
 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 

ОД СЕПТЕМБРА 2018. ДО СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ 
 

 

 

 
  



 
Школски развојни план 2018-2023. године 

_________________________________________________________________________________ 

  
1 

 
  

 

ХИМНА ШКОЛЕ  

 

Велика је нама част 

ходити у школу ову, 

Свети Сава јој је име 

поносити ми смо тиме. 

 

То је школа свуд за пример, 

стара али поштована, 

традицију и културу  

чувамо од заборава. 

 

Наша школа “Свети Сава”, 

друга кућа свима нама 

пуна знања и играња 

увек спремна за признања. 

 

С головима и без мреже 

све спортове тренирамо, 

и по киши и по ветру 

успехе остварујемо. 

 

Такмичења баш волимо 

освајамо, победимо, 

пехари нам школу красе, 

а то прија свима, зна се. 

 

Конкурси нам нису страни, 

сликамо и састављамо, 

разне теме обрађујемо 

и тиме се поносимо. 

 

Ученици изборног предмета  

Хор и оркестар  

са наставницом Верицом Маливук 
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ОШ “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 школско развојно планирање 

 
На изради Развојног плана за период 2018-2023. године учествовали су чланови Актива: 
плана за период 2018-2023. године 

 Наталија Ковачевић, председник, 

 Станка Сантрач, учитељ, 

 Станислава Керавица, учитељ, 

 Нада Ловре, наставник, 

 Ксенија Краљ, педагог, 

 Маја Којић, представник локалне самоуправе, 

 Никола Јовић, представник Савета родитеља, 

 Мирослав Ивановић, представник Савета родитеља, 

 Ђорђе Радовић, представник Савета родитеља, 

 Милица Тртић, представник Ученичког парламента, 

 Ивана Кнежевић, представник Ученичког парламента. 
 
Поред чланова Актива у изради  Развојног плана учествовали су директор школе, помоћник 
директора, педагог, психилог,  сви наставници, чланови Савета родитеља и Ученичког 
парламента. 
 
У овом периоду директор школе је Татјана Кецман. 
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2. Законски оквир Развојног плана школе 

 
Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима, подзаконским актима и 
документима школе: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017); 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“55/2013 и 101/2017); 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014 и 

11/2016); 

 Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 

3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и 6/2017); 

 Правилник  о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“  6/2007 

2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017); 

 Правилник  о наставном наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања (Просветни гласник, 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014 и 11/2016); 

 Правилник  о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(Просветни гласник, 6/2009, 3/2011, 8/2013 и 11/2016); 

 Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(Просветни гласник 2/ 2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016 и 7/2017); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

(„Сл. гласник РС“ 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 

изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС“ 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 

2/2017 и 11/2018);  

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних  сарадника 

и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС“ 2/1992 и 2/2002); 

 Правилник о сталномстручномусавршавању и напредовањуу звањанаставника, васпитача и 
стручнихсарадника(Службени гласник РС бр. 81/2017); 

 Правилник о програму рада стручних сарадника („Просветни гласник РС“, бр. 5/12); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 73/2016); 

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 
школи ("Сл. гласник РС“ бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013, 70/2015 и 
81/2017); 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању(„Сл. гласник 
РС“бр.67/13); 
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 Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Сл. гласник РС“бр. 
47/94); 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Сл. гласник РС“бр. 
37/93 и 42/93); 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС“бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016); 

 Правилник  о општимстандардимапостигнућазакрајобавезногобразовања(„Сл. гласник РС“ 

5/2010); 

 Правилник о упису ученика у средњу школу(„Сл. гласник РС“бр. 23/2018); 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању(„Сл. гласник 

РС“бр.1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018); 

 Статут Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка; 

 Школски програм Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка; 

 Правила понашања у школи; 

 Правилник одисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „Свети Сава“; 

 Правилнико правима, обавезама и одговорности ученика; 
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3. Процес развојног планирања  

 

ФАЗА АРТИКУЛАЦИЈЕ 

Анализа Извештаја Актива за школско развојно планирање, Школског 
развојног плана 2015-2018, Извештаја Тима за самовредновање и 
евидентирање области којима је потребна промена; анкетирање тимова 
о променама 

ФАЗА КОНТАКТА И 
ДОГОВАРАЊА 

Анкетирањем запослених утврђивање стања у школи (Свот анализа), 
састанци тимова на којима предлажу начине промене - утврђивање 
конкретних обавеза и одговорности; повезивање свих интересних група 

ФАЗА ДИЈАГНОЗЕ 

Утврђивање стања у школи, у појединим областима; постиже се 
консензус о променама које треба увести; заједнички састанак 
дирекотра, Актива з ашколско развојно планирање, представника свих 
тимова и већа, представника Савета родитеља, Школског одбора и 
локалне заједнице 

ФАЗА ОДРЕЂИВАЊА 
ТЕЖИШТА ПРОМЕНЕ 

На основу предлога изнесених на заједничком састанку Актив је одредио 
приоритете и циљеве развоја школе за наредни трогодишњи период 

ФАЗА ПЛАНИРАЊА 

Детаљно артикулисање задатака и израду временског плана активности 
који води ка реализацији постављеног циља - израда акционих планова 
за приоритете са детаљно одређеним носиоцима активности, 
критеријумом успеха, начином вредновања, исхода, временом 

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ Остваривање планираних активности 

ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Вредновање постигнутог - периодично на крају сваке године и на крају 
петогодишњег периода 2018-2023. 
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4. Школски развојни план  - развој квалитета рада  

 

 Демократски донет, глобални стратешки план развоја установе, на основу 
самовредновања; 

 

 Представља везу школе са окружењем: родитељима, локалном заједницом, другим 
школама, послодавцима; 

 

 Водич за остваривање жељеног стања школе, преко приоритетних циљева за унапређење 
квалитета рада школе; 

 

 Разматрају се области квалитета: руковођење, настава и учење, постигнућа ученика, етос, 
ресурси, подршка ученицима; 
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5. Лична карта школе 

 

Зграда школе налази се у центру Бачке Паланке окружена лепо уређеним парковима. 

Направљена је крајем деветнаестог века као католички самостан, а касније је била манастирска 
школа при католичкој цркви. Више пута је адаптирана и проширивана тако да је данас 
задржала свој првобитни изглед само с предње стране, а с оба бока дограђени су нови делови - 
крила зграде (зграда је у облику ћириличног слова П). 

Школа је основана 1956. године и све време свог постојања има мањак простора. Због 
тога је имала измештена одељења у зградама у близини.  

Школске 2008-2009. године дограђене су четири нове учионице и настава је 1.9.2008. 
год. проширивањем простора организована у две смене - разредна и предметна 
настава.Такође, изграђен је савремени библиотечко-информациони центар (БИЦ). 

У школској згради налази се осамнаест учионица, кабинет информатике, зборница, три 
канцеларије, архива, кухиња, простор за боравак, мала учионица и библиотечко-
информациони центар (БИЦ). 

Школа располаже тереном за кошарку и једним тереном за мали фудбал-рукомет. 

Сагледавањем потреба ученика и наставника школе, квалитет рада и организација 
наставе подигнути су на виши ниво. 
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Мисија школе 

Мисија наше школе је да постане центар васпитно- образовног, културног и духовног 
развоја ученика и наставника. Основни принцип је подстицање личног развоја сваког ученика и 
наставника. Развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код 
ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним 
вештинама и свешћу и правима и одговорностима је наша основна тежња.  

Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника 
васпитно-образовног процеса, који негује међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и 
право на уважавање и право на различитост.  

Школа се налази у самoм центру града са мнoгo ђака у малoм и неадекватнoм 
прoстoру, без фискултурне сале, али са традициoналнo пријатнoм атмoсферoм кoју рoдитељи 
радo бирају без oбзира на прoстпрне прoблеме. Рoдитељи се oдлучују за нашу школу због 
квалитета рада, претходног позитивног искуства. Ученици се осећају безбедно и слободно, а 
посебно нас издваја и радна атмпсфера. Негујемо квалитетну наставу, радну дисциплину, 
међущколску сарадњу и инсистирамо на безбедности ученика.Такође је важно деци дати иста 
права, без обзира на њихове разлишите развојне потребе. 

Покретачи смо разних акција и пројеката међу којима је и пројекат за промпвисање 
здравог живота деце и младих, на щта смо врло поносни.  

Визија школе 

Наша школа је:  

- место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентност, 
усавршавање и тимски рад;  

- место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и 
прилагођења њиховим потребама и интересовањима; 

- отворена за нове идеје, размену и сарадњу;  

- чиста, пријатног изгледа, и опремљена савременим наставним средствима;  

- место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а 
руковођење јавно, праведно, подстицајно; 

 - безбедна и отворена школа која добро сарађује са родитељима и локалном 
заједницом; 

- унапређивањем употребе образовне технологије и методологије , савремени услови 
за рад омогућиће свим ученицима да буду успешне и свестрано развијене личнпсти са 
квалитетним и применљивим знањима.  

Мото школе: 

Знање се множи дељењем 
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6. Материјално-технички услови  

У школској згради распоређено је осамнаест учионица, од којих је једна опремљена као 
информатички кабинет. Од осталих просторија у школи постоје и зборница, три канцеларије 
(канцеларија директора, канцеларија секретара и књиговође, канцеларија педагога и 
психолога), мала библиотека, архива, простор за дистрибуцију ученичке ужине и библиотечко-
информациони центар (БИЦ), наставнички тоалет, ученички тоалет.  

Школа располаже са тереном  за кошарку и једним тереном за мали фудбал и рукомет 
који су у веома лошем стању. 

На основу последњег извештаја о самовредновању рада школе, издвајају се следећи 
проблеми који се тичу материјално-техничких услова рада школе: 

 школа још увек не располаже са довољно простора за све наставне и ваннаставне 
активности; 

 не постоји простор намењен за припрему наставника и пријем родитеља; 

 не постоји простор намењен за дружење ученика ван наставе; 

 кабинети нису у потпуности опремљени училима и наставним средствима тако да се 
кабинетска настава не може у потпуности реализовати; 

 школа нема фискултурну салу;   

 школа поседује наставна средства али она по количини, врсти и намени нису довољно 
усклађени са потребама савремене наставе. 

Као добре стране издвајају се: 

 солидна доступност интернета – интернету се може приступити у библиотеци, 
информатичком кабинету, у секретаријату школе и кабинету психолога и педагога, и у 
већини учионица; 

 искоришћеност школске библитеке је на добром нивоу; 

 школска библиотека има довољан фонд књига и за ученике и за наставнике; 

 већина наставних средстава се користи и у функцији је наставе. 

Увиђајући слабије карике и унапређујући оне сегмете који су већ на завидном нивоу, сматрамо 
да би школа, као и сви запослени у њој, у наредном периоду требала да: 

 обезбеди свим наставницима стално стручно усавршавање – од налажења средстава за 
плаћање учешћа на семинарима до уплаћивања претплате на већи број стручних 
часописа; 

 прерасподелом расположивог простора организовати простор за пријем родитеља а 
посебно се усредсредити на изналажење начина за изградњу сале за физичко 
васпитање; 

 постојеће спортске (отворене) терене личним ангажовањем поспешити колико је могуће 
а за веће захвате тражити помоћ локалне заједнице; 

 изгради фискултурну салу и атријум. 
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6. 1. Структура запослених  

У школи су запослена 74 радника.  

 

 

 

 

 
 

Табела 1: Структура запослених према радном статусу. 

 

У Табели 2 представљени су подаци који се односе на број радника школе ангажованих у 
школи, у другим установама, те подаци о броју запослених са лиценцом за рад, броју 
приправника и ментора. 

 

 
Запослен на 
неодређено 

време 

Запослен на 
одређено 

време 
Укупно 

Запослен само у овој школи 43 12 55 

Запослен у две школе 11 1 12 

Запослен у три и више школа 5 2 7 

Запослен са лиценцом 51 3 54 

Број приправника 0 0 0 

Број ментора 0 0 0 

Табела 2: Подаци о ангажовању у школи, у другим установама, броју запослених са 
лиценцом за рад, броју приправника и ментора 

 

 

 
 
  

Запослени на неодређено време 59 

Запослени на одређено време 15 

Укупно запослених 74 
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7. Анализа претходног Школског развојног плана 2015-2018. 

 

 

 

Планирано Остварено Мере унапређења 

НАБАВКА НАСТАВНИХ 
СРЕДСТАВА И 

ОПРЕМАЊЕ УЧИОНИЦА 
И УРЕЂИВАЊЕ 

ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

Набављено је:  

 Рачунар PC INTEL G -7 комада; 

 Штампача – 2 комада; 

 Телефонска централа; 

 Видео надзор -4 камере; 

 Интерактивна табла;  

 Телевизор SAMSUNG; 

 Радио CD плејер PHILIPS- 7 комада; 

 LG DVD плејер; 

 Пројектор EPSON; 

 Усисивач; 

 Гитара; 

 Окречено 6 учионица и ходник спрат; 

 CD радио VIVIAX; 
 

 осмислити акције за 
прикупљање средстава 
(продаја дечијих радова, 
рециклирање, ликовна 
колонија и сл.); искористити 
ресурс родитељи јер они су 
спремни да помогну школи 
ради добробити своје деце 

ИЗГРАДЊА 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И 

АТРИЈУМА 

Обједињене су парцеле у катастру и припремњен 
је терен за израду пројектно техничке 
документације.   

организовати подтим који ће се 
састојати од представника 
Наставничког већа, 
представника Савета родитеља 
и Школског одбора као и Тима 
за маркетинг који ће осмислити 
акције у циљу решавања овог 
проблема школе 
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СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

 Појединачни семинари; 

 Семинари и  трибине организоване од 
издавачких кућа;  

 Менторски рад; 

 Стручни испити; 
 

 

на нивоу школе организовање 
стручних семинара из области 
које могу користити већем 
борју наставника 

МЕЂУШКОЛСКА И 
МЕЂУОДЕЉЕЊСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

 Међуразредно  такмичење у одбојци, 
фудбалу; 

повезивање са школа из других 
градова као и повезивање 
предметних наставника 

ЈАВНЕ ТРИБИНЕ, 
СУСРЕТИ И ДРУЖЕЊА 

Обележен Дан просветних радника, одржан 
концерт ученика наше школе, посета Сајму књига, 
одлазак ученика на Наградну екскурзију,  

 организовање акција и 
свечасности за подизање 
културе и свести грађана 
уопште - отварање школе 
према локалној заједници 

ОБУКЕ ЗА УЧЕНИКЕ И 
НАСТАВНИКЕ 

Обуке за наставнике изводиле су библиотекарка 
Славица Јурић, Сњежана Фодора, педагог Ксенија 
Краљ; Обуке за ученике обављене су у оквиру 
Клуба, на часовима грађанског васпитања и 
српског језика читалаца (израда видео књига, 
постера, плаката, стрипа и цртаног филма) 

обуке и за ученике и за 
наставнике у организацији 
Тима за стручно усавршавање, 
саврмене и корисне обуке за 
ученике у оквиру додатне 
наставе и ваннаставних 
активности 

САРАДЊА СА 
ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА 

Обављени су редовни систематски прегледи 
ученика, вакцинисања, стручна предавања 

 организовање предавања о 
пубертету, променама, здравој 
исхрани, као и акција које ће 
повезати школу са локалном 
заједницом 

АКЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ 
УЧЕНИЦИМА СЛАБИЈЕГ 
МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА 

И ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 

У току Дечје недеље сваке године се организује 
хуманитарна акција ,,Деца-деци” и прикупља 
школски прибор, средства за хигијену; школа 
учествује у акцији “Чепом до осмеха”; 
организовање сајам половних уџбеника 

 осмишљавање акција за 
помоћ угроженима, 
подстицање ученика да дају 
свој допринос и то пре свега 
личним примером 
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ПОБОЉШАЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 

Сваке године школа анкетира родитеље и 
ангажује школског чувара, директор прави 
распоред дежурних наставниа за сваки месец, 
уграђене четири камере. 

 стремити као ангажовању 
агенције која ће пратити видео 
надзор у свим деловима школе 
и у потпуности преузети улогу 
дежурних ученика, израда 
картица за посетиоце школе, 
израда правилника о облачењу 
и минимуму културног 
опхођења приликом посете 
родитеља нашој установи 

ПРОМОЦИЈА 
УСПЕШНИХ ТАКМИЧАРА 

Резултати су истакнути на школском сајту, у 
школским новинама и на паноу успешних ученика 
и њихових ментора који је постављен у излогу у 
центру града, ученици се награђују књигама, 
захвалницама и наградном екскурзијом. 

Осмишљавање система 
награђивања за ученике али и 
за наставнике-менторе 

САРАДЊА СА 
ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

Изложба дечјих радова у Градској галерији, 
гостовање представника школе (психолога, 
директора) на локалној телевизији и радију, 
сарадња са старачким домом, полицијом и 
центром за социјални рад. 

 Активније повезивање школе и 
локалне самоуправе разним 
пројектима на часовима 
грађанског васпитања и слично 

УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ 
САЈТА 

Тим за маркетинг у сарадњи са осталим тимовима 
заједнички уређује школски сајт 

 Реорганизација задужења у 
оквиру Тима и боља 
повезаност са осталим 
тимовима који уређују своје 
странице; обавезна анализа 
квалитета садржаја 
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8. Снаге и слабости школе 

На основу резултата добијених самовредновањем рада школе у претходним школским 
годинама, утврђене су слабости и снаге школе које су представљене у виду СВОТ дијаграма. 

 

Снаге представљају унутрашње (интерне) факторе који позитивно утичу на остваривање 
циљева школе. 

Слабости су унутрашњи фактори који негативно утичу на остваривање циљева школе. 

Могућности представљају спољашње (екстерне) факторе који позитивно утичу на остваривање 
циљева школе. 

Претње су спољашњи фактори који негативно утичу на остваривање циљева школе. 

Школски развојни план усмерен је на ублажавање слабости, искориштавње снага и могућности 
уз уважавање претњи како би се све то могло остварити. 
  

 СНАГЕ СЛАБОСТИ  

С
Н

А
ГЕ

 

Добри резултати на завршном испиту 
Добри резултати на такмичењима 

Квалитетни наставници 
Стално стручно усавршавање запослених 

Добри ученици 
Брига за ученике и безбедност ученика у 

школи 
Традиција и углед школе у локалној заједници 
Велики број ваннаставних активности које се 

реализују у школу 
Усвајање савремених метода рада и примена 

технолошких иновација у раду 

Школска зграда је стара, не испуњава  у 
потпуности  услове за квалитетније 

извођење наставе 
Недостатак савремених учила и осталих 

наставних средстава 
Недовољно ефикасна комуникација и 

размена информација међу запосленима 
Недовољно ефикасна комуникација између 

различитих интересних група (родитељи, 
деца, наставници, локална заједница) 

С
Л

А
Б

О
С

ТИ
 

М
О

ГУ
Ћ

Н
О

С
ТИ

 Положај школе (школа се налази у центру 
града у коме се налази велики број породица 

с децом основношколског узраста) 
Спремност родитеља и других грађана да 
помогну побољшање услова рада у школи 

Ресурси локалне самоуправе који нису 
довољно искоришћени  

Преоптерећеност ученика услед великог 
недељног броја часова 

Недовољна заинтересованост друштва за 
решавање проблема у просвети 

Локална заједница не учествује довољно у 
побољшавању услова рада у просвети 

 Низак друштвени статус просвете и 
просветних радника у друштву 

П
Р

ЕТЊ
Е

 

 МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ  
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9. ИЗБОР ОБЛАСТИ 

 

Након поступка вредновања школе у протеклом периоду, формиран је Актив за израду 
Школског развојног плана, документа којим желимо да одредимо основне правце развоја у 
наредном трогодишњем периоду. На основу анализе резултата добијених анкетирањем 
наставног особља и ученика школе у сарадњи са Тимом за самовредновање усагласили смо се 
да у наредном периоду треба унапређивати следеће области:        

 

I ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Приоритети: 
1. Побољшање коришћења материјално-техничких  ресурса; 
2. Побољшање школског простора и опреме; 
3. Набавка наставних средстава; 

II  ОБЛАСТ: ЕТОС  

Приоритети:  

1. Развити позитивну атмосферу и међуљудске односе-обезбедити поштовање личности и 
створити повољну атмосферу; 

2. Омогућити успешну комуникацију међу члановима колектива; 

3. Побољшати информисаност на релацији ученик-наставник-родитељ; 
 

III   ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Приоритети: 
1. Обезбеђивање безбедности и сигурности ученика; 
2. Праћење напредовања и успеха ученика; 
3. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика; 
4. Унапређење рада и повећање ангажованости у раду са ученицима који имају потешкоће 

у учењу и у раду са даровитом децом; 
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9.1. ПРВА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

С обзиром на тренутно стање школске зграде и опремљеност кабинета, односно 
специјализованих учионица, недостатак фискултурне сале, атријума ови приоритети и даље 
остају. Постојећи план смо унапредили и обогатили новим активностима како бисмо успели да 
остваримо норматив простора по ученику у нашој школи. 

ПРИОРИТЕТИ: 

Приоритети: 
1. Побољшање коришћења материјално-техничких  ресурса; 
2. Побољшање школског простора и опреме; 
3. Набавка наставних средстава; 

Развојни циљеви: 

 

 повећати квалитет наставе набављањем савремених наставних средстава 

 обезбедити адекватно стручно усавршавање наставног кадра ради постизања још бољих 
резултата у наставним и ваннаставним активностима 

 обуком у вези са употребом интернета повећати организацију наставног процеса на 
виши ниво 

 побољшати услове за рад изградњом фискултурне сале, наткривањем дворишног 
простора (атријума), заменом постојеће столарије, опремањем учионица новим 
намештајем, постављањем конструкције за кошеве и голове, заштита за лопте (мреже), 
пресвлачењем терена. 

Приоритет 1: Побољшање коришћења материјално-техничких  ресурса, Набавка 
наставних средстава 

 

 АКТИВНОСТ ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1. 
Израда плана коришћења 

постојећих наставних средстава 
наставници 

листе за требовање, 
усклађивање плана 

2. 
Обезбеђивање средстава за 

опремање савремених кабинета 

ученици,  

наставници 
прибављањем средстава 

3. 
Континуирано стручно 
усавршавање свих наставника 

наставници 
прибављањем средстава, 
реализацијом семинара 
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Акциони план: Израда плана коришћења постојећих наставних средстава 

Активности 
Задужене 
особе 

Време 
реализаци
је 

Показатељи 
Критерију
ми успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Прављење 
плана 
коришћења 
постојећих 
наставних 
средстава 

Стручна 
већа, 
наставници 

Почетак 
текуће 
школске 
године, а  
за сваку 
школску 
годину  у 
периоду 
од 2018-
2023. 

добијени 
подаци 

применљи
вост плана 

разговор о 
плану 
усвајање 

председници 
већа 

после 
примене 

Поштовање 
плана 
коришћења 
постојећих 
наставних 
средстава 

Стручна 
већа, 
наставници 

Током 
текуће 
школске 
године 

добијени 
подаци 

применљи
вост плана 

истакнут 
план  

председници 
већа 

после 
примене 

 

Акциони план: Обезбеђивање средстава за опремање савремених кабинета 

Активности 
Задужене 
особе 

Време 
реализације 

Показатељи 
Критериј
уми 
успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Прављење 
плана 
опремања 
кабинета 

Стручна 
већа, 
наставници 

Почетак 
текуће 
школске 
године 

добијени 
подаци 

примен
љивост 
плана 

разговор о 
плану 
усвајање 

председници 
већа 

после 
примене 

Обезбеђивање 
финансијских 
средстава 

Директор 

до краја 
текуће 
школске 
године 

дописи, 
договори 

прибављ
ена 
опрема 
и 
средства 

контакти 
Актив  за 
Школски 
развојни план 

континуиран
о до краја 
школске 
године 

Адаптирање 
кабинета 

Директор, 
извођачи 
радова 

до краја 
текуће 
школске 
године 

адаптирани 
кабинети 

функцио
нална и 
савреме
на 
настава 

огледни 
часови и 
општи 
успех 
ученика 

Наставничко 
веће 

континуиран
о до краја 
2018. године 
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Приоритет 2: Побољшање просторних услова школе 

 

 АКТИВНОСТ ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1. 
Обезбедити норматив 

школског простора по ученику 
ученици 

Изградњом сале за физичко и атријума, 
адаптацијом спортских терена, 
одржавањем школске зграде 

Акциони план: Обезбеђивање норматива школског простора по ученику  - одржавање 
школске зграде 

Активности 
Задужене 

особе 
Време 

реализације 
Показатељи 

Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Прикупљање 
финансијских 
средстава за 
одржавање 

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Радови 

Извођачка кућа 
која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

Завршени 
радови 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Акциони план:  Обезбеђивање норматива школског простора по ученику  - адаптација 
спортских терена 

Активности 
Задужене 

особе 
Време 

реализације 
Показатељи 

Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Прикупљање 
финансијских 

средстава  

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Расписати 
тендер  

секретар 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

јавни 
тендери 

број 
пријављени
х и понуде 

расписивање 
тендера 

директор, 
секретар, 

ШО 

по 
рикупљеним 

финансијским 
средствима 

Изградња 

Извођачка кућа 
која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

Завршени 
радови 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 
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Акциони план: Обезбеђивање норматива школског простора по ученику  - сале 

Активности 
Задужене 

особе 
Време 

реализације 
Показатељи 

Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Прибавити 
сагласност  
оснивача 

школе 

директор 
до краја 

календарске 
године 

документа
ција: 

захтеви, 
молбе 

добијена 
писмена 
одлука 

разговори, 
дописи 

Актив за 
ШРП 

јануар 2019. 

Прикупљање 
финансијских 
средстава за 

израду 
пројектно-
техничке 

документације 

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Расписати 
тендер  

секретар 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

јавни 
тендери 

број 
пријављени
х и понуде 

расписивање 
тендера 

директор, 
секретар, 

ШО 

по 
прикупљеним 
финансијским 

средствима 

Израда 
пројектно-
техничке 

документације 

Пројектанска 
кућа која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Прикупљање 
финансијских 

средстава  

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Расписати 
тендер  

секретар 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

јавни 
тендери 

број 
пријављени
х и понуде 

расписивање 
тендера 

директор, 
секретар, 

ШО 

по 
рикупљеним 

финансијским 
средствима 

Изградња 

Извођачка кућа 
која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

Завршени 
радови 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Пронаћи 
донаторе и 
спонзоре за 
опремање 

сале 

директор, 
представниц 

НВ, Савета 
родитеља и 

ШО 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

дописи, 
договори 

обезбеђена 
средстава 

справе, 
учила 

набавка 
средстава, 

справа, учила 

стручни 
активи 

по 
рикупљеним 

финансијским 
средствима 
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Прибавити 
понуде и 

каталоге за 
опремање 

сале 

директор 
секретар, наст. 

физичког 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

каталози, 
понуде 

избор 
адекватних 

понуда 

преглед, 
контакти, 
поруџба 

Педагошк
и 

колегијум 

по 
рикупљеним 

финансијским 
средствима 

 

Акциони план: Обезбеђивање норматива школског простора по ученику  - атријума 

Активности 
Задужене 

особе 
Време 

реализације 
Показатељи 

Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Прибавити 
сагласност  
оснивача 

школе 

директор 
до краја 

календарске 
године 

документа
ција: 

захтеви, 
молбе 

добијена 
писмена 
одлука 

разговори, 
дописи 

Актив за 
ШРП 

јануар 2019. 

Прикупљање 
финансијских 
средстава за 

обнову 
пројектно-
техничке 

документације 

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Расписати 
тендер  

секретар 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

јавни 
тендери 

број 
пријављени
х и понуде 

расписивање 
тендера 

директор, 
секретар, 

ШО 

по 
прикупљеним 
финансијским 

средствима 

Обнова 
пројектно-
техничке 

документације 

Пројектанска 
кућа која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Прикупљање 
финансијских 

средстава  

директор, 
представници 

Савета родитеља 
и ШО 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

добијена 
средства 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 

Расписати 
тендер  

секретар 

по 
прикупље

ним 
финансијс

ким 
средствим

а 

јавни 
тендери 

број 
пријављени
х и понуде 

расписивање 
тендера 

директор, 
секретар, 

ШО 

по 
рикупљеним 

финансијским 
средствима 
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Изградња 

Извођачка кућа 
која буде 

изабрана на 
јавној набавци 

по 
прикупљеној 
документа-

цији 

потписани 
уговори, 
одлуке 

Завршени 
радови 

дописи, 
разговори 

директор, 
представн
ици Савета 
родитеља 

и ШО, 
Актив за 

ШРП 

континуирано 
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9.2. ДРУГА ОБЛАСТ: ЕТОС  

 

На основу извештаја Тима за самовредновање у којем су вредновани атмосфера и 
међуљудски односи у школи (поштовање личности ученика и запослених, једнакост и 
правичност, естетско и функционално уређење школског простора) сачињен је акциони план за 
ову област.  

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. Развити позитивну атмосферу и међуљудске односе-обезбедити поштовање личности и 
створити повољну атмосферу; 

2. Омогућити успешну комуникацију међу члановима колектива; 

3. Побољшати информисаност на релацији ученик-наставник-родитељ; 

 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

1.Развити позитивну атмосферу 
и међуљудске односе-
обезбедити поштовање 
личности и створити повољну 
атмосферу; 

 

ученици, наставници, родитељи Умеће комуникације, стручна 
предавања 

3. Успешна комуникација међу 
члановима колектива 

ученици, наставници, родитељи осмишљавање акција  за 
побољшање протока 
информација и подизања 
комуникације на виши ниво 

2. Информисаност на релацији 
ученик - наставник - родитељ 

ученици, наставници осмишљавање начина успешног 
информисања 
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ПРИОРИТЕТ 1,2: Развити позитивну атмосферу и међуљудске односе-обезбедити поштовање 
личности и створити повољну атмосферу; Омогућити успешну комуникацију међу члановима 
колектива; 

Развојни циљ: побољшање комуникације међу члановима колектива и подизање позитивне 
атмосфере и међуљудских односа 

 

АКТИВНОСТ циљна група носиоци активности начин остварења 

1. организовање 
хуманитарних и друштвено-
корисних акција, спортских 

активности, трибина... 

наставници 
тимови, Педагошки 

колегијум 
урађен план активности поводом 

одређених празника 

2. Дефинисање минимума 
јединствених правила 

понашања свих запослених у 
школи и усаглашавање са 

постојећим правилницима о 
понашању  

наставници 
Педагошки колегијум, 
Школски одбор, Савет 

родитеља 

дефинисан правилних понашања 
запослених усклађен са 

правилником и временом у којем 
живимо 

 

Акциони план: Успешна комуникација међу члановима колектива 

 

Активности Задужене 
особе 

Време 

реализације 

Показатељи Критеријуми 
успеха 

Начин, 

техника 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

побољшање 
комуникације 

наставника 
учествовањем у 
хуманитарном и 

друштвено-
корисном раду, на 

трибинама, у 
спортским 

активностима 

директор, 
председници 
тимова и већа 

током 
школске 
године 

 активно 
учествовање 
наставника 

побољшана 
сарадња 

наставника и 
комуникација 

организовање 
хуманитарних 
и друштвено-

корисних 
акција, 

спортских 
активности, 
трибина... 

Наставничко 
веће 

у току 
школске 
године 

Дефинисање 
минимума 

јединствених 
правила понашања 
свих запослених у 

школи и 
усаглашавање са 

постојећим 
правилницима о 

понашању 

директор, 
Педагошки 
колегијум 

током 
школске 
године 

урађен 
измењени 
правилник 

подизање 
културе 

понашања на 
виши ниво 

организовање 
акција и 

симболичних 
подстицаја 

Наставничко 
веће 

током године 

Акциони план: Континуирано стручно усавршавање свих наставника 
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Активности 
Задужене 

особе 
Време 

реализације 
Показатељи 

Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуациј

е 

Упознавање и 
одабир 

акредитованих 
обавезних и 

изборних 
семинара за 

текућу школску 
годину 

директор, 
Тим за 

стручно 
усавршава

ње 

на почетку 
сваке 

школске 
године 

план СУ 

обезбеђен
а средства, 
масовност 

учешћа 

састанци, 
анкетирањ

е 

Тим за 
стручно 

усавршава
ње 

на крају 
сваке 

школске 
године 

равномерно 
укључивање 

свих 
наставника у 

стручно 
усавршавање 

Тим за 
стручно 

усавршава
ње 

током 
школске 
године 

примена 
стечених 

искустава на 
семинарима 

подизање 
квалитета 

наставе 

разговор, 
на 

састанцим
а, размена 
искустава 

стручна 
већа 

на крају 
сваке 

школске 
године 

стручна 
предавања 

педагог 
психолог 

сви 
чланови 

НВ 

континуира
но током 
школске 
године 

заинтересовано
ст наставника 

за одговарајуће 
теме 

примена 
стечених 

знања 

предавањ
е 

педагог, 
психолог, 
директор 

сви 
наставници 

на крају 
сваке 

школске 
године 
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ПРИОРИТЕТ 3: Информисаност на релацији ученик - наставник – родитељ 

 

Развојни циљ: Побољшање протока информација између ученика и наставника и родитеља 

 

АКТИВНОСТ циљна група начин остварења 

Редовно обавештавање ученика ученици редовно бележење у књигу обавештења 
и читање у одељењима 

Редовно обавештавање родитеља, 
и локалне заједнице 

родитељи редовно благовремено постављање 
информација на школски сајт 

Постављање огласне табле за 
ученике у школском ходнику 

ученици, 
родитељи, 
наставници 

редовно и благовремено постављање 
информација на огласну таблу у зборници 

Награђивање ученика и 
наставника 

ученици, 
наставници 

осмишљавање система награђивања 
ученика и наставника који остварују 
резултате у васпитно-образовном раду 

  

 

Акциони план: Редовно обавештавање ученика 

 

Активности Задужене 
особе 

Време 
реализације 

Показатељи Критеријуми 
успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

обавештавањ
е ученика 

путем Књиге 
обавештења, 

школског 
сајта, огласне 

табле 

директор, 
психолог, 
педагог, 
дежурни 

наставник, 
Тим за 

маркетинг 

током 
школске 
године 

боља 
обавештеност 

ученика  

обавештеност 
ученика 

писање текста 
у Књизи 

обавештења 

Наставничко 
веће 

у току школске 
године 

развијање 
поверења 

између 
ученика и 

наставника 

Тим за 
сарадњу са 
локалном 
средином, 
Ученички 

парламент 

током 
школске 
године 

подизање нивоа 
поверења и 
побољшање 

сарадње ученика 
и наставника 

  организовање 
трибина, 

тематских 
вечери и 
дружења 

Школски 
одбор, 

Наставничко 
веће 

током године 

постављање 
списка 

успешних на 

задужени 
наставници 
из Тима за 

током 
школске 
године 

обавештеност 
ученика о 

ваннаставним 

обавештеност 
ученика 

постављање 
текстова на 

огласну таблу 

Наставнико 
веће 

у току школске 
године 
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огласној 
табли за 

ученике, у 
ТОН-у, 

израда паноа 

маркетинг активностима, 
променама у 

раду, изменама у 
функционисању 

рада школе 

 

Акциони план: Редовно обавештавање родитеља, и локалне заједнице 

 

Активности Задужене 
особе 

Време 
реализациј

е 

Показатељи Критеријуми 
успеха 

Начин, техника Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Обавештавање 
родитеља од 

стране 
Одељенског 
старешине  

Одељенски 
старешина, 
психолог, 
педагог 

током 
школске 
године 

боља 
обавештено
ст родитеља 

обавештеност 
родитеља 

Родитељским 
састанцима, 

листама,сајту 

Наставничко 
веће 

у току 
школске 
године 

Развијање 
поверења 

између 
родитеља, 

Одељенског 
старешине  и 
наставника 

Тим за 
сарадњу са 
локалном 
средином, 
Одељенски 
старешина, 
наставник, 
психолог, 
педагог  

током 
школске 
године 

подизање 
нивоа 

поверења и 
побољшање 

сарадње 
родитеља и 
Одељенског 
старешине  

и 
наставника 

  организовање 
трибина, 

тематских 
вечери и 
дружења 

Школски одбор, 
Наставничко 

веће 

у току 
школске 
године 
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9.3. ТРЕЋА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Постигнућа,  успех и безбедност  ученика прате се и анализирају и сходно томе 
планирају се активности које ће помоћи свим ученицима. Потребно је редовно праћење 
ефеката допунске наставе, корекције ИОП-а за ученике којима је потребна подршка у учењу. 
Тежимо да стварамо пријатну атмосферу у школи и позитиван став према инклузивном 
образивању. 

Школа ваннаставним активностима подстиче ученике на учешће у акцијама које 
доприносе задовољавању ученичких потреба, интересовања, креативности, развијању 
социјалних вештина, неговању правих вредности и здравих стилова живота. 

Јачањем васпитне улоге школе ради се на спровођењу мера превенције насиља, 
сарадње међу ученицима и промовисању квалитетног провођења слободног времена. 

 

 

Приоритети: 
1. Обезбеђивање безбедности и сигурности ученика; 
2. Праћење напредовања и успеха ученика; 
3. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика; 
4. Унапређење рада и повећање ангажованости у раду са ученицима који имају потешкоће 

у учењу и у раду са даровитом децом; 

Развојни циљеви: 

 применом постојећих процедура спречити или умањити учесталост насилног понашања 
према ученицима, злоупотребу алкохола и психоактивних супстанци и других облика 
антисоцијалног и асоцијалног понашања 

 благовремено организовати и применити адекватна дидактичко-методичка решења у 
реализацији допунске/додатне наставе и секција 

 унапредити бригу о ученицима из маргинализованих друштвених група и ученика 
слабијег материјалног стања 

 унапредити квалитет односа наставника (првенствено одељењских старешина) са 
ученицима и родитељима; изградња узајамног поверења као основ заједничког 
деловање. 
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ПРИОРИТЕТ 1: Безбедност ученика 

Развојни циљ: Побољшање безбедности ученика кроз стварање услова за сигуран боравак 
ученика у школи. 

 

Акциони план: Безбедност ученика 

 

Активности Задужене 
особе 

Време 
реализације 

Показатељи Критеријум
и успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуациј
е 

Израда плана 
дежурства 

директор септембар објављен 
план 
дежурства 

План 
омогућује да 
је дежур-
ством свако-
дневно 
обухва-ћено 
укупно 
трајање 
наставе 

Одлука о 
распореду 
дежурства 
(наставници, 
ученици, 
други 
запослени) 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља 

крај шк. 
год. 

Осмишљавање 
и подела 
обавештења о 
ангажовању 
чувара  

директор, 
Педагошк
и 
колегијум, 
одељењск
е 
старешине 

септембар сагласност 
родитеља 

број 
потписаних 
сагласност
и 

  Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља 

крај шк. 
год. 

избор чувара и 
утврђивање 

директор, 
Педагошк

септембар уговор повећана 
безбедност 

дежурство на 
дворишту, 

Тим за 
заштиту од 

томом 
шк. год. 

АКТИВНОСТ циљна група начин остварења 

Организовано и редовно 
дежурство наставника, осталих 
запослених и ученика 

ученици израда правила дежурства са јасном поделом 
задужења и одговорности 

Ангажовање школског чувара родитељи доношење одлуке Савета родитеља о ангажовању 
лица које ће физички обезбеђивати школу 

Смањивање учесталости 
насиља међу ученицима 

ученици предузимање мера превенције насиља, мера за 
спречавање и заустављање насиља у складу са 
програмом заштите ученика од насиља, занемаривања 
и злостављања 

Промоција лепог понашања ученици, 
родитељи, 
наставници 

реализација програма афирмације лепог понашања у 
школи који су израдили школски тимови 
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његових 
надлежности 

и 
колегијум 

ученика дуже за време 
трајања 
наставе виших 
разреда, 
сарадња са 
дежурним 
наставницима 

насиља 

Превенција 
насилног 
понашања 
ученика и 
смањивање 
учесталости 
насиља међу 
ученицима  

Наставнич
ко веће 

током 
школске 
године 

смањена 
учесталостнас
иља међу 
ученицима 
  

појачана 
безбедност 
ученика 

одређивање 
строгих 
правила и 
придржава
ње истих, 
књига 
обавештења
, ЧОС 

Тим за 
заштиту 
деце од 
насиља 

крај 
школске 
године 

Акција Буди 
фин - 
промоција 
лепог 
понашања 

Тим за 
културу, 
Тим за 
спорт 

током 
школске 
године 

побољшање 
климе лепог 
понашања у 
школи 

 култура 
понашања 
је 
подигнута 
на виши 
ниво 

акције, ЧОС, 
према плану 
Тима 

Наставничк
о веће 

на крају 
акције 

 
Акциони план: Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

Општи циљ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу 
ученицима, наставницима и родитељима 
 

Евалуација 

Специфични 
циљеви 

 

Планиране 
активности 

Носиоци 
активности 

Време 
реализаци

је 

Показатељ 
остварености 

/ 
Очекивани 

резултат 
 

Особе 
задужене за 
евалуацију и 

праћење 
оствареност

и 
 

Време 
евалуације 

 

 
 

Повећање 
сарадње међу 

ученицима, 
наставницима, 

управом 
школе и 

родитељима 
 
 

Организовање 
едукативних 
предавања и 
радионица за 

ученике, 
родитеље и 
запослене 

 

Стручна 
служба, 

родитељи, 
Тим за 

сарадњу са 
локалном 

среддином 
 

 
 

2018 ‒ 
2023. 

 

 
 

Број присутних 
полазника 
радионица 

 

 
Директор 

школе 
Извештај 

Тима 
за сарадњу 

са 
локалном 
средином 

 
Крај 

текуће 
школске 
године 

 

Формирање 
новог тима за 

заштиту 
ученика 

од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
 

Наставничк
о 

веће 
 

 
 

Септембар 
2018. 

Постојање 
индикатора за 

праћење прорама 
заштите од 

насиља,злостављањ
а и занемаривања 

 

Директор 
школе; 

план 
активности и 

извештаји 
Тима 

 

 
 

Децембар 
2018. 

 

Повећање 
сарадње 

Тим за заштиту 
ученика од 

Тим за 
заштиту 

 
 

Ученици су обучени 
за 

Директор 
школе 
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међу 
ученицима, 

наставницима 
и родитељима 
 

насиља 
израђује 

план обуке за 
медијаторе и 

план 
укључивања у 

свој рад 
представника 

Ученичког 
парламента и 

Вршњачког 
тима 

 

ученика од 
насиља, 

представни
ци 

Ученичког 
парламента 

и 
Вршњачког 

тима 
 

Децембар 
2018. 

 

едијаторе;смањен 
број дисциплинских 
поступака у односу 

на претходни 
период 

 

постојања 
Плана 

укључивања 
представник

а 
Ученичког 

парламента 
и 

Вршњачког 
тима 

 

Децембар 
2018. 

 

Организовање 
програма 

превенције од 
насиљау виду 

припреме 
радионица 

 

 
 

Тим за 
заштиту 

ученика од 
насиља 

 

 
 

Децембар 
2018. 

 

Смањен број 
насилног понашања 

међу ученицима; 
смањен број 

дисциплинских 
поступака 

 

 
Стручна 
служба; 

извештаји и 
записници, 

фотографије 
 

 
Крај текуће 

школске 
године 

 

Обележавање 
Дана 

толеранције и 
учешће у 

хуманитарним 
акцијама ради 

развијања 
солидарности 

и 
емпатије код 

ученика 
 

 
 

Тим за 
заштиту 

ученика од 
насиља 

 

 
 

16. 
новембар 

Дан 
толеранци

је 
 

 
Учешће ученика 
у обележавању 

дана толеранције; 
разумевање 

потребе 
ученика за 

солидарношћу 
и толеранцијом 

 

 
Извештај 
Тима за 
заштиту 
ученика, 

презентациј
а 

на сајту 
школе и 

јутјуб каналу 
школе 

 

 
Крај првог 

полугодишт
а 

текуће 
школске 
године 

 

Формирање 
вршњачких 

тимова и 
едукација за 

вршњачке 
медијаторе и 
организација 

вршњачке 
медијације 

 

 
 

Одељењске 
старешине 
формирају 
вршњачке 

тимове 
 

 
 
 

Одељењске 
старешине 

 

 
 
 

Септембар 
2018-2022. 

 

 
 
 

Формирани 
вршњачки тимови 

 

 
Тим за 

вршњачку 
медијацију; 

списак 
вршњачких 

тимова 
 

 
Крај првог 
квартала 

текуће 
школске 
године 

 

Формирање 
вршњачких 

тимова 

Предавање о 
дигиталном 

насиљу и 
заштити на 

друштвеним 
мрежама за 
родитеље 
ученика од 

петог и шестог 
разреда 

Тим за 
заштиту 

ученика од 
насиља 
Ђачки 

парламент 

Прво 
полугодиш
те 2018-19. 

Смањен број 
дигиталног насиња 

међу ученицима 

Презентациј
а Ђачки 

парлемент 

Током 
године 

 
 

Поштовање 
различитости 

 
 

Песма "Не 
ругај се" 

Наставник 
музичке 
културе 
Чланови 

 
Школска 
2018-19. 

 
Поштовање 

различитости међу 
људима 

 
Фотографије 

Спот 

 
Током 
године 
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школског 
хора 

Ученици 

 Предавање о 
дигиталном 

насиљу и 
заштити на 

друштвеним 
мрежама за 
родитеље 
ученика од 

петог и шестог 
разреда 

Тим за 
заштиту 

ученика од 
насиља 
Ђачки 

парламент 

Прво 
полугодиш
те 2018-19. 

   

 
 

Повећање 
броја 

сигурносних 
камера у 
оквиру 
школе 

 

 
 

Конкурисање 
на развојне 
пројекте и 

набавка 
средстава код 
локал. самоуп. 

 

 
 
 
 
 

Директор 

 
 
 
 

Школска 
2018/2019. 

 
 

 
Повећање 

безбедности 
ученика у школи и 

школскомдворишту
; 

смањен број 
васпитно-

дисциплинских 
поступака 

 

 
 
 

Директор 
школе 

Непосредан 
увид 

 

 
 
 

Крај 
текуће 

школске 
године 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2,3: Интензивирати активност праћења физичког, здравственог и 
емоционалног стања и социјалних потреба ученика, нарочито из осетљивих група. 

 

АКТИВНОСТ ЦИЉНА ГРУПА НАЧИН 

Интензивирати примену постојећих 
процедура које спречавају или 
смањују учесталост насилног 

понашања. 

ученици Састанци Тима за безбедност и јасно 
истицање правила понашања ученика 

Систематским прегледима пратити 
здравствено стање ученика и 

афирмисати здрав начин живота 
реализацијом тема на ЧОС-у и кроз 

стручна предавања. 

ученици Повезаност са здравственим службама 
Учесталија организација спортских 

ваннаставних активности 

Организовати акције за помоћ деци 
слабијег материјалног стања и 
радити на позитивној клими у 

одељењу. 

ученици из осетљивих група Сакупљање помоћи на нивоу разреда и 
школе 

Реализација одговарајућих тема на ЧОС-
у 

Промоција здраве исхране родитељи ученика и ученици 
четвртог разреда (пилог одељење) 

Испитивање ставова родитеља, 
предавања о здравој исхрани и 

организација редовног доношења ужине 
у школу 
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ПРИОРИТЕТ  4: Унапредити рад и повећати ангажованост у раду са децом која имају 
тешкоће у учењу и даровитом децом. 

 

АКТИВНОСТ ЦИЉНА  ГРУПА НАЧИН 

Благовремено идентификовати 
децу са тешкоћама у 

савладавању плана и програма 
редовне наставе, као и 

надарену децу. 

деца са сметњама учењу 
надарена деца наставници 

Заједнички састанци актива и 
анализа постигнутих резултата на 

редовним часовима 

Израда педагошких профила 
ученика. 

деца са сметњама у учењу 
надарена деца наставници 

Прикупљене информације 
забележити у педагошки профил 

ученика 

Израда и реализација ИОП-а 3 
са обогаћеним садржајима за 
ученике који буду процењени 

као надарени из појединих 
предмета. 

надарена деца наставници Тим 
за инклузију 

Састанци Тима за инклузију и  
међусобна сарадња наставника  

Интензивирање часова 
допунске и додатне наставе 

према интересовањима и 
индивидуалним способностима 

ученика. 

надарена деца  деца са 
тешкоћама у учењу наставници 

Реализација часова допунске и 
додатне наставе по потреби 

 

Акциони план: Подршка ученицима  

 

Активности 
Задужене 

особе 

Време 
реализац

ије 
Показатељи 

Критеријуми 
успеха 

Начин, 
техника 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

идентификациј
а ученика са 
тешкоћама у 
учењу као и 

даровите 
децеи израда 
планова рада 

родитељи, 
одељенске 
старешине, 
педагошко-
психолошка  

служба 

почетком 
и током 
школске 
године 

урађени 
планови 

рада 

идентификова
ни ученици са 

којима је 
потребан 

додатни рад 

разговор, 
састанци 

педагошко-
психолошк
а служба, 

одељенске 
старешине, 

Тим за 
инклузију 

континуира
но 

интензивирањ
е часова 

допунске и 
додатне 

наставе и 
примена 

адекватних 
дидактичко-
методичких 

решења 

наставници, 
одељенске 
старешине, 
педагошко-
психолошка 

служба 

током 
школске 
године 

примењени 
адекватни 

начини 
рада 

број ученика 
који учествује 

у раду 
допунске 
/додатне 
наставе 

разговор, 
састанци 

одељенске 
старешине, 

сви 
наставници

, 
педагошко-
психолошк
а служба, 

Тим за 
инклузију 

континуира
но 

ради Тим за континуи план акција резултати разговор, директор, континуира
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промовисања 
здравља 

школа има 
сталну 

сарадњу са 
здравственом 

службом 

сарадњу  са 
локалном 
средином, 
психолог 

рано 
током 

школске 
године 

акција састанци сви 
наставници 

но 

предавања 
медицинског 

особља 
везаних за 

разне 
савремене 

теме 

Тим за 
координаци
ју ученичких 
организациј

а 

током 
школске 
године 

припремље
не теме 

број 
заинтересова
них ученика 

предавањ
а, 

разговор 

директор, 
наставници

, 
медицинск
о особље 

периодичн
о 

редовно 
организовање 
систематских 

прегледа 
ученика 

секретар 
школе, 

одељењске 
старешине 

периодич
но 

план 
систематск
их прегледа 

реализација 
прегледа 

здравстве
ни 

прегледи 
у дому 

здравља 

ученици и 
родитељи 

периодичн
о 

Испитивање 
ставова 

родитеља о 
исхрани 

педагог и 
учитељи, 

односно ОС 

новембар 
- 

децемба
р 

обрађени 
упитници 

испитан 
планирани 

узорак 

анкетно 
испитива

ње 

педагог и 
учитељи, 

односно ОС 
децембар 

Предавање о 
здравој 
исхрани 

Изабрани 
родитељ, 
педагог и 

учитељ 
пилот 

одељења 

новембар 
- 

децемба
р 

реализован
о 

предавање 

број 
присутних 

предавањ
е 

педагог и 
учитељ 

децембар 

организација 
редовног 

доношења 
ужине у школу 

од куће 

родитељи 
друго 

полугоди
ште 

број 
укљуечених 
родитеља 

половина 
родитеља 

редовна 
припрема 

оброка 
код куће 

педагог и 
учитељ 

крај године 

организовање 
акције за 

помоћ 
ученицима 

слабог 
материјалног 

стања или 
деце са 

посебним 
потребама 

Педагошки 
колегијум, 
Наставничк

о веће 

континуи
рано 

прикупљен
а средства 

резултати 
акција 

састанци и 
планирањ

е 

директор, 
психолог, 
педагог, 

наставници 

континуира
но 

наставници и 
стручни 

сарадници 
посвећују 
довољно 
времена 

разговорима 
са ученицима 
и родитељима 

сви 
наставници 
и стручни 

сарадници 

континуи
рано 

током 
школске 
године 

евиденција 
разговора 

резултати 
разговора 

разговори 

педагошко-
психолошк
а служба, 

одељењске 
старешине, 
родитељи,  

ученици 

континуира
но током 
школске 
године 

промовисање 
успеха ученика 

директор, 
Педагошки 

крај 
школске 

истакнути 
резултати 

осмишљавањ
е система 

награђени 
ученици и 

план, 
организаци

Наставничк
о веће 
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и 
осмишљавање 

система 
награђивања 

колегијум године ученика награђивања наставниц
и 

ја, 
доследност 

 

10. Мере унапређивања образовно-васпитног рада  

У складу са допунама које прописује Закон о основном образовању и васпитању по 
члану 26. и по коме Развојни план школе садржи и мере унапређивања. 

 

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

Након завршеног полагања завршних испита наставници на састанцима стручних већа 
анализирају резултате и у складу тим планирају припремну наставу следеће школске године. С 
обзиром на то да су резултати школе добри, поступа се према утврђеним плановима. 
Планирање укључује и повремена пробна тестирања на нивоу школе или на републичком 
нивоу. Часови припремне наставе одржавају се почетком другог полугодишта. Распоред 
утврђује директор. Након завршетка школске године одржава се још десет часова у складу са 
прописаним законом. 

 
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

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

Тим за инклузију бави се овим питањима. Почетком сваке школске године на предлог 
наставника утврђује се којим ученицима је потребна додатна подршка и из којих предмета. 
Након урађеног профила наставници праве индивидуални план рада. Од школске 2015/16. 
започиње и са радом са даровитим ученицима за које се израђује ИОП 3. 

 
 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

Тим за заштиту деце од НЗЗ сваког месеца анализира понашање ученика, прати 
учесталост непримереног понашања и поступака ученика и редовно обавештава Наставничко 
веће о резултатима. Наставничко веће у току школске године доноси одлуке у складу са 
резултатима месечног посматрања понашања и односа према раду ученика. 

 

Мере превенције осипања ученика 

С обзиром на то да се школа налази у центру града, приметан је константан пораст 
заинтересованих ученика иако школа има нерешених просторних проблема (недостатак 
фискултурне сале, неповезаност мокрог чвора са зградом). Ипак, сваке године се организује 
акција Отворена врата када школа отвара врата будућим првацима и њиховим родитељима. О 
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овој акцији, као и осталим, обавештења се постављају на школски сајт, а обавештења се шаљу и 
у оближње вртиће. 

 

План припреме за завршни испит 

План припремне наставе израђује се сваког јануара на посебном састанку предметних 
наставника српског језика, математике, физике, хемије, историје, географије и биологије са 
директором. У изради плана учествују само наставници који предају у осмом разреду. 
Одељењске старешине у сарадњи са директором набављају збирке задатака за ученике у току 
фебруара, јер у том периоду излазе из штампе. У складу са захтевима Министарства обављају 
се периодична пробна тестирања. 

 

План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

У нашој школи реализују се два пројекта. Онлајн Клуб читалаца води библиотекарка 
Славица Јурић и од школске 2015/16. организује се на републичком нивоу, као међушколски 
пројекат.  

 

План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

План стручног усавршавања на основу испитивања и самовредновања компетенција 
наставника доноси Тим за стручно усавршавање сваке школске године посебно. На крају 
школске године вреднује се оствареност планова. Податке о стручном усавршавању чувају 
наставници у својим портфолијима, као и секретар школе у досијеима запослених.   
 

 

Мере за увођење иновативних метода наставе 

Увођење иновативних метода наставе омогућава с еједино стручним усавршавањем и 
спремношћу наставника на целоживотно учење. Наставник је дужан да стечена знања и 
искуства са семинара изложи Наставничком већу. Такође, препоручује се одржавање угледних 
и огледних часова у оквиру већа и актива.  

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Правилник о напредовању и стицању звања наставника и стручних сарадника прописује 
јасне пропозиције за оне који желе да напредују у звању. Требало би анимирати запослене да 
се ангажују у овом подручју. У циљу мотивисања наставника за стицање знања и напредовања 
у служби потребно је радити на стручном усавршавању и оспособљавању наставника да прати 
и примењује савремена дидактичко-методичка средства у циљу унапређења наставе и 
резултата учења и повећања функционалног знања ученика.  

 

План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

Родитељи односно старатељи укљуени су у рад школе учествовањем у раду Савета 
родитеља и Школског одбора, и као чланови Актива за школско развојно планирање. У оквиру 
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хуманитарних акција школа је такође повезана са родитељима. У нашој школи ученици већ 
годинама учествују у хуманитарној акцији Чепом до осмеха. Школа треба да с еповеже са 
родитељима који су чланови разних хуманитарних удружења или удружења грађана и на тај 
начин повежу са локалном заједницом. Овакав начин сарадње код ученика развија способност 
емпатије и утиче на повећање степена инклузије у средини чији активни чланови постају. 

 

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Школа је до сада сарађивала са предшколском установом. Тим за спортске активности 
организује међушколска такмичења, односно пријатељске утакмице са осталим основним 
школама у општини. Ученици другог разреда редовно посећују промотивне часове у музичкој 
школи (јер је уписује од трећег разреда). Поједини наставници учествовали су у међушколском 
пројекту Календар сећања који води библиотекарка Славица Јурић, а који представља пример 
међушколске повезаности и сарадње. 
 

11. Завршна реч 

Развојни план је урађен у складу са Законом, донет је за трогодишњи период развоја 
школе и у развојном процесу отворен је за корекције и дораде. На основу самовредновања и 
остварености циљева развојног плана допуњаваћемо га са проистеклим новим областима 
промена као и унапређивањем већ обухваћених области. 

Развојни план садржи све потребне елементе и у њему се препознају специфичности 
школе и јасна визија развоја. Реално је сагледано тренутно стање, а приоритетне области у 
плану проистекле су из процене стања у школи. Разрађеним развојним циљевима јасно смо 
показали промену коју желимо да остваримо. Дефинисали смо кораке, носиоце активности и 
време реализације у планираним активностима.  

Развојни план служиће као ослонац при изради Школског програма и Годишњег плана 
рада школе. 

 

Развојни план установе разматран је на седници : 

 

Наставничког већа __26.04.2018._____________ 

                                         (датум) 

Савета родитеља _______8.5.2018._________  председник ____________________ 

                                          (датум) 

                                           

      Развојни план установе усвојен је на састанку: 

                

Школског одбора ________6.6.2018.________  председник ____________________ 

    (датум)  
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