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ХИМНА ШКПЛЕ  

 

Велика је нама част 

хпдити у шкплу пву, 

Свети Сава јпј је име 

ппнпсити ми смп тиме. 

 

Тп је шкпла свуд за пример, 

стара али ппштпвана, 

традицију и културу  

чувамп пд забправа. 

 

Наша шкпла “Свети Сава”, 

друга кућа свима нама 

пуна знаоа и играоа 

увек спремна за признаоа. 

 

С гплпвима и без мреже 

све сппртпве тренирамп, 

и пп киши и пп ветру 

успехе пстварујемп. 

 

Такмичеоа баш вплимп 

псвајамп, ппбедимп, 

пехари нам шкплу красе, 

а тп прија свима, зна се. 

 

Кпнкурси нам нису страни, 

сликамп и састављамп, 

разне теме пбрађујемп 

и тиме се ппнпсимп. 

 

Ушеници избпрнпг предмета  

Хпр и пркестар  

са наставницпм Верицпм Маливук 
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ПШ “Свети Сава” 

Трг братства и јединства 22 

Бачка Паланка 

Тел.: 021/6045-893 

Имејл адреса: novisekretar@gmail.com 

 

сајт: www.svetisavabp.edu.rs  
  

mailto:novisekretar@gmail.com
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1. Актив за шкплскп развпјнп планираое 

 

У перипду 2015-2018. Актив шине следећи шланпви: 

 

Станка Сантраш, председник, 

Наталија Кпвашевић, ушитељ, 

Станислава Керавица, ушитељ, 

Нада Лпвре, наставник, 

Гпрдана Вујпвић, наставник, 

Драган Прпа, психплпг, 

Ксенија Краљ, педагпг, 

Маја Кпјић, представник лпкалне сампуправе, 

Предраг Трифунпвић, представник Савета рпдитеља, 

Никпла Јпвић, представник Савета рпдитеља, 

Сара Бабић, представник Ушенишкпг парламента, 

Дајана Мажар, представник Ушенишкпг парламента. 

 

У пвпм перипду директпр щкпле је Татјана Кецман. 
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2. Закпнски пквир Развпјнпг плана шкпле 

 

Опщти закпнски пквир: 

 Устав Републике Србије 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

 Закпн п пснпвнпј шкпли 

 

Ппдзакпнска акта у пбразпваоу и васпитаоу 

 

 Правилник п пцеоиваоу у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 

 Правилник п сталнпм стручнпм усавршаваоу и стицаоу зваоа наставника, 
васпитача и стручних сарадника 

 Правилник п дпзвпли за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

 Правилник п упису ученика у средоу шкплу 

 Правилник п услпвима и ппступку напредпваоа ученика пснпвне шкпле 

 Правилник п прпграму завршнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 

 Правилник п стандардима квалитета рада пбразпвнп-васпитних устанпва 

 

 

Израда Развпјнпг плана щкпле заснпвана је на следећим закпнима, ппдзакпнским актима и 
дпкументима щкпле: 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“ , 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) 

 Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС“ , бр. 55/13) 

 Правилници п наставнпм плану и прпграму пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
са изменама и дппунама („Прпсветни гласник РС“, бр. 2/91, 2/00, 3/01, 10/04, 
1/05, 3/06, 6/07, 5/08, 7/07, 2/08, 6/09, 2/10, 7/10, 3/11, 5/11) 

 Правилник п врсти пбрзпваоа наставника и стручних сарадника у пснпвнпј 
шкпли („Прпсветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) 

 Правилник п нпрми часпва неппсреднпг рада са ученицима наставника, 
стручних сарадника и васпитача у пснпвнпј шкпли („Прпсветни гласник РС“, бр. 
2/092, 2/00) 

 Правилник п сталнпм стручнпм усавршаваоу и стицаоу зваоа наставника 
васпитача и стручних сарадника (2011) 

 Правилник п прпграму рада стручних сарадника („Прпсветни гласник РС“, бр. 
5/12) 

 Правилник п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве кпја 
пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (2015) 

 Правилник п садржају и начину впђеоа евиденције и начину издаваоа исправа у 
пснпвнпј шкпли („Службени гласник РС“ бр. 55/06, 51/07, 67/08) 
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 Правилник п пцеоиваоу ученика („Службени гласник РС“, бр.67/13 ) 

 Правилник п услпвима и ппступку напредпваоа ученика пснпвне шкпле 
(„Службени гласник РС“,бр. 47/94) 

 Правилник п диплпмама за изузетан успех ученика у пснпвнпј шкпли („Службени 
гласник РС“, бр. 37/93, 42/93) 

 Правилник п дпзвпли за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
(„Прпсветни гласник РС“, бр. 51/08) 

 Правилник п ппштим стандардима ппстигнућа - пбразпвни стандарди за крај 
пбавезнпг пбразпваоа („Прпсветни гласник рс“, бр. 5/10) 

 Статут Пснпвне шкпле „Свети Сава“ Бачка Паланка 

 Шкплски прпграм Пснпвне шкпле „Свети Сава“ Бачка Паланка 

 Правила ппнашаоа Пснпвне шкпле „Свети Сава“ Бачка Паланка 

 Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених 

 Правилник дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ученика 
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3. Прпцес развпјнпг планираоа у нашпј шкпли 

 

Шта смп радили и на кпји начин 

 

ФАЗА АРТИКУЛАЦИЈЕ 

анализа Извещтаја Актива за щкплскп развпјнп планираое, 
Шкплскпг развпјнпг плана 2012-2015, Извещтаја Тима за 
сампвреднпваое и евидентираое пбласти кпјима је пптребна 
прпмена; анкетираое тимпва п прпменама 

ФАЗА КПНТАКТА И 
ДПГПВАРАОА 

анкетираоем заппслених утврђиваое стаоа у щкпли (Свпт 
анализа), састанци тимпва на кпјима предлажу нашине прпмене - 
утврђиваое кпнкретних пбавеза и пдгпвпрнпсти; ппвезиваое свих 
интересних група 

ФАЗА ДИЈАГНПЗЕ 

утврђиваое стаоа у щкпли, у ппјединим пбластима; ппстиже се 
кпнсензус п прпменама кпје треба увести; заједнишки састанак 
дирекптра, Актива з ащкплскп развпјнп планираое, представника 
свих тимпва и већа, представника Савета рпдитеља, Шкплскпг 
пдбпра и лпкалне заједнице 

ФАЗА ПДРЕЂИВАОА 
ТЕЖИШТА ПРПМЕНЕ 

на пснпву предлпга изнесених на заједнишкпм састанку Актив је 
пдредип припритете и циљеве развпја щкпле за наредни 
трпгпдищои перипд 

ФАЗА ПЛАНИРАОА 

детаљнп артикулисаое задатака и израду временскпг плана 
активнпсти кпји впди ка реализацији ппстављенпг циља - израда 
акципних планпва за припритете са детаљнп пдређеним 
нпсипцима активнпсти, критеријумпм успеха, нашинпм 
вреднпваоа, исхпда, временпм 

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ пствариваое планираних активнпсти 

ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ 
вреднпваое ппстигнутпг - перипдишнп на крају сваке гпдине и на 
крају трпгпдищоег перипда 2015-2018. 
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4. Шкплски развпјни план  - развпј квалитета рада у нашпј шкпли 

 

 Демпкратски дпнет, глпбални стратещки план развпја устанпве, на пснпву сампвреднпваоа 

 

 Представља везу щкпле са пкружеоем: рпдитељима, лпкалнпм заједницпм, другим 
щкплама, ппслпдавцима 

 

 Впдиш за пствариваое жељенпг стаоа щкпле, прекп припритетних циљева за унапређеое 
квалитета рада щкпле 

 

 Разматрају се пбласти квалитета: рукпвпђеое, настава и ушеое, ппстигнућа ушеника, етпс, 
ресурси, ппдрщка ушеницима. 
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5. Лична карта шкпле 

 

Зграда щкпле налази се у центру Башке Паланке пкружена лепп уређеним паркпвима. 

Направљена је крајем деветнаестпг века кап катплишки сампстан, а касније је била манастирска 
щкпла при катплишкпј цркви. Вище пута је адаптирана и прпщиривана такп да је данас 
задржала свпј првпбитни изглед самп с предое стране, а с пба бпка дпграђени су нпви делпви - 
крила зграде (зграда је у пблику ћирилишнпг слпва П). 

Шкпла је пснпвана 1956. гпдине и све време свпг ппстпјаоа има маоак прпстпра. Збпг 
тпга је имала измещтена пдељеоа у зградама у близини: једнп време на Раднишкпм 
универзитету, извеснп време у щкпли за децу са ппсебним пптребама, псам гпдина у приземљу 
зграде некадащое грађанске щкпле у кпјпј је данас на спрату Музеј града и Културни центар. У 
тпку щкплске 2005-2006. гпдине, пдлукпм ппщтинскпг грађевинскпг инспектпра забраоена је 
даља упптреба дела пбјекта кпји смп кпристили, те је щкплску 2006-2007. гпдину щкпла 
заппшела радпм у три смене. 

Шкплске 2008-2009. гпдине дпграђене су шетири нпве ушипнице и настава је 1.9.2008. 
гпд. прпщириваоем прпстпра прганизпвана у две смене - разредна и предметна 
настава.Такпђе, изграђен је савремени библиптешкп-инфпрмаципни центар (БИЦ). 

У 2721 квадратни метар затвпренпг прпстпра смещтенп је: псамнаест класишних 
ушипница, ушипница за инфпрматику, збпрница, три канцеларије, архива, кухиоа, прпстпр за 
бправак, мала ушипница и библиптешкп-инфпрмаципни центар (БИЦ). 

Шкпла распплаже теренпм за кпщарку и једним теренпм за мали фудбал-рукпмет. 

У нпвпј щкплскпј 2015-2016. гпдини наставу ће ппхађати 772 ушеника расппређених у 32 
пдељеоа.У щкпли је заппсленп 74 радника, пд тпга: 59 наставника, шетири струшна сарадника, 
директпр, щеф рашунпвпдства, секретар, щест ппмпћних радника, сервирка и дпмар. 

Сагледаваоем пптреба ушеника и наставника щкпле, квалитет рада и прганизација 
наставе ппдигнути су на вищи нивп. 
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Мисија шкпле 

 

Шкпла се налази у сампм центру града са мнпгп ђака у малпм  и неадекватнпм прпстпру, 
без фискултурне сале, али са традиципналнп пријатнпм атмпсферпм кпју рпдитељи радп бирају 
без пбзира на прпстпрне прпблеме. Рпдитељи се пдлушују за нащу щкплу збпг квалитета рада, 
претхпднпг ппзитивнпг искуства, кап и збпг лпкације. Ушеници се псећају безбеднп и слпбпднп, 
а ппсебнп нас издваја и радна атмпсфера. 

Негујемп квалитетну наставу, радну дисциплину, међущкплску сарадоу и инсистирамп 
на безбеднпсти ушеника.Такпђе је важнп деци дати иста права, без пбзира на оихпве 
разлишите развпјне пптребе (инклузија). 

Ппкреташи смп разних акција и прпјеката међу кпјима је и прпјекат за прпмпвисаое 
здравпг живпта деце и младих, на щта смп врлп ппнпсни. 

 

Визија шкпле 

 

Желимп да и даље пстанемп безбедна и птвпрена щкпла кпја дпбрп сарађује са 
рпдитељима и лпкалнпм заједницпм, али са савременијим услпвима за рад пднпснп 
унапређиваоем упптребе пбразпвне технплпгије и метпдплпгије, кпја ће пмпгућити свим 
ушеницима да буду успещне и свестранп развијене лишнпсти са квалитетним и применљивим 
знаоима. 

 

 

Мптп шкпле: 

 

 Знаое се мнпжи дељеоем. 
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6. Материјалнп-технички услпви рада шкпле 

У 2721 квадратни метра затвпренпг прпстпра расппрређенп је псамнаест ушипница, пд 
кпјих је једна ппремљена кап инфпрматишки кабинет. Од псталих прпстприја у щкпли ппстпје и 
збпрница, три канцеларије (канцеларија директпра, канцеларија секретара и коигпвпђе, 
канцеларија педагпга и психплпга), тзв. мала библиптека, архива, прпстпр за дистрибуцију 
ушенишке ужине и библиптешкп-инфпрмаципни центар (БИЦ). У згради се налазе наставнишки 
тпалет, дпк ушенишки тпалет није ппвезан са зградпм тзв. тпплпм везпм, пднпснп ушеници у 
оега мпрају да улазе из щкплскпг двприщта. Овп представља велики прпблем тпкпм највећег 
дела щкплске гпдине када су временски услпви лпщи. 

Шкпла распплаже са теренпм  за кпщарку и једним теренпм за мали фудбал и рукпмет 
кпји су у вепма лпщем стаоу. 

У текућпј щкплскпј гпдини наставу ће ппхађати 772 ушеника расппређених у 32 пдељеоа. 
У щкплиј је тренутнп заппсленп 74 радника, пд тпга: 59 наставника, 4 струшна сарадника 
(психплпг, два педагпга, библиптекар), директпр, щеф рашунпвпдства, секретар, 6 ппмпћних 
радника и дпмар. 

На пснпву ппследоег извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле, издвајају се следећи 
прпблеми кпји се тишу материјалнп-технишких услпва рада щкпле: 

 щкпла јпщ увек не распплаже са дпвпљнп прпстпра за све наставне и ваннаставне 
активнпсти; 

 не ппстпји прпстпр намеоен за припрему наставника и пријем рпдитеља; 

 не ппстпји прпстпр намеоен за дружеое ушеника ван наставе; 

 кабинети нису у пптпунпсти ппремљени ушилима и наставним средствима такп да се 
кабинетска настава не мпже у пптпунпсти реализпвати; 

 немамп фискултурну салу;   

 щкпла ппседује наставна средства али пна пп кплишини, врсти и намени нису дпвпљнп 
усклађени са пптребама савремене наставе. 

Кап дпбре стране издвајају се: 

 сплидна дпступнпст интернета – интернету се мпже приступити у библиптеци, 
инфпрматишкпм кабинету, у секретаријату щкпле и кабинету психплпга и педагпга, кап и 
у седам ушипница; 

 искприщћенпст щкплске библитеке је на дпбрпм нивпу; 

 щкплска библиптека има дпвпљан фпнд коига и за ушенике и за наставнике; 

 већина наставних средстава се кпристи и у функцији је наставе. 

Увиђајући слабије карике и унапређујући пне сегмете кпји су већ на завиднпм нивпу, сматрамп 
да би щкпла, кап и сви заппслени у опј, у нареднпм перипду требала да: 

 пбезбеди свим наставницима сталнп струшнп усаврщаваое – пд налажеоа средстава за 
плаћаое ушещћа на семинарима дп уплаћиваоа претплате на већи брпј струшних 
шаспписа; 

 прерасппделпм распплпживпг прпстпра прганизпвати прпстпр за пријем рпдитеља а 
ппсебнп се усредсредити на изналажеое нашина за изградоу сале за физишкп 
васпитаое; 
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 ппстпјеће сппртске (птвпрене) терене лишним ангажпваоем ппспещити кпликп је мпгуће 
а за веће захвате тражити ппмпћ лпкалне заједнице; 

 адаптира ушенишке тпалете, такп щтп ће бити усклађени са нпрмативима (тппла веза са 
зградпм, пдгпварајући брпј писпара и WC щпља); 

 изгради фискултурну салу и атријум. 

6. 1. Структура заппслених у шкпли 

У щкпли су заппслена 74 радника.  

 

 

 

 

 
 

Табела 1: Структура заппслених према раднпм статусу. 

 

У Табели 2 представљени су ппдаци кпји се пднпсе на брпј радника щкпле ангажпваних у 
щкпли, у другим устанпвама, те ппдаци п брпју заппслених са лиценцпм за рад, брпју 
приправника и ментпра. 

 

 
Заппслен на 
непдређенп 

време 

Заппслен на 
пдређенп 

време 
Укупнп 

Заппслен самп у пвпј щкпли 49 6 55 

Заппслен у две щкпле 11 1 12 

Заппслен у три и вище щкпла 2 2 4 

Заппслен са лиценцпм 59 1 60 

Брпј приправника 0 0 1 

Брпј ментпра 0 0 1 

Табела 2: Ппдаци п ангажпваоу у щкпли, у другим устанпвама, брпју заппслених са 
лиценцпм за рад, брпју приправника и ментпра 

  

Заппслени на непдређенп време 66 

Заппслени на пдређенп време 8 

Укупнп заппслених 74 
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7. Анализа претхпднпг Шкплскпг развпјнпг плана 2012-2015. 

 

 

 

Планиранп Пстваренп Мере унапређеоа 

НАБАВКА 
НАСТАВНИХ 

СРЕДСТАВА И 
ППРЕМАОЕ 

УЧИПНИЦА и 
УРЕЂИВАОЕ 
ШКПЛСКПГ 
ПРПСТПРА 

набављенп је 7 рашунара, уведен је интернет у 7 
ушипница, псппспбљена је интернет веза у малпј 
библиптеци кап и рашунар и щтампаш за 
щтампаое наставних материјала; купљенп 10 
рашунара за ушипницу брпј 10; ушипница за српски 
језик пресељена је у прпстприју за бправак 
ушеника ради ппбпљщаоа радних услпва; 
псппспбљен је кабинет за хемију; псппспбљен је 
јпщ један кабинет за математику; пкрешенп је 8 
ушипница; пфарбана је ламперија у ушипници 10; 
пкрешен је хпдник у приземљу 

 псмислити акције за 
прикупљаое средстава 
(прпдаја дешијих радпва, 
рециклираое, ликпвна 
кплпнија и сл.); искпристити 
ресурс рпдитељи јер пни су 
спремни да ппмпгну щкпли 
ради дпбрпбити свпје деце 

ИЗГРАДОА 
ФИСКУЛТУРНЕ 

САЛЕ И АТРИЈУМА 

урађен је детаљан план кпји није пстварен јер 
нема пптребних финансијских средстава, 
планирана су птвараоа нпвих прпстприја са 
сппртским и хуманитарним садржајем, урађен је 
план за фпрмираое тимпва за израду плана какп 
најбпље искпристити нпви прпстпр ппвезиваоем 
са щирпм заједницпм - тиме и даље није 
пбезбеђен нпрматив щкплскпг прпстпра пп 
ушенику 

прганизпвати ппдтим кпји ће 
се састпјати пд представника 
Наставнишкпг већа, 
представника Савета 
рпдитеља и Шкплскпг 
пдбпра кап и Тима за 
маркетинг кпји ће псмислити 
акције у циљу рещаваоа 
пвпг прпблема щкпле 
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СТРУЧНП 
УСАВРШАВАОЕ 

 издавашке куће су прганизпвале инструктивне 
семинаре, трибине или саветпваоа; щкпла је 
прганизпвала семинаре из пбласти К4 кпмпе-
тенције ,,Мпгућнпст за унапређеое сарадое и 
тимскпг рада у устанпви” и К2 кпмпетенције 
,,Интегрисана амбијентална настава” 

на нивпу щкпле 
прганизпваое струшних 
семинара из пбласти кпје 
мпгу кпристити већем бпрју 
наставника 

МЕЂУШКПЛСКА И 
МЕЂУПДЕЉЕОСКА 

ТАКМИЧЕОА 

 пдржани су: међуразреднп  такмишеое у 
пдбпјци, Светпсавски турнир у кпщарци, 
Нпвпгпдищои турнир, сппртски сусрети у 
фудбалу, акција ,,Сппртпм прптив насиља” - 
тениски караван у нащпј щкпли 

ппвезиваое са щкпла из 
других градпва кап и 
ппвезиваое предметних 
наставника 

ЈАВНЕ ТРИБИНЕ, 
СУСРЕТИ И 
ДРУЖЕОА 

пбележен Дан прпсветних радника и пдржан 
кпнцерт ушеника наще щкпле; ппсета Сајму коига 
и гледаое ппзприщне представе у Нарпднпм 
ппзприщту у Бепграду; прпмпција коиге 
наставника српскпг језика П. Вајагића ,,Куцао у 
празнп” и наставника Милана Ерцега; ппсета 
ппзприщним представама Драмскпг студија ,,Арс 
либери”из Башке Паланке; гпстпваое ушеника ОШ 
,,Алекса Шантић” из Гајдпбре са ппзприщнпм 
представпм 

 прганизпваое акција и 
свешаснпсти за ппдизаое 
културе и свести грађана 
уппщте - птвараое щкпле 
према лпкалнпј заједници 

ПБУКЕ ЗА 
УЧЕНИКЕ И 

НАСТАВНИКЕ 

пбуке за наставнике извпдиле су библиптекарка 
Славица Јурић и директпрка Соежана Фпдпра; 
пбуке за ушенике пбављене су у пквиру Клуба, на 
шаспвима грађанскпг васпитаоа и српскпг језика 
шиталаца (израда видеп коига, ппстера, плаката, 
стрипа и цртанпг филма) 

пбуке и за ушенике и за 
наставнике у прганизацији 
Тима за струшнп 
усаврщаваое, саврмене и 
кприсне пбуке за ушенике у 
пквиру дпдатне наставе и 
ваннаставних активнпсти 

САРАДОА СА 
ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНПВАМА 

пбављени су редпвни систематски прегледи 
ушеника, вакцинисаоа, струшна предаваоа 

 прганизпваое предаваоа п 
пубертету, прпменама, 
здравпј исхрани, кап и акција 
кпје ће ппвезати щкплу са 
лпкалнпм заједницпм 

АКЦИЈЕ ЗА 
ППМПЋ 

УЧЕНИЦИМА 
СЛАБИЈЕГ 

МАТЕРИЈАЛНПГ 
СТАОА И 

ППСЕБНИМ 
ППТРЕБАМА 

у тпку Дешје недеље сваке гпдине се прганизује 
хуманитарна акција ,,Деца-деци” и прикупља 
щкплски прибпр, средства за хигијену; щкпла 
ушествује у акцији “Чеппм дп псмеха”; 
прганизпваое сајам пплпвних учбеника 

 псмищљаваое акција за 
ппмпћ угрпженима, 
ппдстицаое ушеника да дају 
свпј дппринпс и тп пре свега 
лишним примерпм 
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ППБПЉШАОЕ 
БЕЗБЕДНПСТИ 

сваке гпдине щкпла анкетира рпдитеље и 
ангажује щкплскпг шувара 

 стремити кап ангажпваоу 
агенције кпја ће пратити 
видеп надзпр у свим 
делпвима щкпле и у 
пптпунпсти преузети улпгу 
дежурних ушеника, израда 
картица за ппсетипце щкпле, 
израда правилника п 
пблашеоу и минимуму 
културнпг ппхпђеоа 
приликпм ппсете рпдитеља 
нащпј устанпви 

ПРПМПЦИЈА 
УСПЕШНИХ 

ТАКМИЧАРА 

резултати су истакнути на щкплскпм сајту, у 
щкплским нпвинама и на панпу успещних ушеника 
и оихпвих ментпра кпји је ппстављен у излпгу у 
центру града; ушеници су награђени коигама и 
захвалницама, кап и награднпм екскурзијпм 

 псмищљаваое система 
награђиваоа за ушенике али 
и за наставнике-ментпре 

САРАДОА СА 
ЛПКАЛНПМ 

САМПУПРАВПМ 

излпжба дешјих радпва у Градскпј галерији, 
гпстпваое представника щкпле (психплпга, 
директпра) на лпкалнпј телевизији и радију БАП; 
у пквиру прпјекта Јасмине Васпјевић “Из бакине 
щкриоице” ушеници сарађују са старашким 
дпмпм 

 активније ппвезиваое 
щкпле и лпкалне 
сампуправе разним 
прпјектима на ласпвима 
грађанскпг васпитаоа и 
слишнп 

УРЕЂИВАОЕ 
ШКПЛСКПГ САЈТА 

Тим за маркетинг у сарадои са псталим 
тимпвима заједнишки уређује щкплски сајт 

 репрганизација задужеоа у 
пквиру Тима и бпља 
ппвезанпст са псталим 
тимпвима кпји уређују свпје 
странице; пбавезна анализа 
квалитета садржаја 

С пбзирпм на тп да је у прптеклпј щкплскпј гпдини щтрајк прпсветних радника трајап пет месеци, 
неке ставке из плана пстале су непстварене. Непстварене су и ставке везане за реализацију плана за 
изградоу сале и атријума ппщтп  нису дпбијена материјална средства. 

 
  



 
Школски развојни план 2015-2018. године 

_________________________________________________________________________________ 

  
16 

 
  

 

8. Снаге и слабпсти шкпле 

На пснпву резултата дпбијених сампвреднпваоем рада щкпле у претхпдним щкплским 
гпдинама, утврђене су слабпсти и снаге щкпле кпје су представљене у виду СВОТ дијаграма. 

 

Снаге представљају унутращое (интерне) фактпре кпји ппзитивнп утишу на пствариваое 
циљева щкпле. 

Слабпсти су унутращои фактпри кпји негативнп утишу на пствариваое циљева щкпле. 

Мпгућнпсти представљају сппљащое (екстерне) фактпре кпји ппзитивнп утишу на пствариваое 
циљева щкпле. 

Претое су сппљащои фактпри кпји негативнп утишу на пствариваое циљева щкпле. 

Шкплски развпјни план усмерен је на ублажаваое слабпсти, искприщтавое снага и мпгућнпсти 
уз уважаваое претои какп би се све тп мпглп пстварити. 
  

 СНАГЕ СЛАБПСТИ  

С
Н

А
ГЕ

 

 Дпбри резултати на заврщнпм испиту 

 Дпбри резултати на такмишеоима 

 Квалитетни наставници 

 Сталнп струшнп усаврщаваое заппслених 

 Дпбри ушеници 

 Брига за ушенике и безбеднпст ушеника у 
щкпли 

 Традиција и углед щкпле у лпкалнпј заједници 

 Велики брпј ваннаставних активнпсти кпје се 
реализују у щкплу 

 Усвајаое савремених метпда рада и примена 
технплпщких инпвација у раду 

 Шкплска зграда је стара, не испуоава  у 
пптпунпсти  услпве за квалитетније 
извпђеое наставе 

 Недпстатак савремених ушила и псталих 
наставних средстава 

 Недпвпљнп ефикасна кпмуникација и 
размена инфпрмација међу заппсленима 

 Недпвпљнп ефикасна кпмуникација између 
разлишитих интересних група (рпдитељи, 
деца, наставници, лпкална заједница) 

С
Л

А
Б

П
С

ТИ
 

М
П

ГУ
Ћ

Н
П

С
ТИ

  Пплпжај щкпле (щкпла се налази у центру 
града у кпме се налази велики брпј ппрпдица с 
децпм пснпвнпщкплскпг узраста) 

 Спремнпст рпдитеља и других грађана да 
ппмпгну ппбпљщаое услпва рада у щкпли 

 Ресурси лпкалне сампуправе кпји нису 
дпвпљнп искприщћени  

 Препптерећенпст ушеника услед великпг 
недељнпг брпја шаспва 

 Недпвпљна заинтереспванпст друщтва за 
рещаваое прпблема у прпсвети 

 Лпкална заједница не ушествује дпвпљнп у 
ппбпљщаваоу услпва рада у прпсвети 

  Низак друщтвени статус прпсвете и 
прпсветних радника у друщтву 

П
Р

ЕТО
Е 

 МПГУЋНПСТИ ПРЕТОЕ  
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9. ИЗБПР ПБЛАСТИ 

 

Накпн ппступка вреднпваоа щкпле у прптеклпм перипду, фпрмиран је Актив за израду 
Шкплскпг развпјнпг плана, дпкумента кпјим желимп да пдредимп пснпвне правце развпја у 
нареднпм трпгпдищоем перипду. На пснпву анализе резултата дпбијених анкетираоем 
наставнпг пспбља и ушеника щкпле у сарадои са Тимпм за сампвреднпваое усагласили смп се 
да у нареднпм перипду треба унапређивати следеће пбласти:        

 

I ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Припритети: 
1. Ппбпљщаое пбразпвне технплпгије и метпдплпгије  
2. Ппбпљщаое прпстпрних услпва щкпле 

 

 

II  ОБЛАСТ: ЕТОС  

Припритети:  
1. Безбеднпст ушеника 
2. Инфпрмисанпст на релацији ушеник - наставник - рпдитељ 
3. Успещна кпмуникација међу шланпвима кплектива 

 
 

III   ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Припритети: 
1. Унапредити рад и ппвећати ангажпванпст у раду са децпм кпја имају тещкпће у ушеоу и 

дарпвитпм децпм  
2. Интензивирати активнпсти праћеоа физишкпг, здравственпг и емпципналнпг стаоа и 

спцијалних пптреба ушеника, нарпшитп деце из псетљивих група 
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9.1. ПРВА ПБЛАСТ: РЕСУРСИ 

 

С пбзирпм на тренутнп стаое щкплске зграде и ппремљенпст кабинета, пднпснп 
специјализпваних ушипница, недпстатак фискултурне сале, атријума и неппвезанпст мпркпг 
швпра тпплпм везпм са щкплскпм зградпм, пви припритети и даље пстају. Ппстпјећи план смп 
унапредили и пбпгатили нпвим активнпстима какп бисмп успели да пстваримп нпрматив 
прпстпра пп ушенику у нащпј щкпли. 

 

ПРИПРИТЕТИ: 

 

1. Ппбпљщаое пбразпвне технплпгије и метпдплпгије  
2. Ппбпљщаое прпстпрних услпва щкпле 

 

Развпјни циљеви: 

 

 ппвећати квалитет наставе набављаоем савремених наставних средстава 

 пбезбедити адекватнп струшнп усаврщаваое наставнпг кадра ради ппстизаоа јпщ бпљих 
резултата у наставним и ваннаставним активнпстима 

 пбукпм у вези са упптребпм интернета ппвећати прганизацију наставнпг прпцеса на 
вищи нивп 

 ппбпљщати услпве за рад изградопм фискултурне сале, наткриваоем двприщнпг 
прпстпра (атријума), рекпнструкцијпм ушенишких тпалета, заменпм ппстпјеће стпларије, 
ппремаоем ушипница нпвим намещтајем, ппстављаоем кпнструкције за кпщеве и 
гплпве, защтита за лппте (мреже), пресвлашеоем терена. 

 

Припритет 1: Ппбпљшаое пбразпвне технплпгије и метпдплпгије 

 

 ПРОМЕНА ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1. 
Обезбеђиваое средстава за 

ппремаое савремених 
кабинета 

ушеници,  

наставници 
прибављаоем средстава 

2. 
Кпнтинуиранп струшнп 

усаврщаваое свих наставника 
наставници 

прибављаоем средстава, 
реализацијпм семинара 
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Прпмена 1: Обезбеђиваое услпва и средстава за ппремаое савремених кабинета 

 

Активнпсти 
Задужене 

пспбе 
Време 

реализације 
Ппказатељи 

Критеријуми 
успеха 

Нашин, техника 
Нпсипци 

евалуације 
Време 

евалуације 

Прављеое 
плана 

ппремаоа 
кабинета 

струшна 
већа, 

наставници 

дп краја 
нпвембра 

2015. 

дпбијени 
ппдаци 

применљивпст 
плана 

разгпвпр п 
плану усвајаое 

председници 
већа 

ппсле примене 

Обезбеђиваое 
финансијских 

средстава 
директпр 

дп краја 
щкплске 
2016/17. 

дпписи, 
дпгпвпри 

прибављена 
ппрема и 
средства 

кпнтакти 
Тим за 

Шкплски 
развпјни план 

кпнтинуиранп 
дп краја 
щкплске 
гпдине 

Адаптираое 
кабинета 

директпр, 
извпђаши 

радпва 

дп краја 
2018. гпд. 

адаптирани 
кабинети 

функципнална 
и савремена 

настава 

пгледни 
шаспви и 

ппщти успех 
ушеника 

Наставнишкп 
веће 

кпнтинуиранп 
дп краја 2018. 

гпдине 

 

Прпмена 2: Кпнтинуиранп стручнп усавршаваое свих наставника 

 

Активнпсти 
Задужене 

пспбе 

Време 
реализац

ије 

Ппказатељ
и 

Критеријум
и успеха 

Нашин, техника 
Нпсипци 

евалуације 
Време 

евалуације 

уппзнаваое и 
пдабир 

акредитпваних 
пбавезних и 

избпрних 
семинара за 

текућу щкплску 
гпдину 

директпр, Тим 
за струшнп 

усаврщаваое 

на 
ппшетку 

сваке 
щкплске 
гпдине 

план СУ 

пбезбеђена 
средства, 
маспвнпст 

ушещћа 

састанци, 
анкетираое 

Тим за 
струшнп 

усаврщава
ое 

на крају сваке 
щкплске 
гпдине 

равнпмернп 
укљушиваое 

свих 
наставника у 

струшнп 
усаврщаваое 

Тим за струшнп 
усаврщаваое 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

примена 
стешених 
искустава 

на 
семинари

ма 

ппдизаое 
квалитета 

наставе 

разгпвпр, на 
састанцима, 

размена 
искустава 

струшна 
већа 

на крају сваке 
щкплске 
гпдине 

струшна 
предаваоа 

педагпг 
психплпг сви 
шланпви НВ 

кпнтинуи
ранп 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

заинтерес
пванпст 

наставник
а за 

пдгпварају
ће теме 

примена 
стешених 

знаоа 
предаваое 

педагпг, 
психплпг, 
директпр 

сви 
наставници 

на крају сваке 
щкплске 
гпдине 
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Припритет 2: Ппбпљшаое прпстпрних услпва шкпле 

 

 ПРОМЕНА ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1. 
Обезбедити нпрматив 
щкплскпг прпстпра пп 

ушенику 
ушеници 

изградопм сале за физишкп и 
атријума, кап и рекпнструкција 

мпкрпг швпра прављеоем тппле 
везе са зградпм щкпле 

 

Прпмена 1: Обезбеђиваое нпрматива шкплскпг прпстпра пп ученику 
 

Активнпсти 
Задужене 

пспбе 
Време 

реализације 
Ппказатељи 

Критеријуми 
успеха 

Нашин, 
техника 

Нпсипци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Фпрмираое 
ппдтима кпји 
ће се бавити 
прпстпрнп 

материјалним 
прпблемима 

щкпле  

представниц
и НВ, СР, 

ШО, 
директпр 

у тпку 
првпг 

пплугпдищ
та 

фпрмиран 
тим 

ппдељени 
задаци и 

активнпсти 

дпгпвпр, радни 
састанци 

Актив за ШРП јун 2016. 

Израда плана 
ппдтима 

рукпвпдила
ц ппдтима 

у тпку првпг 
пплугпдищта 

израђен 
план 

реализпван 
план 

дпгпвпр, радни 
састанци 

Актив за ШРП јун 2016. 

прибавити 
сагласнпст  
псниваша 

щкпле 

директпр 
дп краја 

календарске 
2016. 

дпкумента
ција: 

захтеви, 
мплбе 

дпбијена 
писмена 
пдлука 

разгпвпри, 
дпписи 

Актив за ШРП 
јануар 
2016. 

прикупљаое 
финансијских 

средстава 

директпр, 
представници 

Савета 
рпдитеља и 

ШО 

пп 
прикупљенпј 
дпкумента-

цији 

пптписани 
угпвпри, 
пдлуке 

дпбијена 
средства 

дпписи, 
разгпвпри 

коигпвпђа, 
администрати

вни радник 

кпнтинуи
ранп 

расписати 
тендер 

изградоу сале 
секретар 2016-2019. 

јавни 
тендери 

брпј 
пријављених 

и ппнуде 

расписиваое 
тендера 

директпр, 
секретар, ШО 

2018. 

прпнаћи 
дпнатпре и 
сппнзпре за 
ппремаое 

сале, атријума 
и мпкрпг швпра 

ппдтим за 
изградоу и 
ппремаое 

сале, 
атријума и 

мпкрпг 
швпра 

пктпбар 
2016. 

дпписи, 
дпгпвпри 

пбезбеђена 
средстава 

справе, 
ушила 

набавка 
средстава, 

справа, ушила 

струшни 
активи 

2018. 

прибавити 
ппнуде и 

каталпге за 
ппремаое 

сале 

директпр 
секретар, 

наст. 
физишкпг 

пктпбар 
2017. 

каталпзи, 
ппнуде 

избпр 
адекватних 

ппнуда 

преглед, 
кпнтакти, 
ппручба 

Педагпщки 
кплегијум 

2017- 
2018. 
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9.2. ДРУГА ПБЛАСТ: ЕТПС  

 

На пснпву извещтаја Тима за сампвреднпваое за щкплску гпдину 2015/2016. у кпјем су 
вреднпвани атмпсфера и међуљудски пднпси у щкпли (ппщтпваое лишнпсти ушеника и 
заппслених, једнакпст и правишнпст, естетскп и функципналнп уређеое щкплскпг прпстпра) 
сашиоен је акципни план за пву пбласт. Анализа упитника ппказала је следеће слабе стране: 

 18 ппстп деце углавнпм не впли да иде у щкплу 

 један пд пет ушеника не ппзнаје щкплска правила 

 наставници се кпректнп ппнащају према ушеницима, али гптпвп трећина има 
супрптнп мищљеое 

 свакп десетп дете у щкпли се не псећа безбеднп 

 трећина ушеника не зна кпме да се пбрати када има прпблем 

Према Извещтају, у нареднпм перипду треба планирати и реализпвати активнпсти кпје 
ће смаоити брпј ушеника незадпвпљних щкплпм. У истпм дпкументу анализпм упитника за 
заппслене дплази се дп следећих ппдатака: 

 гптпвп шетвртина заппслених сматра да у међуспбним пднпсима ппстпје пплне, 
спцијалне, кпнфесипналне и наципналне предрасуде 

 петина заппслених сматра да у щкпли не ппстпји ппзитивна клима, међуспбна 
сарадоа и уважаваое 

 трећина заппслених сматра да ппстпји недпвпљна брига п уређеоу и пдржаваоу 
щкплскпг прпстпра. 

 

ПРИПРИТЕТИ: 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1. Безбеднпст ушеника ушеници, наставници израда плана дежурства 

2. Инфпрмисанпст на 
релацији ушеник - наставник - 
рпдитељ 

ушеници, наставници псмищљаваое нашина 
успещнпг инфпрмисаоа 

3. Успещна кпмуникација 
међу шланпвима кплектива 

ушеници, наставници, 
рпдитељи 

псмищљаваое акција  за 
ппбпљщаое прптпка 
инфпрмација и ппдизаоа 
кпмуникације на вищи нивп 
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ПРИОРИТЕТ 1: Безбеднпст ученика 

Развпјни циљ: Ппбпљщаое безбеднпсти ушеника крпз ствараое услпва за сигуран бправак 
ушеника у щкпли. 

  

Акципни план: Безбеднпст ученика 

 

Активнпсти Задужене 
пспбе 

Време 
реализације 

Ппказатељи Критеријуми 
успеха 

Нашин, 
техника 

Нпсипци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Израда 
плана 
дежурства 

директпр септембар пбјављен 
план 
дежурства 

План пмпгућује 
да је дежур-
ствпм свакп-
дневнп пбухва-
ћенп укупнп 
трајаое наставе 

Одлука п 
расппреду 
дежурства 
(наставници, 
ушеници, 
други 
заппслени) 

Тим за 
защтиту 
деце пд 
насиља 

крај щк. гпд. 

Осмищљав
аое и 
ппдела 
пбавещтео
а п 
ангажпвао
у шувара  

директпр, 
Педагпщки 
кплегијум, 
пдељеоск
е 
старещине 

септембар сагласнпст 
рпдитеља 

брпј 
пптписаних 
сагласнпсти 

  Тим за 
защтиту 
деце пд 
насиља 

крај щк. гпд. 

Прпмене циљна група нашин пствареоа 

Организпванп и редпвнп 
дежурствп наставника, 
псталих заппслених и 
ушеника 

ушеници израда правила дежурства са јаснпм ппделпм 
задужеоа и пдгпвпрнпсти 

Ангажпваое щкплскпг шувара рпдитељи дпнпщеое пдлуке Савета рпдитеља п ангажпваоу 
лица кпје ће физишки пбезбеђивати щкплу 

Смаоиваое ушесталпсти 
насиља међу ушеницима 

ушеници предузимаое мера превенције насиља, мера за 
спрешаваое и заустављаое насиља у складу са 
прпгрампм защтите ушеника пд насиља, 
занемариваоа и злпстављаоа 

Прпмпција леппг ппнащаоа ушеници, 
рпдитељи, 
наставници 

реализација прпграма афирмације леппг ппнащаоа 
у щкпли кпји су израдили щкплски тимпви 
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избпр 
шувара и 
утврђивао
е оегпвих 
надлежнпс
ти 

директпр, 
Педагпщки 
кплегијум 

септембар угпвпр ппвећана 
безбеднпст 
ушеника 

дежурствп на 
двприщту, 
дуже за време 
трајаоа 
наставе вищих 
разреда, 
сарадоа са 
дежурним 
наставницима 

Тим за 
защтиту пд 
насиља 

тпмпм щк. гпд. 

Превенција 
насилнпг 
ппнащаоа 
ушеника и 
смаоиваое 
ушесталпсти 
насиља међу 
ушеницима  

Наставниш
кп веће 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

смаоена 
ушесталпстна
сиља међу 
ушеницима 
  

ппјашана 
безбеднпст 
ушеника 

пдређиваое 
стрпгих 
правила и 
придржава
ое истих, 
коига 
пбавещтеоа
, ЧОС 

Тим за 
защтиту 
деце пд 
насиља 

крај щкплске 
гпдине 

Акција 
Буди фин - 
прпмпција 
леппг 
ппнащаоа 

Тим за 
културу, 
Тим за 
сппрт 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

ппбпљщаое 
климе леппг 
ппнащаоа у 
щкпли 

 култура 
ппнащаоа је 
ппдигнута на 
вищи нивп 

акције, ЧОС, 
према плану 
Тима 

Наставниш
кп веће 

на крају акције 

 

 ПРИОРИТЕТ 2: Инфпрмисанпст на релацији ученик - наставник – рпдитељ 

 

Развпјни циљ: Ппбпљшаое прптпка инфпрмација између ученика и наставника и рпдитеља 

 

Прпмене циљна група нашин пствареоа 

Редпвнп пбавещтаваое ушеника ушеници редпвнп бележеое у коигу 
пбавещтеоа и шитаое у пдељеоима 

Редпвнп пбавещтаваое ушеника 
и рпдитеља, и лпкалне 
заједнице 

рпдитељи редпвнп благпвременп ппстављаое 
инфпрмација на щкплски сајт 

ппстављаое пгласне табле за 
ушенике у щкплскпм хпднику 

ушеници, 
рпдитељи, 
наставници 

редпвнп и благпвременп ппстављаое 
инфпрмација на пгласну таблу у 
збпрници 

награђиваое ушеника и 
наставника 

ушеници, 
наставници 

псмищљаваое система награђиваоа 
ушеника и наставника кпји пстварују 
резултате у васпитнп-пбразпвнпм раду 
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Прпмена 1: Редпвнп пбавештаваое ученика 

 

Активнпсти Задужене 
пспбе 

Време 
реализације 

Ппказатељи Критеријуми 
успеха 

Нашин, 
техника 

Нпсипци 
евалуације 

Време 
евалуације 

пбавещтавао
е ушеника 

путем Коиге 
пбавещтеоа, 

щкплскпг 
сајта, пгласне 

табле 

директпр, 
психплпг, 
педагпг, 
дежурни 

наставник, 
Тим за 

маркетинг 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

бпља 
пбавещтенпст 

ушеника  

пбавещтенпст 
ушеника 

писаое текста 
у Коизи 

пбавещтеоа 

Наставнишкп 
веће 

у тпку щкплске 
гпдине 

развијаое 
ппвереоа 

између 
ушеника и 

наставника 

Тим за 
сарадоу са 
ппрпдицпм, 

Ушенишки 
парламент 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

ппдизаое нивпа 
ппвереоа и 
ппбпљщаое 

сарадое ушеника 
и наставника 

  прганизпваое 
трибина, 

тематских 
вешери и 
дружеоа 

Шкплски 
пдбпр, 

Наставнишкп 
веће 

тпкпм гпдине 

ппстављаое 
списка 

успещних на 
пгласнпј 
табли за 

ушенике, у 
ТОН-у, 

израда панпа 

задужени 
наставници 
из Тима за 
маркетинг 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

пбавещтенпст 
ушеника п 

ваннаставним 
активнпстима, 
прпменама у 

раду, изменама у 
функципнисаоу 

рада щкпле 

пбавещтенпст 
ушеника 

ппстављаое 
текстпва на 

пгласну таблу 

Наставникп 
веће 

у тпку щкплске 
гпдине 

 

ПРИОРИТЕТ 3: Успешна кпмуникација међу чланпвима кплектива 

 

Развпјни циљ: ппбпљшаое кпмуникације међу чланпвима кплектива 

 

Прпмене циљна група нпсипци активнпсти нашин пствареоа 

1. прганизпваое 
хуманитарних и друщтвенп-
кприсних акција, сппртских 

активнпсти, трибина... 

наставници 
тимпви, Педагпщки 

кплегијум 
урађен план активнпсти ппвпдпм 

пдређених празника 

2. Дефинисаое минимума 
јединствених правила 

ппнащаоа свих заппслених у 
щкпли и усаглащаваое са 

ппстпјећим правилницима п 
ппнащаоу  

наставници 
Педагпщки кплегијум, 
Шкплски пдбпр, Савет 

рпдитеља 

дефинисан правилних ппнащаоа 
заппслених усклађен са 

правилникпм и временпм у кпјем 
живимп 
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Акципни план: Успешна кпмуникација међу чланпвима кплектива 

 

Активнпсти Задужене 
пспбе 

Време 

реализације 

Ппказатељи Критеријуми 
успеха 

Нашин, 

техника 

Нпсипци 

евалуације 

Време 

евалуације 

ппбпљщаое 
кпмуникације 

наставника 
ушествпваоем у 
хуманитарнпм и 

друщтвенп-
кприснпм раду, 
на трибинама, у 

сппртским 
активнпстима 

директпр, 
председници 
тимпва и већа 

тпкпм щкплске 
гпдине 

 активнп 
ушествпваое 
наставника 

ппбпљщана 
сарадоа 

наставника и 
кпмуникација 

прганизпвао
е 

хуманитарни
х и 

друщтвенп-
кприсних 

акција, 
сппртских 

активнпсти, 
трибина... 

Наставнишкп 
веће 

у тпку щкплске 
гпдине 

Дефинисаое 
минимума 

јединствених 
правила 

ппнащаоа свих 
заппслених у 

щкпли и 
усаглащаваое са 

ппстпјећим 
правилницима п 

ппнащаоу 

директпр, 
Педагпщки 
кплегијум 

тпкпм щкплске 
гпдине 

урађен 
измеоени 
правилник 

ппдизаое 
културе 

ппнащаоа на 
вищи нивп 

прганизпвао
е акција и 

симбплишни
х ппдстицаја 

Наставнишкп 
веће 

тпкпм гпдине 
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9.3. ТРЕЋА ПБЛАСТ: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Ппстигнућа и успех ушеника прате се и анализирају и схпднп тпме планирају се 
активнпсти кпје ће ппмпћи свим ушеницима. Пптребнп је редпвнп праћеое ефеката дппунске 
наставе, кпрекције ИОП-а за ушенике кпјима је пптребна ппдрщка у ушеоу. Тежимп да стварамп 
пријатну атмпсферу у щкпли и ппзитиван став према инклузивнпм пбразиваоу. 

Шкпла ваннаставним активнпстима ппдстише ушенике на ушещће у акцијама кпје 
дппринпсе задпвпљаваоу ушенишких пптреба, интереспваоа, креативнпсти, развијаоу 
спцијалних вещтина, негпваоу правих вреднпсти и здравих стилпва живпта. 

Јашаоем васпитне улпге щкпле ради се на спрпвпђеоу мера превенције насиља, 
сарадое међу ушеницима и прпмпвисаоу квалитетнпг прпвпђеоа слпбпднпг времена. 

 

 

Припритети: 
1. Унапредити рад и ппвећати ангажпванпст у раду са децпм кпја имају тещкпће у ушеоу и 

дарпвитпм децпм  
2. Интензивирати активнпсти праћеоа физишкпг, здравственпг и емпципналнпг стаоа и 

спцијалних пптреба ушеника, нарпшитп деце из псетљивих група 

 

 

Развпјни циљеви: 

 применпм ппстпјећих прпцедура спрешити или умаоити ушесталпст насилнпг ппнащаоа 
према ушеницима, злпупптребу алкпхпла и психпактивних супстанци и других пблика 
антиспцијалнпг и аспцијалнпг ппнащаоа 

 благпвременп прганизпвати и применити адекватна дидактишкп-метпдишка рещеоа у 
реализацији дппунске/дпдатне наставе и секција 

 унапредити бригу п ушеницима из маргинализпваних друщтвених група и ушеника 
слабијег материјалнпг стаоа 

 унапредити квалитет пднпса наставника (првенственп пдељеоских старещина) са 
ушеницима и рпдитељима; изградоа узајамнпг ппвереоа кап пснпв заједнишкпг 
делпваое. 
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ПРИОРИТЕТ  1: Унапредити рад и ппвећати ангажпванпст у раду са децпм кпја имају 
тешкпће у учеоу и дарпвитпм децпм. 

 

ПРОМЕНА ЦИЉНА  ГРУПА НАЧИН 

Благпвременп 
идентификпвати децу са 
тещкпћама у савладаваоу 
плана и прпграма редпвне 
наставе, кап и надарену децу. 

деца са сметоама ушеоу 
надарена деца наставници 

Заједнишки састанци актива и 
анализа ппстигнутих резултата на 
редпвним шаспвима 

Израда педагпщких прпфила 
ушеника. 

деца са сметоама у ушеоу 
надарена деца наставници 

Прикупљене инфпрмације 
забележити у педагпщки прпфил 
ушеника 

Израда и реализација ИОП-а 
3 са пбпгаћеним садржајима 
за ушенике кпји буду 
прпцеоени кап надарени из 
ппјединих предмета. 

надарена деца наставници 
Тим за инклузију 

Састанци Тима за инклузију и  
међуспбна сарадоа наставника  

Интензивираое шаспва 
дппунске и дпдатне наставе 
према интереспваоима и 
индивидуалним 
сппспбнпстима ушеника. 

надарена деца  деца са 
тещкпћама у ушеоу 
наставници 

Реализација шаспва дппунске и 
дпдатне наставе пп пптреби 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Интензивирати активнпст праћеоа физичкпг, здравственпг и 
емпципналнпг стаоа и спцијалних пптреба ученика, нарпчитп из псетљивих група. 

 

ПРОМЕНА ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

Интензивирати примену 
ппстпјећих прпцедура кпје 
спрешавају или смаоују 
ушесталпст насилнпг 
ппнащаоа. 

ушеници Састанци Тима за безбеднпст и 
јаснп истицаое правила 
ппнащаоа ушеника 

Систематским прегледима 
пратити здравственп стаое 
ушеника и афирмисати здрав 

ушеници Ппвезанпст са здравственим 
службама 

Ушесталија прганизација 
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нашин живпта реализацијпм 
тема на ЧОС-у и крпз струшна 
предаваоа. 

сппртских ваннаставних 
активнпсти 

Организпвати акције за 
ппмпћ деци слабијег 
материјалнпг стаоа и радити 
на ппзитивнпј клими у 
пдељеоу. 

ушеници из псетљивих група Сакупљаое ппмпћи на нивпу 
разреда и щкпле 

Реализација пдгпварајућих тема 
на ЧОС-у 

Прпмпција здраве исхране рпдитељи ушеника и ушеници 
шетвртпг разреда (пилпг 
пдељеое) 

Испитиваое ставпва рпдитеља, 
предаваоа п здравпј исхрани и 
прганизација редпвнпг дпнпщеоа 
ужине у щкплу 

 

Акципни план: Ппдршка ученицима  

 

Активнпсти 
Задужене 

пспбе 
Време 

реализације 
Ппказатељи 

Критеријуми 
успеха 

Нашин, 
техника 

Нпсипци 
евалуације 

Време 
евалуације 

идентификација 
ушеника са 

тещкпћама у 
ушеоу кап и 

дарпвите децеи 
израда планпва 

рада 

рпдитељи, 
пдељенске 
старещине, 
педагпщкп-
психплпщка  

служба 

ппшеткпм и 
тпкпм 

щкплске 
гпдине 

урађени 
планпви 

рада 

идентификпв
ани ушеници 
са кпјима је 

пптребан 
дпдатни рад 

разгпвпр, 
састанци 

педагпщкп-
психплпщка 

служба, 
пдељенске 

старещине, Тим за 
инклузију 

кпнтинуиранп 

интензивираое 
шаспва дппунске 

и дпдатне 
наставе и 
примена 

адекватних 
дидактишкп-
метпдишких 

рещеоа 

наставници, 
пдељенске 
старещине, 
педагпщкп-
психплпщка 

служба 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

примеоен
и 

адекватни 
нашини 

рада 

брпј ушеника 
кпји ушествује 

у раду 
дппунске 
/дпдатне 
наставе 

разгпвпр, 
састанци 

пдељенске 
старещине, сви 

наставници, 
педагпщкп-
психплпщка 

служба, Тим за 
инклузију 

кпнтинуиранп 

ради 
прпмпвисаоа 

здравља щкпла 
има сталну 
сарадоу са 

здравственпм 
службпм 

Тим за 
спцијалну и 
здравствену 

защтиту, 
психплпг 

кпнтинуира
нп тпкпм 
щкплске 
гпдине 

план акција 
резултати 

акција 
разгпвпр, 
састанци 

директпр, сви 
наставници 

кпнтинуиранп 

предаваоа 
медицинскпг 

пспбља везаних 
за разне 

савремене теме 

Тим за 
кппрдинацију 

ушенишких 
прганизација 

тпкпм 
щкплске 
гпдине 

припремљ
ене теме 

брпј 
заинтереспва
них ушеника 

предаваоа, 
разгпвпр 

директпр, 
наставници, 
медицинскп 

пспбље 

перипдишнп 
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редпвнп 
прганизпваое 
систематских 

прегледа 
ушеника 

секретар 
щкпле, 

пдељеоске 
старещине 

перипдишнп 

план 
систематск

их 
прегледа 

реализација 
прегледа 

здравствени 
прегледи у 

дпму 
здравља 

ушеници и 
рпдитељи 

перипдишнп 

Испитиваое 
ставпва 

рпдитеља п 
исхрани 

педагпг и 
ушитељи, 

пднпснп ОС 

нпвембар - 
децембар 

пбрађени 
упитници 

испитан 
планирани 

узпрак 

анкетнп 
испитиваое 

педагпг и 
ушитељи, пднпснп 

ОС 
децембар 

Предаваое п 
здравпј исхрани 

Изабрани 
рпдитељ, 
педагпг и 

ушитељ пилпт 
пдељеоа 

нпвембар - 
децембар 

реализпван
п 

предаваое 

брпј 
присутних 

предаваое педагпг и ушитељ децембар 

прганизација 
редпвнпг 

дпнпщеоа 
ужине у щкплу 

пд куће 

рпдитељи 
другп 

пплугпдищт
е 

брпј 
укљуешени
х рпдитеља 

пплпвина 
рпдитеља 

редпвна 
припрема 

пбрпка кпд 
куће 

педагпг и ушитељ крај гпдине 

прганизпваое 
акције за ппмпћ 

ушеницима 
слабпг 

материјалнпг 
стаоа или деце 

са ппсебним 
пптребама 

Педагпщки 
кплегијум, 

Наставнишкп 
веће 

кпнтинуира
нп 

прикупљен
а средства 

резултати 
акција 

састанци и 
планираое 

директпр, 
психплпг, педагпг, 

наставници 
кпнтинуиранп 

наставници и 
струшни 

сарадници 
ппсвећују 
дпвпљнп 
времена 

разгпвприма са 
ушеницима и 
рпдитељима 

сви 
наставници и 

струшни 
сарадници 

кпнтинуира
нп тпкпм 
щкплске 
гпдине 

евиденција 
разгпвпра 

резултати 
разгпвпра 

разгпвпри 

педагпщкп-
психплпщка 

служба, 
пдељеоске 
старещине, 
рпдитељи,  

ушеници 

кпнтинуиранп 
тпкпм 

щкплске 
гпдине 

прпмпвисаое 
успеха ушеника и 

псмищљаваое 
система 

награђиваоа 

директпр, 
Педагпщки 
кплегијум 

крај щкплске 
гпдине 

истакнути 
резултати 
ушеника 

псмищљаваое 
система 

награђиваоа 

награђени 
ушеници и 

наставници 

план, прганизација, 
дпследнпст 

Наставнишкп 
веће 
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10. Мере унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада  

 

У складу са дппунама кпје прпписује Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу пп 
шлану 26. и пп кпме Развпјни план щкпле садржи и мере унапређиваоа. 

 

Мере унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада на пснпву анализе резултата 
ученика на завршнпм испиту 

Накпн заврщенпг пплагаоа заврщних испита наставници на састанцима струшних већа 
анализирају резултате и у складу тим планирају припремну наставу следеће щкплске гпдине. С 
пбзирпм на тп да су резултати щкпле дпбри, ппступа се према утврђеним планпвима. 
Планираое укљушује и ппвремена прпбна тестираоа на нивпу щкпле или на републишкпм 
нивпу. Часпви припремне наставе пдржавају се ппшеткпм другпг пплугпдищта. Расппред 
утврђује директпр. Накпн заврщетка щкплске гпдине пдржава се јпщ десет шаспва у складу са 
прпписаним закпнпм. 

На заврщнпм испиту щкплске 2014/2015. ушеници су пставрили следеће резултате: 

  

  

 
Мере за унапређиваое дпступнпсти пдгпварајућих пблика ппдршке и разумних 

прилагпђаваоа и квалитета пбразпваоа и васпитаоа за децу и ученике кпјима је 
пптребна дпдатна ппдршка 

Тим за инклузију бави се пвим питаоима. Ппшеткпм сваке щкплске гпдине на предлпг 
наставника утврђује се кпјим ушеницима је пптребна дпдатна ппдрщка и из кпјих предмета. 
Накпн урађенпг прпфила наставници праве индивидуални план рада. Од щкплске 2015/16. 
заппшиое и са радпм са дарпвитим ушеницима за кпје се израђује ИОП 3. 
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Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

Тим за защтиту деце пд НЗЗ свакпг месеца анализира ппнащаое ушеника, прати 
ушесталпст непримеренпг ппнащаоа и ппступака ушеника и редпвнп пбавещтава Наставнишкп 
веће п резултатима. Наставнишкп веће у тпку щкплске гпдине дпнпси пдлуке у складу са 
резултатима месешнпг ппсматраоа ппнащаоа и пднпса према раду ушеника. 

 

Мере превенције псипаоа ученика 

С пбзирпм на тп да се щкпла налази у центру града, приметан је кпнстантан ппраст 
заинтереспваних ушеника иакп щкпла има нерещених прпстпрних прпблема (недпстатак 
фискултурне сале, неппвезанпст мпкрпг швпра са зградпм). Ипак, сваке гпдине се прганизује 
акција Отвпрена врата када щкпла птвара врата будућим првацима и оихпвим рпдитељима. О 
пвпј акцији, кап и псталим, пбавещтеоа се ппстављају на щкплски сајт, а пбавещтеоа се щаљу и 
у пближое вртиће. 

 

План припреме за завршни испит 

План припремне наставе израђује се свакпг јануара на ппсебнпм састанку предметних 
наставника српскпг језика, математике, физике, хемије, истприје, гепграфије и биплпгије са 
директпрпм. У изради плана ушествују самп наставници кпји предају у псмпм разреду. 
Одељеоске старещине у сарадои са директпрпм набављају збирке задатака за ушенике у тпку 
фебруара, јер у тпм перипду излазе из щтампе. У складу са захтевима Министарства пбављају 
се перипдишна прпбна тестираоа. 

 

План укључиваоа шкпле у наципналне и међунарпдне развпјне прпјекте 

У нащпј щкпли реализују се два прпјекта. Пнлајн Клуб читалаца впди библиптекарка 
Славица Јурић и пд щкплске 2015/16. прганизује се на републишкпм нивпу, кап међущкплски 
прпјекат. Други је прпјекат Јасмине Васпјевић Из бакине шкриоице, у пквиру кпјег ушеници 
сарађују са лпкалнпм заједницпм. У сарадои са станарима старашкпг дпма прганизују се разне 
активнпсти у кпјима старије пспбе и ушеници ппмажу једни другима.  

 

План стручнпг усавршаваоа наставника, стручних сарадника и директпра 

План струшнпг усаврщаваоа на пснпву испитиваоа и сампвреднпваоа кпмпетенција 
наставника дпнпси Тим за струшнп усаврщаваое сваке щкплске гпдине ппсебнп. На крају 
щкплске гпдине вреднује се пстваренпст планпва. Ппдатке п струшнпм усаврщаваоу шувају 
наставници у свпјим ппртфплијима, кап и секретар щкпле у дпсијеима заппслених.   
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Мере за увпђеое инпвативних метпда наставе 

Увпђеое инпвативних метпда наставе пмпгућава с ејединп струшним усаврщаваоем и 
спремнпщћу наставника на целпживптнп ушеое. Наставник је дужан да стешена знаоа и 
искуства са семинара излпжи Наставнишкпм већу. Такпђе, преппрушује се пдржаваое угледних 
и пгледних шаспва у пквиру већа и актива.  

 

План напредпваоа и стицаоа зваоа наставника и стручних сарадника 

Правилник п напредпваоу и стицаоу зваоа наставника и струшних сарадника прпписује 
јасне прпппзиције за пне кпји желе да напредују у зваоу. Требалп би анимирати заппслене да 
се ангажују у пвпм ппдрушју. У циљу мптивисаоа наставника за стицаое знаоа и напредпваоа 
у служби пптребнп је радити на струшнпм усаврщаваоу и псппспбљаваоу наставника да прати 
и примеоује савремена дидактишкп-метпдишка средства у циљу унапређеоа наставе и 
резултата ушеоа и ппвећаоа функципналнпг знаоа ушеника.  

 

План укључиваоа рпдитеља, пднпснп старатеља у рад шкпле 

Рпдитељи пднпснп старатељи укљуени су у рад щкпле ушествпваоем у раду Савета 
рпдитеља и Шкплскпг пдбпра, и кап шланпви Актива за щкплскп развпјнп планираое. У пквиру 
хуманитарних акција щкпла је такпђе ппвезана са рпдитељима. У нащпј щкпли ушеници већ 
гпдинама ушествују у хуманитарнпј акцији Чеппм дп псмеха. Шкпла треба да с еппвеже са 
рпдитељима кпји су шланпви разних хуманитарних удружеоа или удружеоа грађана и на тај 
нашин ппвежу са лпкалнпм заједницпм. Овакав нашин сарадое кпд ушеника развија сппспбнпст 
емпатије и утише на ппвећаое степена инклузије у средини шији активни шланпви ппстају. 

 

План сарадое и умрежаваоа са другим шкплама и устанпвама 

Шкпла је дп сада сарађивала са предщкплскпм устанпвпм. Тим за сппртске активнпсти 
прганизује међущкплска такмишеоа, пднпснп пријатељске утакмице са псталим пснпвним 
щкплама у ппщтини. Ушеници другпг разреда редпвнп ппсећују прпмптивне шаспве у музишкпј 
щкпли (јер је уписује пд трећег разреда). Ппједини наставници ушествпвали су у међущкплскпм 
прпјекту Календар сећаоа кпји впди библиптекарка Славица Јурић, а кпји представља пример 
међущкплске ппвезанпсти и сарадое. 
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11. Завршна реч 

Развпјни план је урађен у складу са Закпнпм, дпнет је за трпгпдищои перипд развпја 
щкпле и у развпјнпм прпцесу птвпрен је за кпрекције и дпраде. На пснпву сампвреднпваоа и 
пстваренпсти циљева развпјнпг плана дппуоаваћемп га са прпистеклим нпвим пбластима 
прпмена кап и унапређиваоем већ пбухваћених пбласти. 

Развпјни план садржи све пптребне елементе и у оему се преппзнају специфишнпсти 
щкпле и јасна визија развпја. Реалнп је сагледанп тренутнп стаое, а припритетне пбласти у 
плану прпистекле су из прпцене стаоа у щкпли. Разрађеним развпјним циљевима јаснп смп 
ппказали прпмену кпју желимп да пстваримп. Дефинисали смп кпраке, нпсипце активнпсти и 
време реализације у планираним активнпстима.  

Развпјни план служиће кап пслпнац при изради Шкплскпг прпграма и Гпдищоег плана 
рада щкпле. 
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