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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

 

 

Основна школа “Вук Караџић” налази се у месту Житковац.Житковац је варошица у Србији у општини Алексинац у 

Нишавском округу.Насеље се налази на 160 метара надморске висине са западне стране Јужне Мораве удаљено од 

Алексинца 3 километра. Житковац има око 2600 становника. Заједно са суседним насељима Моравцем и Прћиловицом чини 

демографску целину креирајући једно од највећих насеља на територији општине од око 6.650 становника. Своје име 

Житковац је добио по богатим житним пољима.  

 

Основна школа носи име највећег реформатора српског језика, сакупљача народних умотворина и писца првог 

речника српског језика, Вука Караџића.Почела је са радом 1911. годинекао четворогодишња школа. Због рата са Турцима, 
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1912. године, прекида рад, да би већ следеће године наставила да фу3нкционише. Поред матичне школе постоје и издвојена 

одељењау местима: Прћиловица, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина и Лужане. Настава се одвија у 23 учионице, на 

отвореним спортским теренима и фискултурној сали. 

 

 

 

 До 1955. године школа је радила у згради  у улици Душана Вујића, а од 1955. до данас у згради среза. Те године 

постаје осмогодишња школа. Из наведеног се види  да зграда није грађена по нормативима предвиђеним за школу, већ је 

само адаптирана, тако да један број учионица није задовољавао све прописане стандарде. 
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 Први спрат школедограђен је 1958. године, а 1969. изграђена је сала за физичко васпитање површине 250 m²,чиме су 

значајно побољшани услови рада у школи и прилагођени извођењу наставе. Зграда у којој је смештена трепезарија и 

кухиња,изграђена је1970. године. 

Септембра 1996. године завршен је други спрат школе, и на тај начин је школски простор увећан за 7 учионица које у 

потпуности задовољавају све прописане стандарде и нормативе, а 2000. године завршена је изградња санитарног чвора у 

саставу зграде. 
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HISTORY OF THE SCHOOL 

 

 

 

Primary school “Vuk Karadzic” is located in Žitkovac. It is a small town in Serbia in the municipality of Aleksinac in the 

Nišava District. The settlement is situated at the altitude of 160m on the west side of the South Morava, 3km from Aleksinac. Žitkovac 

has the population of 2600. It is geographically joined with two other villages Moravac and Prćilovica creating one of the most 

populated locality of the municipality of Aleksinac, with approximately 6,650 citizens. It got its name after the rich fields of wheat 

("žito"). 

The primary school was named after Vuk Karadžić, the greatest reformer of the Serbian language, folklore collector and author 

of the first dictionary of the Serbian language. The school opened in 1911 as a school with only four grades. It stopped working in 

1912 due to the war with Turkey but continued the next year. In addition to the central school in Žitkovac, there are satellite schools in 

Prćilovica, Donje Suhotno, Moravac, Nozrina and Lužane. There are 23 classrooms, an outdoor sports field and a gymnasium. 

The school had been located in the building at Dušana Vujića Street until 1955 when it was moved to the former building of 

district offices.The building was only slightly modified and that’s why it is not in accordance with standards laid down for school 

Some classrooms don’t meet all the required standards. In 1955 it became a primary school. 
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The first floor of the school was added in 1958, and in 1969, the gymnasium of 250m2 was built. That significantly improved 

the working conditions in the school. The building with the dining room and kitchen was built in 1970. 

In September 1996, the second floor of the school was completed and the school got 7 classrooms that fully meet all the 

required standards and norms. In 2000, the construction of sanitary facilities within the building was completed. 

 

 

ШКОЛСКА МРЕЖА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Осмогодишња  школа ''Вук Караџић'' у Житковцу обухвата становништво са територије 11 месних заједница на којој 

живи око 10.000 становника. То су: Житковац, Прћиловица, Доњи Адровац, Доње Сухотно, Горње Сухотно, Моравац, 

Нозрина, Стублина, Беља, Лужане и Моравски Бујмир.ОШ “Вук Караџић” организована је као установа са седиштем у 

Житковцу. Поред матичне осмогодишње школе у Житковцу, основној школи ''Вук Караџић'' припада пет издвојених 

четвороразредних одељења: Прћиловица, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина и  Лужане. 

Школи припада још пет насеља, у којима нема школских објеката, али су образовањем обухваћена и деца из ових 

места. То су насеља: Доњи Адровац ( деца из овог места похађају наставу од I до IV разреда у одељењу школе у 

Прћиловици),  
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Доње Сухотно (од I до IV разреда – одељење школе у Горњем Сухотну), Стублина и Беља (од I до IV разреда - 

одељење школе у Нозрини), и Моравски Бујмир (од I до IV разреда - одељење школе у Лужану). 

Матична зграда основне школе ''Вук Караџић''  налази се у центру места Житковца. Повезана је мрежом улица тако да 

је лако доступна ученицима из самог места. У матичној школи гравитирају ученици из 10 суседних села и насеља јер се у њој 

изводи настава за ученике од V до VIII разреда, тако да један број ученика у школу долази пешице, а други користи 

међуградски превоз. 

 
школа у Моравцу 
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школа у Нозрини 

 

 
школа у Прћиловици 
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школа у Лужану 
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школа у Горњем Сухотну 

 
школа у Житковцу 

 

АНАЛИЗА СТАЊА 
 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

 Постоје наставници чији је рад на часу пример добре праксе и модел како се остварују стандарди квалитета у 

наставним областима 

 Организација наставног процеса пружа могућност учења на часу, а ученицима су доступни разни извори знања 
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 Велики број ученика који учествује и постиже успехе на такмичењима различитих нивоа 

 Успех и дисциплина ученика се систематски прате и анализирају 

 Редовно се обавља увид у образовно-васпитни рад 

 Школа примењује евалуацију и прати успешност својих ученика 

 Школа организује допунску и додатну наставу у циљу пружања подршке ученицима, као и мноштво 

разноврсних секција 

 Успешно фунционисање мреже за решавање проблема насиља, као и организовање превентивних активности 

које доприносе безбедности и превентивне мере на превенцији свих облика насиља 

 У самој школи ученици се осећају безбедно и сигурно 

 Присутна је пажња и брига о професионалној оријентацији ученика 

 Наставни програми су прилагођени специфичностима одељења и предвиђеју израду ИОП-а 

 Школа има педагошког асистента који пружа додатну подршку ученицима из материјално депривираних 

средина. 

 Остварена је сарадња са институцијама у локалној заједници, а за ученике који не могу да купе уџбенике, 

школа је омогућила изнајмљивање и коришћење старих уџбеника. 

 Промоција здравих стилова живота и заштите животне околине је видљива у школи. 

 Постигнућа ученика се промовишу јавним похвалама (школа организује и екскурзије за наставнике и ученике 

као награду за посебна постигнућа) 

 Адекватан број наставног и ненаставног особља у складу са нормативом. 

 Опремљеност мултимедијалног кабинета и дигиталних учионица 

 Анализа потреба и израда плана стручног усавршавања на свим нивоима 
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 Стручни наставни кадар који је спреман за стално усавршавање 

 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

 Сарадња наставника из различитих стручних већа у циљу унапређивања наставе није планирана прецизно 

 Фронтална настава је доминантан облик наставе 

 Прилагођавање темпа рада није видљиво на већини часова  

 Нема довољно активности којима би се ученици учили како да процењују свој напредак 

 Неусаглашавање критеријума оцењивања на нивоу предмета 

 Неизрађени заједнички тестови објективног типа 

 Неутврђен план одржавања угледних часова 

 Неуспостављена унутарпредметна и међупредметна корелација и интеграција 

 Није урађена анализа сопственог рада, ради бољег будућег рада и планирања рада додатне и допунске наставе 

 Допунска настава не даје жељене ефекте јер ученици нередовно присуствују допунској настави 

 Понуда ваннаставних активности није рађена на основу испитивања интересовања ученика 

 У већини учионица нису видно истакнута одељењска правила 

 Делимично су обезбеђени материјално-технички ресурси 

 Не постоји план коришћења наставних средстава, нити евиденција о коришћењу. 
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 Постојећа наставна средства се не користе довољно у циљу повећања ефикасности и постизања квалитета 

наставе 

 Неадекватан простор за пријем родитеља и индивидуалне разговоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТО НАШЕ ШКОЛЕ: 
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ПОМЕРАМОГРАНИЦЕ! 
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МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 
 

 

 

Мисија наше школе је да буде центар образовно васпитног развоја ученика, али и наставника. Основни принципи које 

следимо су подстицање индивидуалног развоја сваког ученика и наставника, употреба савремених метода и облика усвајања 

знања и вештина, подстицање креативности код ученика и наставника, стварање личности способних за рад у тиму, са 

развијеном  свешћу о важности сталног развијања и учења кроз заједнички рад. 

Отвореном комуникацијом стварамо топло, сигурно и подстицајно окружење за индивидуалан раст и развој ученика. 

Учимо једни од других, помажемо једни другима и активно слушамо једни друге.Посебну пажњу посвећујемо ученицима с 

тешкоћама у учењу као и посебно талентованим ученицима.Сарађујемо са родитељима и локалном заједницом и на тај начин 

подстичемо здраве и чврсте партнерске односе. 

Наша школа тежи да постане место перманентног усавршавања свих учесника образовно васпитног процеса, који 

негују међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на различитост. 
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ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Какву школу желимо да имамо ?Куда желимо да стигнемо ? 

 

У наредне три године желимо да будемо школа - центар иновативне наставе, у модерно опремљеним кабинетима, са 

мултидисциплинарним приступом раду, као и многобројним, функционалним и креативним ваннаставним активностима. 

            Желимо да постанемо добро уређен систем са јасном поделом улога и одговорности који се непрестано развија, у ком 

се препознају и развијају индивидуални потенцијали и могућности ученика. Перманентним побољшањем квалитета наставе и 

учења, кроз усавршавање и опремање желимо да постанемо школа успешних и срећних ученика, наставника и задовољних 

родитеља. 
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ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ 

 

 

После детаљне анализе и одлуке да се Школски развојни план ради за трогодишњи период, одлучено је да кључне 

области за које се планирају активности буду: 

 

 

 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 РЕСУРСИ 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ: КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ, ЗАДАТАКА,  

РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА, ОБЛИКА НАСТАВНОГ РАДА И 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА. 

 

 

1.1.ЗАДАТАК: 

ОБУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА ДА КОРИСТЕ РАЗЛИЧИТЕ ТЕХНИКЕ УЧЕЊА НА ЧАСУ 

 

Редни 

број 
Опис активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 
Начинпраћења и реализације 

1.1.1. 

 

Наставници подучавају 

ученике да на 

различите начине реше 

проблем, задатак. 

наставници у континуитету сваке 

школске године, током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Примена различитих метода и иновативних 

облика рада кроз радионице са ученицима на 

часовима редовне наставе, часовима 

одељењског старешине;Документовано 

педагошком документацијом наставника, 

записници са часова одељењског старешине, 

анкетирање ученика на крају 

класификационих периода. 
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1.1.2. 

 

 

 

 

Наставник обучава 

ученике како да старо 

научено градиво 

повежу са новим. 

наставници у континуитету сваке 

школске године, током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Наставници кроз рзговор са ученицима, 

саветовање, дискусију, подучавање 

различитим облицима критичког мишљења, 

обучавају ученике да вертикално повезују 

научене садржаје кроз разреде; 

Документовано педагошком 

документацијом наставника, дневник рада; 

попуњавање упитника од стране ученика на 

крају школске године. 

 

1.1.3. Повезивање наученог 

са свакодневним 

примерима из живота. 

одељењске 

старешине, 

наставници 

у континуитету сваке 

школске године, 

токомчитавог периода 

реализације ШРП 

Организовање посета различитим радним 

организацијама и фирмама; Документовано 

педагошком документацијом одељењских 

старешина, летопис и сајт школе. 

 

1.1.4. Ученици постављају 

себи циљеве које желе 

да постигну у учењу. 

 

 

 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

стручни сарадници 

школепедагог и 

психолог 

 

септембар и јун сваке 

школске године 

Анкетирање ученика о постављеним 

циљевима и евалуација на крају школске 

године са критичком проценом остварености 

зацртаних задатака. 

 

1.2. ЗАДАТАК: 

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ И ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА, ОБЛИКА РАДА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 

 

Редни Опис активности Носиоциактивнос Времереализацијеакт Начинпраћења и реализације 
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број ти ивности 

1.2.1. Наставник примењује и 

обучава ученике 

различитим 

мотивационим 

техникама у учењу, 

које би осим 

мотивације подстакле и 

развој критичког 

мишљења код ученика. 

 

одељењске 

старешине, 

наставници 

примена континуирано 

током целе школске 

године; презентовање 

на одељењским  и 

стручним већима, 

током читавог периода 

реализације ШРП 

Нове мотивационе технике којима су 

обучени наставници на семинару 

(презентовање наученог на семинару од 

стране наставника који су као представници 

школе били присутни); докази у Летопису 

школе и на сајту. 

1.2.2. Направитиплан 

одржавања 

иновативнихчасова 

(угледни и огледни). 

руководиоци 

стручнихвећа 

заобласт 

предмета, 

Стручновеће 

разредненаставе 

 

август и прва половина 

септембра сваке 

школскегодине 

ПлановиСтручнихвећа, индивидуални 

планови усавршавања у установи 

наставника. 

1.2.3. Анализа одржаног 

иновативног часа на 

састанку коме 

присуствују директор 

школе, педагог, 

руководилац стручног 

већа, наставник који 

предаје исти предмет, 

као и наставници који 

директор школе, 

педагог, 

руководилац 

стручног већа, 

наставник који 

предаје исти 

предмет, наставник 

који је држао 

иновативни час 

истог дана када је 

одржан иновативни, 

угледни или огледни 

час. 

Документација директора школе ипедагога 

школе; записник о дискусији којом су 

Прецизиране добре и мање успешне стране 

часа и сугестије наставнику који је одржао 

иновативни час. 
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су присуствовали часу. 

 

1.2.4. Демонстрацијаиновати

вних 

часованаставницимана 

Стручним  већима. 

наставник који је 

реализовао 

иновативни 

угледни или 

огледни час. 

 

два пута у току 

школске године (у 

сваком полугодишту 

по један за сваког 

наставника). 

 

Писана припреманаставника, дневник 

рада, записник стручногвећа, протокол 

праћењачаса/чек листа педагога. 

 

1.3. ЗАДАТАК: 

УСАГЛАШАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА УЗ ПРАЋЕЊЕ УТВРЂЕНИХ СТАНДАРДА НА НИВОУ СТРУЧНИХ 

ВЕЋА 

 

Редни 

број 
Описактивности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

Начинпраћења и реализације 

1.3.1. Организовати редовну 

проверу и контролу 

табеларног праћења  

формативног 

оцењивања ученика 

свих наставника у 

школи. 

 

учитељи и 

предметни 

наставници 

континуирано током 

целог периода 

реализације ШРП. 

Табеларни приказ за формативне оцене у 

педагошкој документацији сваког 

наставника; записници са састанака 

стручних већа. 
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1.3.2. Заједничка израда 

тестова знања 

објективног типа, на 

нивоу стручних већа 

учитељи и 

предметни 

наставници 

континуирано током 

сваке текуће школске 

године, током читавог 

периода реализације 

ШРП. 

 

Документовано педагошком 

документацијом наставника. 

1.3.3. Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања наставника 

 

стручна већа за 

област предмета, 

веће разредне 

наставе, стручни 

сарадници школе 

континуирано током 

целог периода 

реализације ШРП. 

Формирање  заједничких табела у којима ће 

се по приближно истим наведеним 

критеријумима оцењивати постигнућа на 

писменим и усменим проверама, као и други 

резултати ученика; Документовано 

педагошком документацијом стручних већа-

записници са састанака, педагошком 

документацијом наставника и стручних 

сарадника. 

 

1.3.4. Успоставити унутар 

предметну и 

међупредметну 

корелацију кроз план 

сарадње у оквиру истог 

стручног већа, као и 

између стручних већа 

из области различитих 

наставних предмета, 

као и из разредне 

наставе. 

председници 

стручних већа 

заобласт предмета 

и већа разредне 

наставе, 

координатор 

Актива за школско 

развојно 

планирање 

август сваке школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документовано годишњим 

плановима раданаставника, као и 

записницима стручних већа 
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1.4. ЗАДАТАК: 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 

 

Редни 

број 
Описактивности 

Носиоци 

активности 

Времереализацијеакт

ивности 
Начинпраћења и реализације 

1.4.1. Пружање помоћи 

ученицима кроз 

индивидуалне 

разговоре и саветовање 

са ученицима који 

имају више од три 

недовољне оцене 

 

стручни сарадник 

школе – педагог, 

одељењске 

старешине. 

континуирано сваке 

школске године током 

целог периода 

реализације ШРП 

Документовано педагошком 

докумнетацијом педагога школе и 

одељењских старешина. 

1.4.2. Водити процес 

побољшања допунске 

наставе која не 

показује веће резултате 

на 

класификационим 

периодима, односно 

препоручује мере у 

случајевима када из 

датог 

предмета већи број 

ученика 

има недовољну оцену . 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

– педагог и 

психолог школе 

континуирано сваке 

школске године током 

целог периода 

реализације ШРП 

Индивидуални разговори и радонице са 

ученицима који не постижу резултате иако 

похађају часове допунске наставе; 

педагошка документација наставника и 

стручних сарадника. 
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1.4.3. Израда извештаја о 

реализацији допунске 

наставе 

одељењске 

старешине, 

директор, стручни 

сарадници школе 

континуирано сваке 

школске године током 

целог периода 

реализације ШРП 

Наставници на крају школске године предају 

извештаје стручним сарадницим школе о 

релаизацији и броју ученика који су 

похађали додатну, допунску наставу и 

ваннаставне активности. Документовано 

извештајима наставника и педагошком 

документацијом одељењских старешина, 

стручних сарадника. 

 

1.4.3. Израда извештаја о 

реализацији планова 

индивидуализације и  

ИОП-а (1,2 и 3) 

стручни тим за 

инклузивно 

образовање, 

наставници и 

стручни сарадник 

школе– педагог, 

координатор тима 

за израду ИОП-а 

 

на крају другог 

полугодишта текуће 

школске године током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано педагошком  

документацијом наставника, педагога школе 

и записници са састанака тима за израду 

ИОП-а. 

1.4.4. Идентификовање 

даровитости ученика 

задужени 

наставници 

информатике и 

наставник 

грађанског 

васпитања 

континуирано током 

школске године 

читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано педагошком 

документацијом наставника и стручних 

сарадника, вођења додатне 

наставе;Документованопедагошком 

документацијом наставника о 

реализацијиИОП-а 3. 
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1.4.5. Реализовање 

такмичења на 

Различитим нивоима: 

школско,општинско, 

републичко. 

наставници, 

стручни сарадници 

школе 

сваке школске године 

током читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано евиденциони лист о учешћу 

и постигнутом успеху ученика на 

такмичењима. 

 

1.5.ЗАДАТАК: 

РАЗВИТИ ЛИЧНУ ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ЗА ШТО БОЉУ САМОПРОЦЕНУ СОПСТВЕНОГ НАПРЕДОВАЊА 

 

Редни 

број 
Описактивности 

Носиоциактивнос

ти 

Времереализацијеакт

ивности 
Начинпраћења и реализације 

1.5.1. Придржавање 

утврђеног распореда 

контролних (дужих од 

15 минута) и писмених 

задатака  

 

наставници континуирано сваке 

школске године током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано Дневником рада, 

анкетирање ученика наполугодишту и крају 

школске године 

1.5.2. Наставник похваљује 

напредак ученика и 

усмерава ученика на 

самопроцену 

сопственог напретка 

наставници, 

стручни сарадници 

школе 

континуирано сваке 

школске године током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано Педагошком 

документацијом наставника (формативне 

оцене у педагошкој свесци, евалуација, 

самоевалуација, као и обавезна препорука за 

даље напредовање) и анкета ученика кроз 

чек листу самопроцене на почетку и на крају 

школске године (техника самопроцене - ја 

желим, ја знам, научио сам). 
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1.5.3. Усмено оцењивање, 

провера знања, унапред 

се најављује и договара 

са 

ученицима  

 

наставници континуирано сваке 

школске године током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Документовано Пед. документација 

наставника, кратко анкетирање 

ученика на полугодишту 

и крају школске године 
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II КЉУЧНА ОБЛАСТ:   

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

ПОБОЉШАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У СКЛАДУ СА ЊИХОВИМ ИНДИВИДУАЛНИМ, РАЗВОЈНИМ И 

УЗРАСНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

 

 

2.1.ЗАДАТАК:  

ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ПОКАЗУЈЕ УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и 

реализације 

2.1.1. 

Анализирање постигнутог 

успеха ученика 

наставници, стручни 

сарадници: педагог и 

психолог школе 

на крају I и II 

полугодишта. 

Анализа постигнутог успеха у 

складу са оствареним 

образовним стандардима; 

Дневник рада, педагошка 

документација наставника и 

стручних сарадника 

 

 

2.1.2. 

На основу 

резултата са завршног  

испита планирати  

образовно‐васпитни рад  

наставници, 

стручни сарадници  

анализа на крају сваке 

школске године и 

август месец текуће 

школске године 

Анализирати постигнуте 

успехе на завршном испиту и 

припремити организацију 

припремне наставе; 



 

 

ОШ „Вук Караџић“ Житковац 

 

 

 

за наредну школску годину  Документовано педагошком 

документацијом стручних 

сарадника и одељењских 

старешина. 

 

 

2.1.3. 

Израда распореда и 

организовање припремне 

наставе за полагање завршног 

испита 

директор, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници  школе 

септембар сваке 

школске године 

Распоред направити у складу са 

резултатима ученика на 

завршном испиту, појачати 

број часова припремне наставе 

онде где је потребно; 

Документовано у 

документацији одељењских 

старешина, директора и 

педагога школе. 

 

2.1.4. Организовати школска  

интерна тестирања ученика 

током године ради провере  

постигнућа и праћења напредо

вања ученика  

одељењске старешине, 

стручни сарадник 

школе – педагог 

током читавог периода 

реализације ШРП у 

континуитету 

Направити тестове који су 

уједначени по захтевима и 

тестирати ученике у току 

године као припрему за 

завршни испит; Документовано 

је педагошком документацијом 

педагога школе и досијеима – 

портфолијима ученика. 

 

 

2.1.5. Индивидуални и групни  

саветодавни рад са ученицима

Одељењске старешине Током читавог периода 

реализације ШРП 

Педагошка домунтација 

одељењских старешина. 
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2.2. ЗАДАТАК: 

ОСПОСОБИТИ УЧЕНИКЕ ЗА САМООБРАЗОВАЊЕ И САМОУЧЕЊЕ – ПРОМЕНА ОДНОСА ПРЕМА УЧЕЊУ 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и 

реализације 

2.2.1. Развити ученичке 

компетенције заразличите 

облике учења –активно  их 

укључити у наставнипроцес уз 

подстицање на сарадњупутем 

различитих облика наставног 

облика рада, 

наставних метода и 

различитих врста дидактичких 

материјала 

 

Наставници, стручни 

сарадници 

током читавог периода 

реализације ШРП 

Реализација наставе уз 

активно учешће ученика. 

Документовано евиденцијом 

наставника и педагога школео 

остварености непосредног 

рада. 

2.2.2. Упућивати ученика на 

коришћењеразличитих извора 

знања исамостални 

истраживачки рад 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, 

библиотекар школе 

континуирано током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Ученици при учењу 

самостално истражују 

користећи различите изворе 

знања; Документовано 

протоколима праћења 

реализације наст. часова 

кроз анализу непосредног 

увида у наставни процес. 
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2.2.3.  Организовати посете 

установама, 

институцијама и предузећима,  

ученике мотивишемо на 

практичнирад 

стручни сарадници 

школе, одељењске 

старешине 

сваке школске године 

током читавог периода 

реализације ШРП у 

другом полугодишту  

Организовање студијске 

посете; Документовано 

педагошком документацијом 

наставника, одељењског 

старешине, руководиова тима 

за професионалну оријентацију 

и стручног сарадника- педагога 

и психолога школе 

 

 

2.3. ЗАДАТАК: 

ИНФОРМИСАТИ СВЕ ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 

НАСТАВНИМ, ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА И НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и 

реализације 

2.3.1. Праћење резултата ученика 

завршног разреда остварених 

при упису у средњу школу 

педагог школе септембар и октобар 

сваке школске године 

Анализа резултата на нивоу 

генерације; педагошка 

документација школе. 

 

2.3.2. Праћење постигнућа ученика 

наразличитим нивоима свих 

такмичења 

 

стручни сарадници 

школе – педагог и 

психолог  

континуирано током 

школске године током 

целог периода 

реализације ШРП 

 

Ученици учествују и постижу 

добре резултате на свим 

нивоима такмичењима; 

Документовано на сајту и у 

Летопису школе, као и у 

педагошкој документацији 

наставника и педагога школе. 
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2.3.2. Сачинити кратке биографије 

ученика и поставити на сајт 

школе 

одељењске старешине, 

стручни сарадник 

школе - педагог 

континуирано током 

школске године током 

целог периода 

реализације ШРП 

Биографије и фотографије 

најуспешнијих ученика 

поставити на сајт школе; Сајт 

школе и педагошка 

документација педагога. 

 

2.3.3. Уредити огласну таблу школе 

са подацима награђених 

ученика у наставним и 

ваннаставним активностима 

Библиотекар школе Ажурирање 

континуирано током 

целе школске године, 

током целог периода 

реализације ШРП 

Биографије и фотографије 

најуспешнијих ученика 

поставити на посебно одређену 

оглсну таблу у холу школе; 

Документовано на огласној 

табли. 

 

2.3.4. Направити базу података 

школских и ваншколских 

постигнућа ученика у периоду 

од децембра 2016. додецембра 

2019. године 

стручни сарадници, 

наставници, одељењске 

старешине, задужени 

наставник за 

ажурирање сајта школе 

континуирано током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Редовно бележење и 

прикупљање података о успеху 

ученика у свм активностима. 

Документовано на сајту школе 

и Летопису школе, као и у 

педагошкој документацији 

педагога. 
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III КЉУЧНА ОБЛАСТ:   

РЕСУРСИ 

 

 

3.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНОГ КАДРА ЗА НОВ ПРИСТУП НАСТАВИ 

 

 

3.1.ЗАДАТАК:  

ПОБОЉШАТИ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ШКОЛЕ 

 

Редни 

број 
Опис активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 
Начин праћења и реализације 

3.1.1. 

 

Набавка стручне литературе, 

неопходних приручника и 

дидактичког материјала за 

школску библиотеку.  

стручни сарадник 

школе – библиотекар, 

стручна већа, 

директор, помоћник 

директора 

школске 2016/2017. 

године и током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Наставна средства се користе у 

циљу постизања квалитетне 

наставе, а набављају се на основу 

требовања Стручних већа, 

интересовања ученика и потребе 

школе у складу са расположивим 

финансијским средствима. 

Стручни сарадник библиотекар на 

основу потреба наставника, 

стручних сардника и потреба 

шкослке библиотеке прави списак 
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и поручује потребну литературу. 

 

3.1.2. 

 

Прављење Логоа школе директор, помоћник 

директора, Ученички 

парламент, 

наставници, стручни 

сарадници 

школске 2016/2017. 

године 

Наставници ликовне културе и 

наставник информатике 

орагнизују радионице са 

ученицима на којима ће да се 

изаберу најбољи радови као 

предлози ѕа лого школе, 

проследити  предлог изгледа 

Логоа школе на гласање, 

ученичком парламенту 

Наставничком већу. 

 

3.1.5. Опремити једну просторију за 

разговор и пријем родитеља 

директор, помоћник 

директора 

школске 2017/2018. 

године  

Опремити просторију за пријем 

родитеља, преместити компјутер 

из зборнице и фотокопир машину.  

 

3.1.4. 

 

Уређење школског дворишта директор, помоћник 

директора 

школске 2017/2018. 

године  

Замена дотрајале бетонске ограде 

у дворишту и рашчишћавање дела 

где се одлаже отпад од ложења 

поред трепезарије школе.  

 

3.1.5. 

 

Оплемењивање екстеријера директор, помоћник 

директора 

школске 2017/2018. 

године и током 

читавог периода 

реализације ШРП 

Садња вишегодишњег цвећа и 

патуљастих туја у жардињерама 

испред главног улаза у школу и 

реконструкција слова изнад врата 

улаза ОШ „Вук Караџић“  
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3.1.6. Учешће и конкурисање школе 

у пројектима који могу донети 

додатна финансијска средства 

директор, стручни 

сарадник – психолог, 

наставник енглеског 

језика 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Директор школе са својим 

помоћницима, рачуноводством и 

секретаром континуирано прати и 

конкурсе и упућује наставницима, 

који су завршили обуку за писање 

пројекта код актулених донатора, 

на писање и аплицирање пројеката 

организацијама, фондацијама и 

МПНТР-у РС 

 

3.1.7. Набавка књига за школску 

библиотеку 

стручни сарадник 

школе-библиотекар 

директор, шеф 

рачуноводства 

школске 2016/2017. 

године 

Стручни сарадник школе – 

бибилиотекар прави план потреба 

за школску библиотеку и у 

сарадњи са директором школе 

набаља одговарајућу литературу.  

 

3.1.8. Модернизација, адаптација и 

реконструкција постојећих 

школских објеката 

директор, помоћник 

директора, секретар, 

шеф рачуноводства 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

У зависности од расположивих 

средстава и приоритета 

модернизован и адаптиран 

простор у матичној и подручним 

школама Сагледавање постојећег 

стања објеката школе и прављење 

листе приоритета за 

модернизацију, адаптацију или 

реконструкцију истих на нивоу 

целокупне школе. Израда 

потребних пројеката. 
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Обезбеђивање финансијских 

средстава. Добијање потребних 

дозвола. Расписивање јавних 

набавки. Извођење радова.  

 

 

3.1.9. Уређење школског дворишта 

у издвојеном одељењу у 

Прћиловици 

директор, помоћник 

директора 

школска 2016/2017. 

година 

Изградња дечијег игралишта са 

дечијим мобилијаром као и 

озелењивање дворишта и садња 

дрвореда поред школске ограде  

 

3.1.10 Реконструкција и санација 

издвојеног одељења у 

Моравцу 

директор, помоћник 

директора 

јун-август 2017. 

година 

Пројекат за изградњу одобрен, 

радови на реновирању приземља и 

спрата ће бити спроведени у току 

летњег распуста. Рок за изградњу 

је 45 дана. 

 

3.2. ЗАДАТАК: 

ФУНКЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА 

 

3.2.1. Правити месечни план 

коришћења дигиталних 

учионица и дигиталне технике 

у сврху презентација и 

угледних часова 

стручна већа, Тим за 

стручно 

усавршавање, 

помоћник директора 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Наставници праве лични план 

коришћења датих ресурса на 

основу личних планова стручних 

усавршавања у установи, стручна 

већа праве свој план на основу тих 

личних планова и предају 

Кординатору Тима за стручно 

усавршавање. Документовано 
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евиденцијом и извештајима 

Стручних већа и  Тима за стручно 

усавршавање. 

 

 

 

3.2.2. Реализација угледних часова и 

интерног стручног 

усавршавања 

наставници разредне 

и предметне наставе, 

Тим за стручно 

усавршавање 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Документовано личним плановима 

професионалног 

напредовања,анализе,дискусије и 

извештаја са угледних часова и 

интерног усавршавања 

 

3.3.ЗАДАТАК: 

ОБЕЗБЕДИТИ ПОТРЕБНЕ ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 

3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени праве лични план 

за стручно усавршавање у 

складу са годишњим планом 

стручног усавршавања и 

према могућностима школе, 

као и према резултатима 

самовредновања. 

директор, помоћник 

директора, Тим за 

самовредновање, Тим 

за стручно 

усавршавање 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Наставници унапређују 

професионално деловање у односу 

на резултате самовредновања. 

Документовано Евиденцијом 

Плана стручног усавршавања на 

годишњем нивоу, личним планом 

усавршавања наставника 

индивидуално и на основу 

Извештаја о самовредновању 

установе.  
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3.3.2. Укључити волонтере у 

активности школе 

директор, помоћник 

директора, стручна 

већа 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Стручна већа износе своје потребе 

за волонтере, директор у сарадњи 

са НСЗ-ом прибавља неопходни 

кадар. Документовано у 

педагошким документима 

стручних већа и у документацији 

секретара школе. 

 

3.3.3. Доследно водити 

документацију Увођења 

приправника у посао  

приправници, 

ментори наставници, 

стручни сарадници 

школе 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Направити један важећи документ 

Дневник ментора и дневник 

приправника о увођењу у посао. 

Документовано код стручних 

сарадника педагогу и психологу, 

јер се њима предају на увид и 

чување.  
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3.3.4. Стално стручно усавршавање, 

напредовање и 

професионални развој 

наставника и стручних 

сарадника 

директор, помоћник 

директора, 

наставници, стручни 

сарадници школе 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

75% остварен план 

професионалног напредовања и 

план стручног усавршавања 

наставног и ненаставног кадра. 

Документовано у евиденцији Тима 

за стручно усавршавање. 

 

 

 

 

 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ:   

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

4.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

СЕНЗИБИЛИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СТВАРАЊЕ МОТИВАЦИОНЕ КЛИМЕ У ШКОЛИ 

 

 

4.1.ЗАДАТАК:  

РАЗВИТИ СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ КОД УЧЕНИКА ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, ТОЛЕРАНТНО 

ПОНАШАЊЕ, НЕНАСИЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ, СОЛИДАРНОСТ, РАЗВИЈАЊЕ ДРУГАСТВА И СЛ. 

 

Редни Опис активности Носиоци активности Време реализације Начин праћења и реализације 
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број активности 

4.1.1. 

 

Утврдити заинтересованост 

ученика за ваннаставне 

активности, у складу са 

ресурсима школе.  

 

стручна већа, 

одељењске старешине 

септембар сваке 

школске године 

Анкетирање ученика о понудама 

за ваннаставне активности у 

складу са могућностима које 

школа може да пружи. 

4.1.2 Пратити укљученост ученика 

у ваннаставне активности на 

крају сваке школеске године 

и пратити број и кретање 

броја   

наставници, 

стручни сарадници  

на крају сваке 

школеске године , 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Наставници предају стручним 

сарадницима,  Извештаје о 

реализацији додатне, допунске 

наставе и ваннаставних 

активности 

 

4.1.3. Утврдити социјални статус 

ученика социометријским 

испитивањем ученика у 

одељењу. 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадник школе - 

социолог 

септембар сваке 

школске године 

Анкетирање ученика и родитеља 

Упитник социјални статус 

родитеља, документација 

социолога школе – израђен 

социограм на основу добијених 

података. 

 

4.1.4. Идентификовати ученике  

који имају тешкоћа  у 

адаптацији и израдити план 

подршке за индивидуално 

праћење ученика којима је 

потребна помоћ. 

одељењске 

старешине, СТИО, 

стручни сарадник 

школе – педагог 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Идентификовани су ученици са 

тешкоћама у адаптацији и израђен 

је план њихове подршке, и 

пружањем неопходне помоћи. 

Документовано је педагошком 

документацијом педагога школе и 

досијеима – портфолијима 

ученика. 
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4.1.5. Развој и подстицање 

социјалних вештина ученика 

на часовима одељенског 

старешине и неговање 

ненасилне комуникације и 

развијање социјалних 

вештина. 

 

одељењске старешине током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Педагошка домунтација 

одељенских старешина. 

4.1.6. Обележавање Међународног 

дана толеранције 

стручно веће верске 

наставе и грађанског 

васпитања, 

педагошки асистент 

16. новембар сваке 

школске године 

Наставници грађанског васпитања 

у сарадњи са педагошким 

асистентом организују радионице 

са ученицима са израдом паноа за 

хол школе са „Кутијом лепих 

мисли“, документовано у 

педагошкој документацији 

наставника грађанског васпитања. 

 

4.1.7.  Обележавање Светског дана 

Рома, креативном и 

информативном радионицом 

Ботаство је у 

различитости 

 

 

стручни сарадник 

школе -  библиотекар, 

педагошки асистент 

8. април сваке 

школске године 

На радиониц присутни ученици и 

наставници имају прилике да чују 

и сазнају више о Ромском народу, 

његовој култури и традицији. 

Кроз поезију,прозу и музику 

приказује се свакодневни живот 

Рома и проблеми са којима се они 

суочавају. Документовано 

Летописом на сајту школе  
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4.2. ЗАДАТАК: 

ПРУЖИТИ ПОДРШКУ ЛИЧНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 
Начин праћења и реализације 

4.2.1. Унапређење квалитета рада 

Ученичког парламента 

координатор рада 

Ученичког 

парламента, директор, 

помоћник директора, 

стручни сарадници,  

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Укључивање деце у организацији 

важних догађаја у школи и 

развити им мотивацију за 

самоиницијативност и веће 

ангажовање ученика при 

организацији различитих врста 

културних, музичких, спортских и 

сличних манифестација и облика 

дружења. Документовано 

евиденцијом Ученичког 

парламента и летописом на сајту 

школе. 

 

4.2.2. Омогућити ученицима 

укљученост у радионице – 

којима се промовишу  хумане 

вредности. 

директор, помоћник 

директора, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници школе, 

педагошки асистент 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Организовање акција 

прикупљања помоћи разних 

видове како за ученике наше 

школе тако и за остале коме је 

помоћ неопходна. Педагошка 

документација одељенских 

старешина и стручних сарадника. 
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4.2.3.  Промоција здравих стилова 

живота, предавања о 

болсетима зависности и 

обележавање Међународног 

дана борбе против сиде, 

организовање предавања на 

дату тему у сарадњи са 

Домом здравља Алексинац 

 

 

 

стручни сарадници 

школе, одељењске 

старешине 

1.децембра сваке 

школске године 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Организовање предавања за 

ученике старијих разреда о 

здравим стиловима живота, 

документовано у педагошкој 

документацији стручних 

сарадника школе и одељенских 

старешина, и објављено на 

летопису школе. 

 

 

4.3. ЗАДАТАК:  

ПРУЖИТИ ПОДРШКУ ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 
Начин праћења и реализације 

4.3.1. Активности за упис ученика 

из осетљивих група. 

директор школе, 

помоћник директра, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници школе, 

педагошки и 

андрагошки асистент  

 

април и мај сваке 

школске године 

током читавог 

периода реализовања 

ШРП 

Организовање посете и обилазака 

деце из депривираних средина по 

документацији из Матичне  

службе општине Алексинац и 

документације предшколске 

установе Лане Алексинац. 

4.3.2. Организација Тим за подршку током читавог Редовно састајање тима и 
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компензаторних програма за 

подршку у учењу за ученике 

из осетљивих група. 

ученицима из 

депривираних 

средина 

периода реализације 

ШРП 

организовање рада са ученицима 

којима је потребна помоћ у учењу 

а из осетљивих су група. 

Организовање допунског рада са 

њима из одређених предмета и 

стално праћење напретка тих 

ученика. Документовано у свесци 

записника Тима за подршку 

ученицима из депривираних 

средина и педагошком 

документацијом наставника који 

раде са том децом. 

4.3.2. Обележавање Међународног 

дана борбе против трговине 

људима, у сарадњи 

саЦрвеним крстом Алексинац 

стручни сарадник 

школе – психолог  

18. октобар сваке 

школске године 

У одређеном делу школе, 

биће формиран „Сигуран кутак“ 

у којој ће сви заинтересовани 

ученици имати прилику да се 

информишу о проблему трговине 

децoм и младима, документовано 

у Педагошкој документацији 

психолога школе и летопису 

школе. 

4.3.3. Сарадња са Невладином 

организацијом Удружење 

Ромкиња Нада Алексинац 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници школе, 

наставници 

током целог периода 

реализације ШРП 

Стално пружање подршке деци из 

Ромских породица, пружање 

подршке за полазак у школу и 

радионице на превенцији 

прераног напуштања школе, и 

превенцији преране удаје. 
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Документовано у педагошкој 

документацији стручних 

сарадника.   

 

 

4.4. ЗАДАТАК: 

ОСИГУРАТИ БЕЗБЕДНО УЧЕШЋЕ СВИХ УЧЕСНИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 
Начин праћења и реализације 

4.4.1. Утврдити безбедносно стање 

школе анкетирањем ученика 

и запослених, представника 

Савета родитеља школе и 

Школског одбора 

одељењске 

старешине, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

континуирано сваке 

школске године 

током целог периода 

реализације ШРП 

Документација психолога и Тима 

за заштиту ученика од насиша 

занемаривања и злостављања, 

израђен извештај на основу 

добијених података. 

 

4.4.2. Континуирано информисање 

о облицима насиља, 

злостављања и занемаривања 

свих интересних група ради 

развијања одговорности за 

властите поступке бригу о 

другима и сараднички однос 

на часовима одељенског  

старешине. 

 

одељењске 

старешине, директор, 

стручни срадници 

школе 

континуирано сваке 

школске године 

током целог периода 

реализације ШРП 

Педагошка документација  

одељенских старешина, стручних 

сарадника и осталих запослених 

4.4.3. Аплицирање за укључивање у стручи сарадник март школске Стручни сарадник школе – 
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пројекат „ШКОЛА БЕЗ 

НАСИЉА – ка 

подстицајном и сигурном 

окружењу за нашу децу“ 

школе - психолог 2016/2017. године психолог организује прикупљање 

сагласности свих ученика и  свих 

запослениху школи, 

документовано у педагошкој 

документацији психолога школе и 

одељенских старешина  

 

4.4.4. Спровођење кампање која се 

односи на превенцију 

Дигиталног насиља у 

школама 

стручни сарадници 

школе – педагод и 

психолог, наставник 

информатике и 

наставник грађанског 

васпитања 

континуирано сваке 

школске године 

током читавог 

периода реализације 

ШРШ 

Спровођење радионица са 

наставницима, родитељима и 

ученицима из приручника 

„Дигитално насиље – 

превенција и реаговање“ 

препорученог од стране 

Министарства просвете науке и 

технолошког развоја и УНИЦЕФ-

а. Документовано у педагошкој 

евиденцији стручних сраданика и 

објављено на летопису сајту 

школе. 

 

4.4.5. На часовима одељенског 

старешине договорити се и  

утврдити одељенска правила 

понашања и истакнути на 

јасно видљивом месту у 

учионици. 

 

одељењске старешине сваке школске 

године током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Документовано педагошком 

документацијом одељенских 

старешина 
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4.5.ЗАДАТАК: 

ПРУЖИТИ ПОМОЋ И ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ПРИ ИЗБОРУ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА 

 

Редни 

број 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 
Начин праћења и реализације 

4.5.1. Обезбедити свим ученицима 

доступност информација о 

различитим средњим 

школама које могу да упишу 

одељењске старешине 

8. разреда 

током целог периода 

реализације ШРП 

На часу одељенског старешине 

упознати све ученике са 

информатором за упис у средње 

школе и упутити их на сјат 

Министарства просвете где могу 

д апронађу све информације 

везане за  упис у средње школе а 

и све информације о различитим 

средњим школама су доступне 

ученицима путем сајта, односно 

огласне табле школе.  

 

4.5.2. Организовање посете 

Алексиначкој гимназији на 

Промоцији билингвалног 

одељења алексиначке 

гимназије и Дана отворених 

врата  

одељењске 

старешине, Стручно 

веће за стране језике, 

Стручно веће за 

математику, Стручно 

веће за српски језик, 

стручни сарадници 

школе 

април и мај 

континуирано сваке 

школске године 

током читавог 

периода реализације 

ШРП 

Ученици имају прилику да се 

упознају са свим смеровима у 

Алексиначкој гиманзији. 

Документовано педагошком 

документацијом стручних 

сарадника и Летописом на сајту 

школе. 

4.5.3 Организацијапрезентовања тим за професионалну Април и мај сваке Долазак представника средњих 
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смерова средњих школа 

ученицима 8. разреда 

оријентацију, стручни 

срадници школе 

школске године 

током читавог 

периода реализација 

ШРП 

 

школа и презентовање смерова 

школа ученицима 8. разреда   

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

На трогодишњем нивоу је направљен  оквирни табеларни приказа мера и програма који ће се кроз: Школски 

програм, Годишње планове рада школе, Акционе планове самовредновања и друге акционе планове, 

операционализовати  и примењивати  као предвиђене активности.  

 

 

Р. 

бр. 

 

Назив мере/ 

програма 

 

Активности за 

реализацију мере / 

програма 

 

Носиоци активности 

и начин реализације 

 

Време реализације 

Праћење 

реализације/начин 

праћења и носиоци 

активности 

праћења 

1. Мере 

унапређења 

образовно-

васпитног 

рада на 

основу 

1.1. Коришћење 

резултата иницијалног 

и пробног завршног 

испита за припрему 

ученика за завршни 

испит 

1.1.Предметни наставници 

праве анализу резултата и 

представљају резултате на 

седницама стручних већа и 

припремају ученике у складу 

са њиховим појединачним 

1.1.После реализације 

иницијалног и пробног 

завршног испита 

 

1.2. После реализације 

иницијалног, пробног 

Реализацију свих 

мера и програма 

прате председници 

стручних већана 

основу извештавања 

наставника на 
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анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

 

1.2.Коришћење 

резултата иницијалног, 

пробног и завршног 

испита   за унапређење 

начина рада и 

коришћење средстава 

за рад и метода рада, 

као и израда задатака 

за ученике у складу са 

стандардима 

постигнућа, за   све 

разреде другог 

циклуса образовања 

постигнућима  

 

1.2. Предметни наставници 

праве анализу резултата и 

представљају резултате на 

седницама стручних већа и 

припремају, уз међусобну 

сарадњу и размену 

наставника, задатаке за 

ученике у складу са 

стандардима постигнућа и 

резултатима наведених 

тестирања, за све разреде 

другог циклуса образовања  

завршног испита и 

завршног испита, 

уважавајући резултае 

постигнућа ученика, 

континуирано конципирају 

активности у раду са 

ученицима; наставници 

анализирају на седницама 

стручних већа; примењују 

континуирано активности  

са  ученицима  у складу са 

стандардима постигнућа и 

резултатима наведених 

испита у свим   разредима 

другог циклуса како би 

ученици континуирано 

стицали применљива знања  

 

састанцима 

стручних већа и 

записника са ових 

седница, као и 

увидом у дневнике 

образовно-

васпитног 

рада;Резултате 

праћења приказују у 

полугодишњем 

извештају о раду 

свог стручног већа 

Наставничком већу 

2. 2.1.Мере 

унапређења 

доступности 

одговарајућих 

облика 

подршке и 

смисаоних 

прилагођавањ

а и квалитета 

образовања и 

васпитања за 

ученике 

којима је 

2.1.Активности СТИО, 

тимова за додатну 

подршку ученицима и 

Педагошког 

колегијума у складу са 

чл.77 Закона и 

Правилником о 

ближим упутствима за 

утврђена права на 

ИОП, његову примену 

и вредновање,бр.110-

00-00243/2010/27 и 

Прав. о додатној 

2.1.Чланови  СТИО, тимова 

за додатну подршку 

ученицима и Педагошког 

колегијума, благовременом 

применом процедура 

прописаних релевантним 

правилницима 

 

2.2.Чланови тима за додатну 

подршку ученицима из 

депривираних средина 

континуирано се састају и 

праве акционе планове за 

2.1.Континуирано, сваке 

школске године у складу са 

планом рада СТИО, 

Педагошког колегијума, 

тимова за додатну подршку 

и кад год се укаже потреба 

за било којом активношћу 

предвиђеном наведеним 

релевантним правилницима 

(сарадња са ИРК нпр. и сл.) 

 

2.2. Континуирано током 

читавог периода 
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потребна 

додатна 

подршка  

обр.,здравственој и 

социјалној подршци 

детету и ученику, 

бр.110-00-202/2010-07  

 

2.2. Формирање Тима 

за додатну подршку 

ученицима из 

депривираних средина 

 

подршку конкретних 

ученика.   

реализације ШРП, сваке 

школске године. 

3. Мере 

превенције 

насиља и 

повећање 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима 

и родитељима  

3.1.Активности 

ученичког парламента 

 

3.2.Активности 

предвиђене Акционим 

планом 

самовредновања 

 

3.3.Активности Савета 

родитеља 

 

3.4.Активности 

одељењских 

старешина 

 

3.5.Активности 

превентивних мера 

програма 

зашт.деце/ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

3.1.ЧлановиУченичког 

парламента предвиђају 

својим планом рада акције 

на ноивоу школе  у које 

укључују наставнике и 

родитеље и акције вршњачке 

едукације 

 

3.2.Акционим планом 

самовредновања се 

конципирају активности за 

све актере школског живота 

везане за повећање сарадње  

 

3.3.Чланови Савета 

родитеља предвиђају својим 

планом рада активности 

усмерене на унапређење 

сарадње са наставницима 

 

3.4.; 3.5. Одељењске 

3.1.-3.5. 

Континуирано,сваке 

школске године у складу са 

планом рада Уч.парламента, 

Тима за самовредновање 

рада школе,Савета 

родитеља,Тима за заштиту 

ученика од насиља и 

годишњим планом Чос који 

израђују одељењске 

старешине 

 

3.6. Континуирано сваке 

школске године током 

читавог периода 

реализације ШРШ 

 

3.7. Новембра сваке 

школеске године 

3.6. Спровођење 

радионица са 

наставницима, 

родитељима и 

ученицима из 

приручника 

„Дигитално насиље 

– превенција и 

реаговање“ 

препорученог од 

стране 

Министарства 

просвете науке и 

технолошког развоја 

и УНИЦЕФ-а. 

 

3.7. Наставници 

грађанског 

васпитања у 

сарадњи са 

педагошким 
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3.6. Спровођење 

кампање која се 

односи на превенцију 

Дигиталног насиља у 

школама 

 

3.7. Обележавање 

Међународног дана 

толеранције 

старешине по потреби 

организују тематске 

родитељске састанке уз 

присуство ученика; У 

глобалним плановима за Чос 

предвиђају најмање 4 часа за 

радионице са одељењским 

заједницама посвећене 

превенцији насиља 

 

3.6. Стручни сарадници 

школе – педагог и психолог, 

наставник информатике и 

наставник грађанског 

васпитања 

 

3.7. Стручно веће верске 

наставе и грађанског 

васпитања, педагошки 

асистент 

 

асистентом 

организују 

радионице са 

ученицима са 

израдом паноа за 

хол школе 

и„Кутијом лепих 

мисли“. 

4. Мере 

превенције 

осипања 

ученика 

4.1.Праћење осипања 

ученика на нивоу 

школске године на 

седницама 

Наставничког већа 

 

4.2.У случају да се 

утврди да постоји 

значајно осипање,(које 

у досадашњем раду 

4.1.Одељењске старешине 

прате осипање ученика 

током школске године и 

извештавају на седницама 

одељењских већа и 

Наставничког већа  

 

4.2.Чланови стручних већа, 

на основу анализе на 

Наставничком већу, израђују 

4.1.и 4.2. Непосредно  после 

седнице Наставничког већа 

на којој се констатује 

уочено значајно осипање и 

анализирају узроци осипања 

ученика, израђује се 

Акциони план и усваја 

након израде 

 

4.4. Током целог периода 

4.4. Стално пружање 

подршке деци из 

ромских породица, 

пружање подршке за 

полазак у школу и 

радионице на 

превенцији прераног 

напуштања школе, и 

превенцији преране 

удаје. 
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школе није уочено), 

израђује се Акциони 

план превенције 

осипања у складу са 

утврђеним узроком 

осипања 

 

4.3. Сарадња са 

невладином 

организацијом 

Удружење Ромкиња 

Нада Алексинац 

 

 

Акциони план, који усваја 

Наставничко веће 

 

4.3. Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници школе, 

наставници 

реализације ШРП сваке 

школске године 

Документовано у 

педагошкој 

документацији 

стручних сарадника.   

5. Друге мере 

усмерене на 

достизање 

циљева 

образовања и 

васпитања 

који 

превазилазе 

садржај 

појединих 

наставних 

предмета 

5.1.Организовање 

ваннаставних 

активности са 

садржајима за које 

предметни наставници 

уоче интересовање 

ученика, који 

превазилазе садржаје 

наставних предмета, а 

односе се на циљеве 

образовања  

 

5.2.Организовање 

активности стручног 

усавршавања у оквиру 

установе, 

конципираних 

5.1.Предметни наставници 

кроз планирање 

организовање ваннаставних 

активности са 

ученицима(студијске 

посете,рад 

секција,предлагање релације 

излета и екскурзија ученика) 

 

5.2.Предметни наставници 

израдом својих појединачних 

планова стручног 

усавршавања у оквиру 

установе или конципирањем 

активности за коју препозна 

интересовање ученика током 

школске године, уз сарадњу 

5.1.Израда глобалних и 

оперативних планова за 

ваннаставне активности на 

почетку школске године и 

током школске године 

(оперативни)   

 

5.2.Наставници на крају 

претходне школске године, 

за наредну израђују 

појединачне планове на 

основу којих се израђује 

Годишњи план стручног 

усавршавања у установи за 

све запослене, за наредну 

школску годину 
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садржајима који 

превазилазе наставне 

предмете прикладнеза 

достизање циљева 

образовања  

 

5.3.Обележавање 

Светског дана Рома, 

креативном и 

информативном 

радионицом 

Богатство је у 

различитости 
 

 

 

са другим наставницима 

 

5.3. Стручни сарадник школе 

-  библиотекар, педагошки 

асистент 

5.3. Априла сваке школске 

године, током читавог 

периода реализације ШРП 

6. План 

припрема за 

завршни 

испит 

6.1.Активности 

одређивања часова за 

припрему ученика 

 

6.2.Активности 

припреме ученика 

 

6.3.Активности 

припреме за завршни 

испит ученика за које 

се наставни садржаји 

реализују према ИОП-

у 

6.1.Директор кроз Решења о 

задужењима дефинише број 

часова за припрему 

 

6.2.Предметни наставници 

припремају ученике на 

часовима предвиђеним за 

припрему 

 

6.3. У случају да се са 

учеником  осмог разреда 

реализују садржаји 

наст.предмета по ИОП-у, 

предметни наставници и 

стручни сарадник, као 

6.1.Директор дефинише 

број часова за припрему на 

почетку школске године 

 

6.2.Наставници припремају 

ученике у складу са бројем 

часова и терминима часова 

за припрему 

 

6.3. Континуирано током 

школске године, уколико 

постоји ученик осмог 

разреда са којим се  

садржаји наставних 

предмета реализују по 
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чланови тима за 

дод.подршку ученику;СТИО 

и Педагошки колегијум, у 

складу са Смерницама за 

полагање завршног испита и 

релевантним правилницима 

спроводе прописане 

процедуре и израђују тестове 

за иницијални и пробни 

завршни испит у складу са 

ИОП-ом; У  складу са ИОП-

ом наставници  припремају 

ученика истовремено кад и 

остале ученике;(зависно од 

сметње и тешкоће ученика 

могу бити организовани и 

посебни термини и часови) у 

вртеме предвиђено за 

припреме 

 

ИОП-у 

 

7. План 

укључивања 

школе у 

националне и 

међународне 

развојне 

пројекте 

7.1.Конципирање 

активности стручног 

усавршавања у оквиру 

установе –израда 

пројекта, уз 

прибављање 

информација о 

местима/сајтовима на 

којима могу 

аплицирати своје 

пројекте 

7.1. Наставници и 

стр.сарад.израдом својих 

појединачних планова 

стручног усавршавања у 

оквиру установе планирају 

израду пројекта;о местима за 

апликацију информације 

прослеђује члан Педагошког 

колегијума одређен за 

координацију активности 

стручног усаврш.текуће 

7.1.Израда појединачних 

планова и  Годишњег плана 

стручног усавршавања у 

установи за наставнике и 

стручне сараднике на крају 

претходне школске године, 

за наредну школску годину; 

Напомена: Информације о 

местима за апликацију 

прослеђује у јуну члан 

Педагошког колегијума, пре 
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7.2. Аплицирање 

програма „Школа без 

насиља“. Програм 

спроводи 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

уз стручну и 

финансијску подршку 

УНИЦЕФ-а, у сарадњи 

са Министарством 

здравља, 

Министарством рада и 

социјалне политике, 

Министарством 

унутрашњих послова, 

Министарством 

омладине и спорта, 

Саветом за права 

детета Владе 

Републике Србије, 

Заводом за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања. 

 

школске године 

 

7.2. Стручни сарадник школе 

– психолог организује 

запослене у школи, ученике 

и родитеље, око попуњавања 

приложених докумената, да 

дају сагласност да желе да се 

у школи реализује један 

овакав програм.  

израде планова 

 

7.2.Сакупљање сагласности 

током школске 2016/2017. 

године и аплицирање за 

пројекат до краја исте 

школске године. 

8. План 

стручног 

усавршавања 

наставника,ст

8.1. Активности израде 

Извештаја о 

реализацији стручног 

усавршавања у 

8.1.Извештај израђује члан 

Педагошког колегијума 

одређен за координацију 

активности стручног 

8.1.Извештај израђује члан 

Педагошког колегијума 

одређен за координацију 

активности стручног 

8.1-8.3. Активности 

израде на крају 

једне школске и 

усвајања за наредну 
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ручних 

сарадника и 

директора 

претходној школској 

години  

 

8.2. Активности израде 

појединачних планова 

наставника,стручних 

сарадника и директора 

 

8.3.Активности израде 

Годишњег плана 

стручног усавршавања 

свих наведених актера 

 

8.4. Планирати на 

месечном нивоу 

коришћење 

дигиталних учионица 

и дигиталне технике у 

сврху презентација и 

угледних/ огледних 

часова 

 

8.5. Доследно водити 

документацију 

Увођења приправника 

у посао 

усаврш.текуће школске 

године, а подноси га 

директор и усваја ШО 

 

8.2.На основу Извештаја о 

стручном усавршавању у 

претходној години и 

активности нактавника у 

оквиру својих стручних већа, 

наст. стр. сар. и директор 

израђују своје појединачне 

планове  

 

8.3. На основу појединачних 

планова директор подноси 

извешзај о плану 

стр.усавршавања за наредну 

годину свих запослених; 

разнматра га Н.веће и  усваја 

га Шо;План се налази у 

Г.плану рада за наредну 

школ.год. 

 

 8.1-8.3. Активности израде 

на крају једне школске и 

усвајања за наредну школску 

годину-август месец  

 

8.4. Стручна већа, Тим за 

стручно усавршавање, 

помоћник директора 

усавршавањатекуће 

школске године, а подноси 

га директор и усваја ШО 

 

8.2.На основу Извештаја о 

стручном усавршавању у 

претходној години и 

активности наставника у 

оквиру својих стручних 

већа, наставник, стручни 

сарадник и директор 

израђују своје појединачне 

планове  

 

8.3. На основу појединачних 

планова директор подноси 

извештај о плану стручног 

усавршавања за наредну 

годину свих запослених; 

разматра га Наставничко 

веће и  усваја га ШО; План 

се налази у Годишњем 

плану рада за наредну 

школску годину 

8.1-8.3. Активности израде 

на крају једне школске и 

усвајања за наредну 

школску годину - август 

месец 

 

8.4. и 8.5. Током читавог 

школску годину-

август месец 

 

8.4. Наставници 

праве лични план 

коришћења датих 

ресурса на основу 

личних планова 

стручних 

усавршавања у 

установи, стручна 

већа праве свој план 

на основу тих 

личних планова и 

предају 

Кординатору Тима 

за стручно 

усавршавање. 

Документовано 

евиденцијом и 

извештајима 

Стручних већа и  

Тима за стручно 

усавршавање. 

 

8.5.Направити 

јединствен и важећи 

документ Дневник 

ментора и дневник 

приправника о 

увођењу у посао, и 
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8.5. Приправници, ментори 

наставници, стручни 

сарадници школе 

 

периода реализације ШРП 

 

усвојити на 

Наставничком већу. 

Документовано код 

стручних сарадника 

педагогу и 

психологу, јер се 

њима предају на 

увид и чување. 

9. Мере за 

увођење 

иновативних 

метода 

наставе,учења 

и оцењивања 

ученика  

9.1.Активности 

примене важећег 

Правилника о 

оцењивању ученика у 

основном образовању 

и 

васпитању(Сл.гласник 

РС'' БР.74/2011) који 

предвиђа различите 

начине оцењивања 

ученика  

 

9.2.Активности 

предлагања мера за 

увођење конкретних 

иновативних метода, 

на предлог стручних 

већа, Педагошком 

колегијуму 

 

9.3. Направити план 

одржавања 

9.1. - 9.2. Наставници и 

чланови Педагошког 

колегијума  

 

9.3. Руководиоци 

стручнихвећа 

заобласт 

предмета, Стручновеће 

разредненаставе 

 

9.4. Наставник који је 

реализовао иновативни 

угледни или огледни час. 

 

9.1.Наставници 

континуирано врше проверу 

знања ученика, у складу са 

правилником, 

(евидентирајући 

испитивање у обрасцу за 

формативно оцењивање 

ученика), користећи 

различите начине 

оцењивања који 

подразумевају примену 

разноврсних метода рада са 

ученицима  

 

9.2.Наставници кроз рад 

својих стручних већа 

предлажу Педагошком 

колегијуму на разматрање 

конкретне иновативне 

методе; Реализује се на 

састанцима стручних већа и 

Педагошког колегијума, 

током школске године 

9.1. - 9.2. 

Континуирано 

током школске 

године 

 

9.3. Август и прва 

половина септембра 

свакешколскегодине 

 

9.4. Два пута у току 

школске године (у 

сваком полугодишту 

по један за сваког 

наставника). 
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иновативних часова 

(угледни и огледни). 

 

9.4. Демонстрација 

иновативних 

часова наставницима 

на Стручним  већима. 

 

9.3. и 9.4. 

ПлановиСтручнихвећа, 

индивидуални планови 

усавршавања у установи 

наставника. 

 

10. План 

напредовања 

и стицања 

звања 

наставника и 

стручних 

саветника 

10.1.Активности 

примене Правилника о 

сталном стручном 

усавршавању и 

стицању звања 

наставника,васпитача 

и стр.сарадника 

(Сл.гласник РС 

бр.72/09)  

 

10.2. Конкурисање за 

педагошког саветника 

–спољног сарадника. 

10.1.Запослени и директор 

спроводе Правилником 

прописане процедуре 

 

10.2. Директор спроводи 

Правилником прописане 

процедуре 

10.1. Током школске године 

 

10.2. Током школске 

2016/2017. год.  

10.2. Наставници 

биологије, 

педагошком 

саветнику,дата 

сагласност 

Наставничког већа 

за стицање звања 

Педагошки 

саветник-спољни 

сарадник 

11. План 

укључивања 

родитеља, 

односно 

старатеља у 

рад школе 

11.1.Конципирање 

активности тематских 

родитељских 

састанака,заједничких 

акција  и трибина са 

родитељима, кроз 

временски план 

Развојног плана од 

децембра 2016. 

додецембра 2019. 

1.1.Чланови Стручног актива 

за развојно планирање при 

изради Развојног пална, у 

оквиру специфичног 

развојног циља ,,Унапређење 

сарадње са родитељима / 

старатељима,, у временском 

плану предвиђају термине  за 

реализацију активности са 

родитељима 

11.1.Планиање 

континуираних активности 

за сваку годину, током 

реализације Развојног плана 

 

11.2. Планирање 

континуираних активности 

за сваку годину, током 

реализације АПС  
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године. 

 

11.2. Конципирање 

активности тематских 

родитељских 

састанака,заједничких 

акција  и трибина са 

родитељима, кроз 

Акциони план 

самовредновања 

 

11.2. Чланови Тима за 

самовредновање рада при 

изради Акционог плана за 

унапређење самовредноване 

области квалитета 

предвиђају активности које 

се у школи реализују са 

родитељима 

 

12. План сарадње 

и умрежавања 

са другим 

школама и 

установама 

12.1. Наставак сарадње 

на нивоу стручног већа 

разредне наставе са 

школама ОШ “Краљ 

Петар I“ и Основна 

школа за образовање и 

васпитање деце са 

сметњама у развоју 

„Смех и суза“ 

 

 

12.1.Чланови стручног  већа 

разредне наставе израђују  

Планове рада у којима 

предвиђају конкретне 

активности сарадње са 

другим школама и 

установама  

12.1.Планови рада стручног 

већа се израђују на почетку 

школске године и саставни 

су део Годишњег плана рада 

школе за ту школску годину 

- активности се реализују 

током школске године 

 

 

 

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
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                    Друга питања од значаја за развој школе ће бити решавана тако што ће директор школе формирати Тим по 

конкретном задатку, у случају када процени да постоји потреба за решавањем неког другог питања, током реализације 

Школског развојног плана од децембра 2016. додецембра 2019. године. 

                    Тим ће израдити Акциони план за унапређење питања од значаја за развој школе, који ће бити разматран и 

усвојен на Наставничком већу и Школском одбору, уколико је то питање из надлежности органа управљања. 

 

МЕРЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 
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Област 

 

Начин праћења 

 

Време 

праћења 
Ко прати? Циљна група 

Н
ас

та
в
а 

и
 у

ч
ењ

е 

План  посете часова 

 

по плану посете 

часова 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници школе – педагог и 

психолог 

 

изабрани наставници 

по плану посете 

 

Педагошка документација 

(дневници, портфолија, стручна 

усавршавања СУ на нивоу школе, 

чек листе, записиници стручних 

већа) 

 

периодично Стручно веће разредне 

наставе и по предметима 

наставници стручна 

већа 

О
б

р
аз

о
в
н

а 
п

о
ст

и
гн

у
ћ

а 

у
ч

ен
и

к
а 

Табеле општег успеха и владања 

ученика 

 

крај првог и 

другог 

полугодишта 

 

стручни сарадник школе – 

педагог 

 

ученици 

Преглед недовољних оцена по 

разредима 

 

новембар и април стручни сарадник школе – 

педагог 

ученици 

Годишњи извештај о раду установе 

(део о општем успеху и владању 

ученика) 

август сваке 

школске године 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

ученици, родитељи 
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Статистички подаци Завода за 

вредновање квалитета  образовања и 

васпитања 

Извештаји СВ о  остварености 

стандарда на  завршном  испиту 

 

септембар  сваке 

школске године 

 

стручни сарадник школе – 

педагог, стручна већа 

ученици 8.разреда 

Извештаји о учешћу и  

постигнућима ученика на  

такмичењима 

 

мај/јун стручни сарадник школе – 

педагог, стручна већа 

 

ученици, наставници, 

родитељи 

ИОП- документација о  праћењу и 

вредновању  напредовања и 

постигнућа  ученика 

 

два пута годишње Тим за ИОП  

Годишњи извештај о раду установе 

 

септембар Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент 

 

 

 

План припремне наставе мај/јун 

 

Одељењско веће 8.разреда  

Праћење броја ученика обухваћених 

додатном, допунском  наставом и 

секцијама  - увид у дневникеосталих 

облика образовног рада 

 

 

на крају 1. и 

2.полугодишта 

помоћник директора  
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Р
ес

у
р

си
 

Извештај шефа рачуновдства 

 

крај фебруара 

 

 

шеф рачуноводства директор 

Извештај о плану стручног 

усавршавања 

јун сваке школске 

године 

координатро тима за стручно 

усавршавање 

директор, помоћник 

директора, 

наставници, стручни 

сарадници школе 

 

Извештај о годишњем раду школе јун сваке школске 

године 

директор целокупан рад 

наставног и 

ненаставног кадра 

 

Годишњи план стручног 

усавршавања нанивоу школе 

15. септембар, јун 

текуће школске 

године 

координатро тима за стручно 

усавршавање 

директор, помоћник 

директор, наставници, 

стручни сарадници 

школе 

 

Извештаји о добијеним донацијама јун сваке школске 

године 

 

 

шеф рачуноводства 

 

директор 

Изводи о приливу и трошењу 

средстава 

 

 

 

 

јун сваке школске 

године 

шеф рачуноводства 

 

директор 
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П
о
д

р
ш

к
а 

у
ч

ен
и

ц
и

м
а 

Попуњен анкетни листић изборних 

и ваннаставних активности 

 

до 15. септембра, 

јун текуће 

школске године 

одељењске старешине, 

наставници укључени у рад 

секција, ПО, стручна већа 

предметне и разредне 

наставе, помоћник директора, 

Тим за додатну подршку 

ученицима из депривираних 

средина, Стручни тим за 

инклузивно образовање. 

Ученици, Наставници 

који су задужени за 

наставне и 

ваннаставне 

активности, СТИО, 

Тим ѕа подршку 

ученицима из 

депривираних средина 

Чек листа ваннаставних активности 

и извештаји о раду секција 

 

Планови секција у ШП 

 

Дневник осталих облика образовно 

– васпитног рада 

Ученички продукти 

Извештаји о постигнућима ученика 

на такмичењу 

Извештаји о раду  СВ (део који се 

односи на похађање и напредовање 

ученика који похађају допунску 

наставу) 

Табеле о општем успеху и владању 

и изостанцима ученика 

Програм рада Тима за додатну 

подрку деце из 

депривиранихсредина 

 

Портфолији ученика 

 

Фотографије 
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И НА КРАЈУ... 

 

Школски развојни план је урађен за периодод децембра 2016. додецембра 2019. године. Настао је као резултат 

доброорганизованог рада.Тим је на основу резултата унутрашњег самовредновања рада као и спољашњеевалуације уз 

праћење правилника о стандардима квалитета рада установе, приступиоанализи тренутног стања по кључним областима и на 

основу процене тренутног стања,издвајања снага и слабости наше школе утврдили смо који су приоритети у 

остваривањуобразовно‐васпитног рада, план и носиоце активности, као и критеријуме и мерила за вредновањепланираних 

активности. 

У изради Школског развојног плана учествовали су сви чланови Стручног актива за израду Школског развојног плана 

уз координисање  Данијеле Стефановић, наставника разредне наставе и координаторке Стручног актива за израду Школског 

развојног плана уз сталну сарадњу са директором школе. 

Чланови тима: Лидија Токић, педагог 

  Младен Анђелковић, психолог 

  Радмила Цветановић, социолог 

  Емина Лазаревић, наставник енглеског језика 

  Јасмина Ивановић, наставник енглеског језика 

  МирославПоповић, представник локалне самоуправе 

  Срђан Новковић, представник Савета родитеља 

  Јована Николић, представник Ученичког парламента 

 

 

 

 

__________________________                          ______________________________ 
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председник Школског одбора                                                           директор школе 


