ученицима 56 

46. V- Етос 58 

47. VI -Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима 

60 

48. Садржај 63 

 

 

 

 

 

 


