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Увод 

На седници Наставничког већа, 21. августа 2017. године формиран је Тим за школско 

развојно планирање. 

Школски развојни план за период од 2018-2023. године, настао је као резултат добро 

организованог тимског рада и равномерне поделе послова. Приликом израде развојног плана, Тим 

се углавном ослањао на Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада (24. децембар 2012. 

године), као и на Извештај о стручно-педагошком надзору (17. Новембар 2017. године). Тим се 

није могао ослонити на резултате самовредновања у протеклих пет година јер није постојао 

континуитет процеса самовредновања. Приступило се анализи тренутног стања по кључним 

областима уз праћење Правилника о стандардима квалитета рада установе. На основу процене 

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

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности. 

Сматрамо да смо израдили добар стратешки документ који ће представљати полазну 

основу даљег рада. 

 

Тим за школско развојно планирање чине: 

 Драгица Лучић, директор школе 

 Бранка Аџић, педагог школе 

 Милева Рогић, професор биологије 

 Мирјана Радовановић, наставник разредне наставе 

 Горан Гардић, наставник техничког и информатичког образовања 

 Љубинка Селаковић, васпитач 

 Лидија Милосављевић, представник ученичког парламента. 
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1. О школи 

 
Основна школа „Богосав Јанковић“, са седиштем у Кремнима, образује децу са сеоског 

подручја на подручју три месне заједнице: Кремна, Биоска и Мокра Гора. Смештена је на крајњем 

југозападу Србије, на удаљености 35 км од Ужица ка Вишеграду, између планина Таре и 

Златибор, на надморској висини од преко 800 м. 

Матична школа у Кремнима основана је давне 1888. године да би 1932. године, а потом и 

1959. биле изграђене нове школске зграде у којима се и данас изводи настава и које захватају 

површину од око 1 500 м
2
.  

У саставу школе у Кремнима раде два осморазредна одељења (Мокра Гора и Биоска) и 

једно четвороразредно одељење (Кесеровина). Спада у групу најмањих основних школа на 

подручју Златиборског округа са 117 ученика, распоређених у 18 одељења. Школу у Кремнима 

похађа 30 ученика, у Мокрој Гори 51 ученик, у Биосци 23 ученика и Кесеровини 13 ученика. 

Припремни предшколски програм похађа 13 полазника, распоређених у две васпитне групе – у 

Мокрој Гори 8 полазника и у Биосци 5 полазника.  

У школи већ дужи низ година постоји тенденција пада броја ученика, а само у последњих 

десет година број ученика је смањен за више од 100. Три издвојена одељења у Врутцима, Шарган 

Витасима и Котроману су већ затворена јер немају ниједног ученика. Разлог смањења броја 

ученика је пад наталитета и миграција сеоског становништва из ових планинских крајева ка 

градовима. 

Школска година Укупан број ученика у школи 

(матична школа и издвојена одељења) 

2007/2008 216 

2008/2009 203 

2009/2010 219 

2010/2011 213 

2011/2012 209 

2012/2013 189 

2013/2014 184 

2014/2015 158 

2015/2016 140 

2016/2017 126 

2017/2018 117 
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Укупна површина објеката у којима се реализује настава је 2668 м
2
, што са пратећим 

спортским полигонима од 3250 м
2
 у потпуности задовољавају потребе школе, тако да се настава 

реализује у једној смени и у матичној школи и у свим издвојеним одељењима. Школска дворишта 

у околини свих објеката су естетски и функционално добро уређена. Двориште у Мокрој Гори је 

проглашено за најуређеније двориште у општини Ужице. Последњих година се интезивно ради на 

уређењу школских објеката и побољшању услова за рад. Замењена је столарија на свим објектима, 

извршена реконструкција старе школске зграде и заустављено пропадање, урађено је 

дренажирање и кишна канализација, реконструкција кровова и санација мокрих чворова, 

реконструкција електро-инсталације, пројектна документација за централно грејање у матичној 

школи, молерско-фарбарски радови и др. Школа располаже са солидном библиотеком са 15 928 

књига, од чега 4208 у матичној школи, 5600 у ИО Мокра Гора и 4540 у ИО Биоска и 1580 у 

наставничкој канцеларији. Рачунарска опрема је у добром стању. Поред раније набављених 

рачунара, школа је добила и дигиталну учионицу од 10 радних места у матичној школи и по један 

преносни рачунар и видео пројектор за матичну школу и свако издвојено одељење. 

У школи је запослено укупно 50 радника, од чега је 38 наставни кадар, а 12 је запослено као 

ваннаставно особље. У припремним предшколским групама раде 2 васпитача. У разредној настави 

је запослено 6 учитеља. У предметној настави ради 30 наставника и 1 вероучитељ (свештеник). 

Као ваннаставно особље запослено је  7 хигијеничара, један домар, шеф рачуноводства, секретар, 

педагог и директор школе. У школи је од децембра 2017. године запослен стручни сарадник – 

педагог. Као библиотекари раде четири наставника. 

Специфичност школе је што обухвата планинско погранично подручје са Републиком 

Српском и има велики број ђака пешака (чак 95 % ученика путује 3-5 км). Примарна делатност 

родитеља је пољопривреда и обрада дрвета, а последњих година се све више користе природни и 

историјски ресурси за развој туризма у Мокрој Гори и Кремнима, захваљујући чувеној 

„Шарганској осмици“. Школа је отворена за сарадњу са локалном заједницом и учествује у разним 

друштвеним активностима као што су: Завичајни дани, хуманитарне акције Црваног крста, 

Еколошке акције, превентивне активности на очувању здравља ученика и др. 
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2. Мисија и визија школе 

 
 

Мисија школе 

Мисија наше школе је стварање подстицајне атмосфере у којој сваки ученик, у складу са 

својим индивидуалним карактеристикама, добија прилику да напредује. У нашој школи 

ученици се оспособљавају за примену знања у свакодневном животу, за наставак школовања 

и целоживотно учење. 

 

 

Визија школе 

Визија наше школе је да упорним, стручним и квалитетним радом, у сарадњи са локалном 

самоуправом, спречи одлазак младих људи из села. У школи ће наши ученици стицати 

квалитетна и употребљива знања, у складу са њиховим индивидуалним карактеристикама, 

која ће успешно користити у даљем школовању и свакодневном животу.  
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3. Снаге и слабости 

 

 

 

 

 

СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

 

 Здрава природна средина 

 Безбедно окружење 

 Мали број ученика у одељењима 

 Адекватна образованост наставног кадра 

 Спремност за инклузију 

 Ученички парламент  

 Предшколско образовање 

 Велики број освојених диплома,   

похвалница и награда  

 Школски програм оријентисан на  

исходе и стандарде 

 Појединци који спроводе иновације у 

настави (примери добре праксе) 

 Мотивисаност  ученика и наставника за 

уређење школског простора 

 Велики број наставника се стручно 

усавршава кроз посете акредитованим 

семинарима и примењује стечена знања 

 Сви запослени имају подједнаке шансе 

да се стручно усавршавају 

 Остварена је успешна сарадња са 

организацијама: Црвени крст, Центар за 

социјални рад, Еко-фонд, Дом здравља, 

Војска Србије 

 

 Удаљеност од града 

 Разуђеност школске мреже 

 Материјално-техничка опремљеност 

 Савремена наставна средства  

 Дидактички материјал, литература 

 Кухиња 

 Часопис 

 Приступна рампа 

 Фискултурна и гимнастичка сала 

 Недовољна видљивост примера добре 

праксе и недовољна подршка примерима 

добре праксе  

 Недостатак  јасне поделе улога  

 Недовољна заступљеност тимског рада  

 Лоше и нерационално грејање школе 

 Нема топле воде  

 Непостојање правилника о награђивању 

и похваљивању запослених 

 Низак степен мотивације појединих 

наставника за увођење иновација 

 Наставници не схватају у довољној мери  

процес инклузије и израду плана 

индивидуализације 

 Релативно низак степен 

заинтересованости родитеља за 

укључивање у рад школе 

 Недовољно разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину 

за новопридошле наставнике и ученике 

 Локална заједница недовољно 

препознаје школу као партнера  
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4.  Извештаји надзорних органа 

 

Извештај о спољашњем вредновању  квалитета рада школе од стране Школске 

управе Ужице   

(број 424-610-67/2012-15 од 24. децембра 2012. године) 

 

Школски програм 

и годишњи план 

 

 

- међусобна усклађеност  наставних програма  је присутна, али 

нису временске корелације појединих наставних предмета 

- у појединим годишњим плановима изостављени су циљеви 

учења 

- веома ретко се примењују иновације 

- у дневном планирању мали број наставника уважава стандарде 

постигнућа или евидентира самоевалуацију 

 

 

Настава и учење 

 

 

- недостаје интеракција међу ученицима и самостални рад ученика 

- мали број наставника не инсистира на применљивости наставних 

садржаја у свакодневним ситуацијама 

- не постоје осмишљени планови активности за корелацију 

предмета 

- само на једном посећеном часу наставник учи ученике да 

постављају циљеве 

- потребно је коришћење разних поступака вредновања у функцији 

даљег учења 

 

 

Образовна 

постигнућа 

 

 

- школске 2011/2012. год није остварен основни, средњи и 

напредни ниво образовних стандарда, при чему су лоши резултати 

на завршном испиту из  математике 

- школа није остварила резултате на нивоу просека Републике 

- анализом комбинованог теста показује  да се постигнућа ученика 

из биологије и географије поклапају са оценама, а из историје и 

физике је нешто испод нивоа који сугеришу оцене ученика 

- резултати ученика на завршним испитима морају се 

континуирано анализирати и пратити 

 

 

Подршка 

ученицима 

 

 

- поједини ученици нису упознати са резултатима комбинованог 

теста 

- поједини ученици нису идентификовани као ученици са 

потребом за додатном подршком 

- нису израђени педагошки профили за све ученике са потребом за 

посебном подршком 

 

 

Етос 

 

- систем награђивања наставника није развијен као ни изражавање 
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високих очекивања у погледу резултата рада 

- слабији је проток информација између матичне школе и 

издвојених одељења 

- родитељи су различито информисани о најзначијним догађајима 

у школи 

 

 

Организација рада 

школе и 

руковођење 

 

 

- евиденција о посећеним часовима није усклађена са објављеним 

Стандардима  квалитета рада 

- недостаје квалитетна анализа Тима за самовредновање битна за 

даље праћење и унапређивање квалитета рада као и за израду 

новог Развојног плана 

 

 

Ресурси 

 

- наставници поседују потребна стручна и дидактичко-методичка 

знања али се иста различито користе за подстицање учења 

 

 

*НАПОМЕНА: Из извештаја су извучени подаци у табели везани за напредовање васпитно- 

образовног рада у установи. 

 

Извештај о стручно-педагошком надзору у ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна од 

стране Школске управе Ужице   

(број 424-610-00129/2017-15 од 17. новембра 2017. године) 

УТВРЂЕНО СТАЊЕ 

Област квалитета: ЕТОС 

5.1. Стандард: Регулисани су 

људски односи у школи 

-не постоји доследно поштовање правила понашања од 

стране ученика и запослених 

-неизвршавање обавеза од појединих наставника, 

непримерено понашање ученика и начин реаговања 

појединих наставника, указују да не постоји доследно 

поштовање прописаних норми 

- у личним односима изостаје међусобно уважавање и 

поштовање међу појединим члановима колектива 

- за новопридошле наставнике не постоје посебно 

разрађени поступци прилагођавања на нову школску 

средину 

- нису предвиђени посебни поступци за прилагођавање 

ученика на нову школску средину 

Област квалитета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

6.4. Стандард: У школи 

функционише систем за 

редовно праћење и 

вредновање квалитета рада 

- директор не предлаже конкретне мере у циљу 

унапређивања образовно-васпитног рада (најчешћи 

коментари на основу праћења и вредновања часа своде се 

на уопштене констатације о часу, похвале, без детаљније 

анализе и препорука) 

- анализе успеха су углавном квантитативне, изостају 

систематичне анализе засноване на стандардима и 
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нивоима постигнућа, поређења са претходним успехом, 

са закључцима и предлозима мера за побољшање 

- процес самовредновања рада школе нема континуитет 

- у довољној мери нису видљиве активности на 

реализацији тог процеса (из извештаја се не види која је 

област вреднована) 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 Инсистирати на доследном поштовању свих норми којима је регулисано понашање и 

одговорност запослених. (стална обавеза) 

 Осмислити поступке за прилагођавање наставника и ученика на нову школску 

средину и придржавати их се. (стална обавеза) 

 Радити на међусобном уважавању запослених кроу обуке из области комуникацијских 

вештина, организацију дружења и излета за запослене... (стална обавеза) 

 Да директор након остваривања педагошко-инструктивног рада и надзора и резултата 

праћења и вредновања, предлаже конкретне мере за унапређивање образовно-

васпитног рада. (сталана обавеза) 

 Да стручни органи и тела у Школи систематски прате и анализирају успех и владање 

ученика (након добијања Извештаја и убудуће) 

 Размотрити могућност ангажовања стручног сарадника у Школи (по добијању 

Извештаја) 

 Да се самовредновање остварује континуирано у складу са Правилоником о 

вредновању квалитета рада установа и потребама Школе. (стална обавеза) 

 

 

5. Приоритетни циљеви 

 
СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОГОСАВ 

ЈАНКОВИЋ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

1.  

Настава и учењe 

 

2.  

Подршка 

ученицима 

3.  

Етос 

 

4.  

Ресурси 

5. 

Руковођење, 

организација 

и 

обезбеђивање 

квалитета 

 

Општи циљ 1  : 

Повећан ниво 

сарадње у 

планирању 

наставних 

садржаја уз 

уважавање 

способности и 

потреба ученика, 

развијање 

функционалних 

 

Општи циљ 2 : 

У школи је 

унапређено 

уважавање 

различитости и  

учешће ученика у 

животу школе  уз  

висок степен 

поштовања 

дечјих права   и 

повећан је ниво 

 

Општи циљ 

3 : 

Школа је 

пријатан 

амбијент за 

рад и има 

углед у 

заједници 

 

Општи циљ 4: 

Школа 

ефикасно 

управља 

ресурсима 

 

Општи циљ: 5 

Унапређен 

квалитет рада 

школе 
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знања, постигнут 

виши ниво 

задовољства 

наставом  и бољи 

успех 

јавности и 

објективности 

оцењивања 

 

 

Специфични  

циљ 1.1. 

Наставници   

планирају наставу  

према  општим    

стандардима и 

спроводе 

самоевалуацију  

оперативних 

планова рада  и  

планирају   и  

спроводе наставу 

уз уважавање 

корелације 

наставних 

садржаја 

 

 

Специфични  

циљ 2.1. 
Разрађена 

инклузивна 

пракса и 

уважавање 

различитости 

ученика 

 

Специфични 

циљ 3.1. 
Унапређена 

сарадња са 

локалном 

заједницом 

 

Специфични 

циљ 4.1. 
Наменско и 

функционално 

коришћење 

расположивог 

простора и 

опреме 

 

 

Специфични 

циљ 5.1. 
Унапређена 

сарадња и 

координација 

међу 

запосленима и 

равноправнија 

подела 

задужења 

 

Специфични  

циљ 1.2. 

Ученици су 

задовољнији 

наставом и 

подигнит је ниво 

функционалних 

знања 

 

Специфични  

циљ 2.2. 
Ученици 

одговорно 

учествују у 

животу школе и 

окружења преко 

Ученичког 

парламента и 

Одељенске 

заједнице 

 

 

 

Специфични 

циљ 3.2.   
Унапређена 

сарадња са 

родитељима и 

интезивирано 

укључивање 

родитеља у 

рад школе 

 

Специфични 

циљ 4.2.   
Континуиран 

развој и 

управљање 

знањем, 

размена и 

имплементација 

знања са 

семинара 

 

 

Специфични 

циљ 5.2. 
Запослени 

одговорно и 

професионално 

учествују у 

раду школе 

 

 

Специфични 

циљ: 

1.3. Општи успех 

ученика  стално се 

повећава, редовно 

се проверавају 

стандарди,  док 

ученици којима је 

потребна додатна 

 

Специфични  

циљ 2.3 

Повећан ниво 

јавности и 

објективности 

оцењивања 

 

 

Специфични  

циљ 3.3.  

Унапређени  

механизми 

мотивације 

заполсених 

 

Специфични  

циљ 4.3.  

Израда амблема 

школе и 

школског сајта 

 

Специфични  

циљ 5.3.  

Усклађена 

евиденција 

посете 

часовима са 

стандардима 

квалитета рада 

и 
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подршка  

остварују 

планиране исходе 

и стандарде 

 

континуирана 

анализа 

праћења и 

унапређења 

квалитета рада 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСИ 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1. Повећан ниво сарадње у 

планирању наставних 

садржаја уз уважавање 

способности и потреба 

ученика, развијање 

функционалних знања, 

постигнут виши ниво 

задовољства наставом  и 

бољи успех 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

 

 Ниво сарадње у планирању наставних садржаја  

 Општи успех ученика 

 Успех ученика на завршном испиту 

 Упоредна анализа резултата 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА 

ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ  

1 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ЗА 

СПЕЦИФИЦНЕ 

ЦИЉЕВЕ  

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 

1.1. Наставници   

планирају наставу  

према  општим    

стандардима и 

спроводе 

самоевалуацију  

оперативних планова 

рада  и  планирају   и  

спроводе наставу уз 

уважавање корелације 

наставних садржаја 

 

 

1.1.1.  100% наставника 

планира и изводи наставу 

према општим 

стандардима  за предмете 

за које постоје 

национални стандарди и 

100% наставника врши 

самоевалуацију 

оперативних планова рада   

 

1.1.1. Сви наставници планирају 

и изводе наставу према општим 

стандардимаза предмете за које 

постоје национални стандард 

 Већина наставника  врши 

самоeвалуацију  својих 

оперативних планова рада 

 

 

1.1.2. 10% наставних 

садржаја    планира се  и 

изводи                    уз 

уважавање корелације 

 

 

1.1.2. 10% наставних садржаја    

планира се  и изводи  уз 

уважавање корелације. 

Крелација ће бити интезивнија у 

оквиру тематских дана и недеља 

у наредном периоду 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2 

1.2. Ученици су 

задовољнији наставом 

и подигнит је ниво 

функционалних знања 

 

1.2.1  100%  наставника у 

свом раду примењује 

иновације у настави на 

најмање 20% својих 

часова сваке школске 

године 

 

1.2.1. Већина наставника у свом 

раду примењује иновације у 

настави на најмање 20% својих 

часова сваке школске године 

 

 

1.2.2.Преко 50% ученика 

уме  да примени стечена 

знања и вештине на крају 

сваке школске године 

 

 

1.2.2. Критеријум није остварен, 

на основу анализе резултата 

завршног испита од стране 

ЗУОВ. 

У наредном периоду ћемо на 

основу одређених техника 

интезивније проверавати  ниво 

стеченог функционалног знања 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 

1.3. Општи успех ученика   

стално се повећава  

док ученици којима је 

потребна додатна 

подршка  остварују 

планиране исходе и 

стандарде 

 

 

 

 

1.3.1   Општи успех 

ученика на крају 2011/12 

године по одељењима 

није мањи од 3,5  

Бољи резултати ученика 

на пробним и завршним 

испитима сваке школске 

године 

 

 

1.3.1. Просечна оцена успеха 

ученика на крају  школских годиа 

у претходном периоду  по 

одељењима није мањи од 3,5. 

Резултати ученика на пробним и 

завршним испитима су сваке 

школске године просечни.  

У наредном периоду ће бити 

боље организована припремна 

настава. 

 

1.3.2. 100%  Ученика 

којима је потребна 

додатна подршка  

остварују планиране  

исходе и стандарде 

 

1.3.2. Поред ученика који ради по 

ИОП-у 2, у наредном периоду ће 

и одређени број ученика радити 

по индивидуализацији  и ИОП-у 

1 из појединих предмета 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 2 

2.ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

 Ниво уважавања дечијих права 

 Ниво уважавања и подршке иницијатива ученика 

 Ниво учешћа ученика у животу школе и окружењу 

 Ниво јавности и објективности оцењивања 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

ВЕЗАНИ ЗА 

ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ  

1 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ЗА СПЕЦИФИЦНЕ 

ЦИЉЕВЕ  ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 

2.1. Разрађена инклузивна 

пракса и уважавање 

различитости ученика 

 

2.1.1.100% ученика којима 

је потребна додатна помоћ и 

подршка су евидентирани  

Урађени ИОП-и и планови 

индивидуализације наставе 

Провера исхода сваке 

школске године 

 

2.1.1. . Поред ученика који 

ради по ИОП-у 2, у наредном 

периоду ће и одређени број 

ученика радити по 

индивидуализацији  и ИОП-у 

1 из појединих предмета 

Врши се провера исхода сваке 

школске године. 

 

 

2.1.2. 100% ученика са 

сметњама и тешкоћама у 

развоју укључени су у 

слободне активности 

 

2.1.2. Ученик који наставу 

похађа по ИОП.у 2 је, на 

основу интересовања  укључен 

је у спортске активности и 

информатику 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2 

2.2.  Ученици одговорно 

учествују у животу школе и 

окружења преко Ученичког 

парламента и Одељенске 

заједнице 

 

 

2.2.1. Повећан ниво учешћа 

ученика у животу и раду 

школе и окружењу кроз 

Одељенску заједницу и 

Ученички парламент 

 

 

2.2.1. Ниво учешћа ученика у 

животу и раду школе и 

окружењу кроз Одељенску 

заједницу и Ученички 

парламент је задовољавајући. 

У наредном периоду 

организоваће се вршњачке 

едукације 

 

 

2.2.2. Ученици се одговорно 

односе према школској 

имовини у окружењу 

 

2.2.2. Ученици се одговорно 

односе према школској 

имовини у окружењу, што 

показују акције уређења 

школског простора и јавних 

површина у Месним 

заједницама 

 

 

2.2.3. Повећан  ниво 

информисаности родитеља 

и ученика о 

Професионалној 

орјентацији и безбедности у 

 

2.2.3. У наредној периоду ће 

бити обновљене радионице о 

Професионалној орјентацији и 

безбедности у школи 

од стране стручног сарадника 
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школи 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 

2.3.Повеан ниво јавности и 

објективности оцењивања 

 

 

 

2.3.1. 100% наставника јавно 

саопштава оцену 

 

2.3.1. Сви наставници  јавно 

саопштавају оцену. 

 15 наставника похађало 

семинар о иради тестова 

знања.  

 

 

2.3.2. Подигнут ниво свести 

ученика о самооцењивању и 

оцењивању других 

 

 

2.3.2. Ниво учешћа ученика у 

оцењивању је знатно повећан. 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ЕТОС 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 3  

ЕТОС 

Школа је пријатан амбијент 

за рад и има углед у 

заједници 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

 

 Ниво  сарадње са локалном заједницом 

  Ниво учешћа родитеља у животу и раду школе   

  Ниво  мотивације запослених 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

ВЕЗАНИ ЗА 

ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ  

1 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ЗА СПЕЦИФИЦНЕ 

ЦИЉЕВЕ ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 

3.1. Унапређена сарадња са 

локалном заједницом 

 

3.1.1.  Обострана сарадња 

школе и локалне заједнице  

 

3.1.1. У све три месне 

заједнице одржане су акције 

уређења и школског прстора и 

јавних површина. Мештани су 

се укључивали у акције 

уређења. 

 

 

3.1.2. Школа учествује у 

осмишљавању и 

реализацији  пројеката 

битних за обе 

заинтересоване стране 

 

 

3.1.2. Школа није учествовала 

у пројектима. У наредном 

периоду биће формиран 

пројектни тим. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2 

3.2. Унапређена сарадња са 

родитељима и 

интезивирано 

укључивање родитеља у 

рад школе 

 

3.2.1  Повећан ниво учешћа 

родитеља 

 

 

3.2.1. Повећан је број 

иницијатива родитеља (посета 

позоришту, фолклор у школи) 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 

3.3. Унапређени  механизми 

мотивације запосених  

 

 

3.3.1. Повећана мотивација 

запослених 

 

3.3.1. % наставника који 

прихватају иновације у раду је 

повећан 

 

 

3.3.2. Израда Правилника о 

награђивању и 

похваљивању ученика и 

наставника 

 

3.3.2.Правилник о 

награђивању и похваљивању 

ученика и наставника није 

урађен. 

 

 

3.3.3.Израда школског листа 

 

 

3.3.3. Формиран је им за 

израду школског часописа 

који  ће на крају сваке 

школске године објавити по 

један број. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: РЕСУРСИ 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 4  

РЕСУРСИ 

 

Школа ефикасно управља 

ресурсима 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

 

 Ниво коришћења ресурса школе за наставне и 

ванаставне активности  

 Ниво примене педагошких компетенција наставника 

 Ниво занимљивости наставе и ваннаставних 

активности 

 Ниво остварености ШРП-а 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

ВЕЗАНИ ЗА 

ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ  

1 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ЗА СПЕЦИФИЦНЕ 

ЦИЉЕВЕ  ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 

4.1. Наменско и 

функционално 

коришћење 

расположивог простора 

 

4.1.1.  Повећана 

опремљеност кабинета 

наставним средствима 

 

 

4.1.1. Опремљеност 

кабинета наставним 

средствима није 

задовољавајућа. Неке 

активности су делимично  
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и опреме 

 

остварене.  

У наредном периоду ће се 

издвајати средства и 

тражити донације и 

опремати кабинети по 

приоритетима. 

 

 

4.1.2. Више наставника у 

свом раду користи савремена 

наставна средства и  простор 

школе и упућује ученике до 

користе школске и остале  

ресурсе за учење и 

ваннаставне   активности са 

тенденцијом пораста сваке 

године 

 

4.1.2. Са набавком рачунара 

за кабинете очекује се 

пораст броја 

наставника у свом раду 

користи савремена наставна 

средства и подстиче 

ученике на истраживачки 

рад и на коришћење 

школских и осталих ресурса 

за учење. 

Школа је једанпут 

учествовала на градском 

фестивалу науке. 

 

 

4.1.3. Настава и ваннаставне 

активности су занимљиве 

ученицима 

 

4.1.3. У претходних пет 

година, само је двапут  

спроведено анкетирање 

ученика о задовољству 

наставом. Резултати анкете 

су презентовани 

наставницима. 

У наредном периоду ће 

анкетирање бити 

спроведено на крају сваке 

школске године, резултати 

ће бити поређени са 

претходним периодима и 

анилизирани. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2 

4.2. Континуиран развој и 

управљање знањем, 

размена и имплементација 

знања са семинара 

 

 

4.2.1. 100% наставника се 

стручно усавршава 

 

4.2.1. Сви наставници се 

стручно усавршавају према 

урађеним плановима. 

Спроводи се хоризонтална 

едукација и евидентира у 

записницима стручних, 

одељенских и наставничких 

већа. 
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 4.2.2. Подигнут  ниво 

примене  педагошких 

компетенција наставника  

 

4.2.2. Не постоји евиденција 

колико наставника 

примењује  

знања стечена на 

семинарима и 

хоризонталној едукацији. У 

наредном периоду ће бити 

формирана база и ових 

података.  

 

 

4.2.3. Развијен начин 

праћења реализације 

активности из ШРП-а 

 

4.2.3. Начин праћења 

реализације активности из 

ШРП-а није 

задовољавајући.  У 

наредном периоду ће 

активности бити 

презентоване на седницама 

наставничких већа, и биће 

укључен много већи број 

запослених у реализацију 

ШРП-а. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 

4.3. Израда амблема школе 

и школског сајта 

 

 

 

4.3.1.Тимским радом 

ученика и наставника 

осмишљен амблем школе и 

урађен школски сајт 

 

 

 

4.3.1. Урађен амблем школе 

и школски сајт. 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: РУКОВОЂЕЊЕ,ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 5  

РУКОВОЂЕЊЕ,ОРГАНИЗ

АЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 
Унапређен квалитет рада 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

 Ниво учешћа наставника у планирању 

 Ниво задовољства сарадњом међу запосленима 

 Ниво  подршке у  напредовању ученика 

 Ниво транспарентности квалитета рада  

 Ниво стимулације појединаца који унапређују школску 

праксу 
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школе 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

ВЕЗАНИ ЗА 

ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ  1 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ЗА 

СПЕЦИФИЦНЕ ЦИЉЕВЕ  

ПРИОРИТЕТНЕ 

ОБЛАСТИ 1. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 

5.1. Унапређена сарадња и 

координација међу 

запосленима и 

равноправнија подела 

задужења 

 

 

5.1.1.  Подигнут ниво 

информисаности 

наставника и учешћа у 

планирању и реализацији 

активности у школи 

 

5.1.1. Ниво 

информисаности 

наставника још није 

задовољавајући. Мора се 

поправити укључивањем 

запослених у тимове и 

активности. 

 

 

5.1.2. Подигнут ниво 

тимског рада и 

равномернија подела 

задужења запосленима 

 

 

5.1.2. Знатно је 

равномернија подела 

задужења запосленима. 

Мора се интезивирати 

тимски рад и сарадња 

између сродних предмета и 

у оквиру већа. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2 

5.2. Запослени одговорно и 

професионално учествују 

у раду школе 

 

5.2.1.  Квалитетнија 

реализација планираних  

активности 

 

5.2.1. Кроз рад у тимовима, 

учествовање у процесу 

самовредновања и 

поређење са другим 

школама  повећаће се 

квалитет реализованих и 

планираних активности. 

 

 

5.2.2. Наставници  редовно 

подстичу напредовање 

ученика 

  

 

5.2.2. % ученика 

обухваћених допунском 

наставом, као и ученика 

који освајају награде  је 

прилично уједначен сваке 

школске године.  

Ове активности у школи би 

требало да буду 

интезивније. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 

 

5.3.1. Наставници активно 

 

5.3.1. Мали број наставника 
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5.3. Усклађена евиденција 

посете часовима са 

стандардима квалитета рада 

и континуирана анализа 

праћења и унапређења 

квалитета рада 

 

 

 

учествују у реализацији 

ШРП-а 

је учествовао у реализацији 

ШРП-аУ наредном периоду 

тај број мора бити знатно 

већи. 

 

 

5.3.2. Стимулише се развој 

примера добре праксе 

 

5.3.2. Не постоји промоција 

и стимулација успешних 

наставника. Потребно је 

урадити Правилник о 

похваљивању и 

награђивању наставника и 

ученика који постижу 

запажене резултате, и база 

података примера добре 

праксе. 

 

 

5.3.3. Усклађена евиденција 

посете часовима са 

Стандардима квалитета 

рада и разрађен план 

реализације угледних 

часова 

 

5.3.3.Евиденција посете 

часовима је усклађена са 

Стандардима квалитета 

рада и разрађен план 

реализације угледних 

часова 

Постоји план реализације 

угледних часова. 

 

 

 

 

6. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

6.1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту 

 

Мере 

унапређивања 

образовно-

васпитног 

рада на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

 

Начин 

праћења 

реализације 
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1.  

Обезбедити 

уједначене и 

јавно доступне 

критеријуме 

оцењивања 

усаглашене са 

образовним 

стандардима 

1.1.  Анализа 

резултата 

завршног 

испита 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе, 

стручна већа 

Јун–август Урађена је 

анализа 

резултата 

завршног 

испита. 

Презентација 

и записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, табеле, 

графикони 

1.2. Узимање 

у обзир 

резултата са 

завршног 

испита при 

планирању 

образовно-

васпитног 

рада за 

наредну 

годину 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе, 

директор 

Август–

септембар 

Унапређен 

процес учења и 

побољшана 

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту. 

Остварена 

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту 

1.3.  Израда 

распореда 

припремне 

наставе за 

полагање 

завршног 

испита 

Предметни 

наставници, 

директор 

Септембар Направљен је 

реалан распоред 

припремне 

наставе 

усклађен са 

распоредом 

часова тако да 

сви ученици 

имају 

могућност 

похађања 

припремне 

наставе. 

Израђен 

распоред 

припремне 

наставе 

1.4.  

Организовање 

припремне 

наставе из 

предмета који 

се полажу на 

завршном 

испиту 

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

Друго 

полугодиште 

Редовно 

одржавање 

часова 

прпремне 

наставе. 

Евиденција 

одржане 

припремне 

наставе у 

Дневнику 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

2. 

Организовати 

тестирања 

ученика током 

2.1.  

Припремање 

иницијалног 

теста 

Предметни 

наставник 

Август Припремљени 

су иницијални 

тестови. 

Инцијални 

тестови 
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године ради 

провере 

постигнућа и 

праћења 

напредовања 

ученика 

2.2.  

Реализација 

иницијалног 

теста и 

анализа 

постигнућа 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе 

Септембар Спроведена су 

иницијална 

тестирања и 

анализирани су 

резултати 

ученика. 

Дневници о-в 

рада, 

презентација 

и записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

2.3. 

Реализација и 

анализа 

пробних 

тестирања 

ученика осмог 

разреда, 

појачан рад на 

областима на 

којима су 

ученици 

показали 

низак ниво 

постигнућа 

Предметни 

наставници, 

стручна 

већа, 

педагог 

школе, 

директор 

Октобар-јун На основу 

анализе 

резултата 

ученика 

идентификоване 

су области на 

којима се 

појачано ради 

како би ученици 

остварили што 

боље 

постигнуће.  

Презентација 

и записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, 

записници са 

седница 

стручних 

већа 

3. 

Индивидуални 

и групни 

саветодавни 

рад са 

ученицима 

3.1. Примена 

метода којима 

ће се ученици 

учити 

примени 

стечених 

знања 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Ученици су 

оспособљени да 

примене 

стечено знање. 

Дневник о-в 

рада (часови 

одељењског 

старешине), 

Дневник рада 

педагога 

3.2. Освестити 

код ученика 

значај 

оствареног 

постигнућа на 

завршном 

испиту за 

наставак 

школовања 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

школе 

Током 

године 

Ученици 

разумеју 

важност 

завршног 

испита и свесни 

су значаја 

оствареног 

постигнућа на 

завршном 

испиту за 

наставак 

школовања. 

Дневник о-в 

рада (часови 

одељењског 

старешине), 

Дневник рада 

педагога 
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6.2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

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

додатна подршка 

 

Мере за 

унапређивање 

доступности 

одговарајућих 

облика подршке 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Боља 

прилагођеност 

ученика којима 

је неопходна 

додатна 

подршка 

1.1. 

Идентификовањ

е ученика којима 

је неопходна 

подршка и 

утврђивање 

врсте  подршке 

Тим за 

инклузију 

Током 

петогодиш

њег периода 

Идентификовани 

су ученици којима 

је неопходна 

подршка и 

утврђена је врсте 

подршке. 

Записници са 

седнице 

одељењских 

већа 

1.2. Израда 

педагошког 

профила 

ученика и мера 

индивидуализац

ије 

Тим за 

додатну 

подршку 

ученицима 

Током 

петогодиш

њег периода 

Израђен је 

педагошки профил 

ученика и 

одређене су мере 

индивидуализације

. 

Записници са 

састанака 

Тима, 

педагошка 

документација 

1.3. Сагледавање 

потреба за 

израдом и 

применом ИОП-

а (1, 2, 3) 

Тим за ИО, 

одељењске 

старешине 

Током 

године 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка раде по 

одговарајућем 

ИОП-у и, 

прилагођени су и 

остварују успех. 

Записници са 

седнице 

одељењских 

већа, 

Записници са 

састанака 

Тима 

1.4. Планирање 

наставе у складу 

са могућностима 

ученика 

(надарених 

ученика и 

ученика са 

сметњама у 

развоју) 

Тим за ИО, 

предметни 

наставници 

Током 

године 

Настава је 

прилагођена 

могућностима 

сваког ученика. 

Припреме за 

час, 

Записници са 

састанака 

Тима 

1.5. 

Радионичарски 

рад у вези са 

прихватањем 

различитости, 

израда паноа 

Одељењске 

старешине, 

Ученички 

парламенет, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Одржане су 

радионице 

усмерене на 

подстицање 

заједништва и 

толеранције међу 

ученицима. 

Израђени су панои 

Евиденција у 

Дневницима 

о-в рада, 

материјал са 

радионица, 

фотографије 
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о толеранцији. 

1.6. 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима са 

циљем подизања 

мотивације код 

ученика 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Повећан ниво 

мотивације и већи 

степен 

задовољства и 

прихватање школе 

од стране ученика 

којима је потребна 

додатна подршка.  

Дневник рада 

педагога 

2. Пружање 

подршке 

ученицима из 

осетљивих 

група 

2.1. 

Обезбеђивање 

прибора за рад и 

уџбеника 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

петогодиш

њег периода 

Ученицима из 

осетљивих група 

су обезбеђени 

уџбеници и прибор 

за рад. 

Записници са 

састанака 

Тима 

2.2. Мотивисати 

ученике за 

редовно 

похађање 

наставе 

(сарадња са 

Центром за 

социјални рад) 

Тим за ИО, 

наставници 

Током 

петогодиш

њег периода 

Ученици из 

осетљивих група 

редовно похађају 

наставу. 

Записници са 

састанака 

Тима, 

дневници о-в 

рада 

2.3. Испитивање 

индивидуалних 

потреба ученика 

за  укључивање 

у секције 

(анкетирање) 

Вође 

секција, 

педагог 

школе 

Септембар Ученици из 

осетљивих група 

укључени су у рад 

секција на основу 

својих 

интересовања и 

потреба. Садржај 

секција 

прилагођен је 

могућностима 

ученика. 

Анкетни лист, 

резултати 

анкете 

3. Пружање 

подршке 

наставницима 

3.1. Помоћ са 

наставницима 

при 

конципирању 

ИОП-а, праћење 

реализације, 

евалуација 

Тим за ИО, 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

године 

Наставницима је 

пружена помоћ 

при изради ИОП-а, 

праћењу 

реализације и 

евалиацији. 

Записници са 

састанака 

Тимова 

3.2. Јачање 

професионалних 

компетенција 

наставника 

(путем 

предавања, 

саветодавно, 

Тим за ИО, 

педагог 

школе, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е,  

директор 

Током 

године 

Наставни кадар је 

стручно 

оспособљен за 

пружање подршке 

ученицима. 

Сертификати 

са похађаних 

семинара, број 

наставника 

који су 

прошли обуке, 

план стручног 
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упућивањем на 

стручну 

литературу, 

организовањем 

семинара) 

усавршавања, 

Записници са 

седница 

Наставничког 

већа 

4. Пружање 

подршке 

родитељима 

4.1. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима у 

циљу јачања 

компентенција 

за прихватање 

ситуације и 

решавање 

проблема 

Педагог, 

одељењски 

старешина 

Током 

петогодиш

њег периода 

Ојачане су 

компетенције 

родитеља за 

прихватање 

ситуације и 

решавање 

проблема и 

заинтересовани за 

сарадњу са 

школом. 

Дневник рада 

педагога 

4.2. Учешће 

родитеља у 

изради ИОП-а 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

године 

Родитељи активно 

учествују у изради 

ИОП-а.  

Записник са 

састанака 

Тима, 

педагошка 

документација 

5. Сарадња са 

релевантним 

установама и 

организацијам

а 

5.1. Унапредити 

сарадњу са 

другим 

образовно-

васпитним 

институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

(размена 

информација, 

примери добре 

праксе) 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

године 

Унапређена је 

сарадња са другим 

о-в институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

(редовно се 

размењују 

информације и 

прате примери 

добре праксе). 

Записник са 

састанака 

Тима 

5.2. Унапредити 

сарадњу са 

другим 

значајним 

институцијама 

(Центар за 

социјални рад, 

Дом здравља, 

Интерресорна 

комисија, 

Мрежа подршке 

инклузивном 

образовању) 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

године 

Унапређена је 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

Интересорном 

комисијом и 

другим значајним 

институцијама. 

Записник са 

састанака 

Тима 
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6.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

 

Мере превенције 

насиља и 

повећања 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Заштита од 

свих облика 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

1.1.  

Упознавање 

свих актера 

укључених у 

живот и рад 

установе са 

постојећим 

Правилником 

о понашању у 

школи 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

одељењске 

старешине 

Септембар Сви актери 

школског 

живота 

упознати су са 

Правилником 

о понашању у 

школи. 

Записник са 

састанка 

Тима, 

Записник са 

родитељских 

састанака 

1.2. Годишње 

анкетирање 

ученика, 

наставника и 

родитеља о 

насиљу у 

школи 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Једном у току 

школске године 

Спроведено је 

анкетирање 

ученика, 

наставника и 

родитеља о 

насиљу у 

школи. 

Анкетни лист, 

резултати 

анкете 

1.3. 

Предузимање 

адекватних 

мера на основу 

анализе 

добијених 

података 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

одељењске 

старешине 

На почетку 

школске године 

На основу 

анализе 

резултата 

анкете, 

предузете су 

адекватне 

мере. 

Записник са 

састанка Тима 

1.4. „Кутија 

поверења“ где 

ће ученици 

моћи 

анонимно да 

пријаве 

насиље у 

школи 

Педагог 

школе 

Континуирано  Педагог 

школе 

редовно 

проверава 

„кутију 

поверења“ у 

матичној 

школи и 

издвојеним 

одељењима. 

По сазнању о 

насиљу, 

Кутија 

поверења која 

се налази у 

холу матичне 

школе и 

издвојеним 

одељењима 
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предузимају 

се даљи 

кораци. 

2. Стварање и 

неговање климе 

толеранције, 

прихватања и 

уважавања 

2.1. 

Радионичарски 

рад са децом 

на 

превентивним 

активностима 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Континуирано Одржане су 

радионице са 

ученицима у 

циљу 

превентивног 

деловања. 

Материјал за 

радионице, 

фотографије 

2.2. Спортске 

активности 

између 

ученика и 

запослених у 

школи 

Ученици, 

запослени у 

школи 

Током школске 

године 

Одржане су 

спортске 

активности 

између 

ученика и 

запослених у 

школи. 

Фотографије, 

резултати 

учешћа на 

спортским 

активностима 

2.3. 

Превенција 

насиља кроз 

наставне 

садржаје 

Учитељи и 

наставници 

Током школске 

године 

Наставни 

садржаји 

појединих 

предмета 

деловали су 

превентивно 

на ученике. 

Дневник о-в 

рада 

2.4. Изложба 

дечјих радова 

на тему „Стоп 

насиљу“ 

Ученици, 

учитељи и 

наставници, 

ликовне 

културе, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Једном 

годишње 

Организована 

је изложба 

дечјих радова 

на тему „Стоп 

насиљу“.  

Дечији 

радови, 

фотографије, 

дневници о-в 

рада 

2.5. 

Организација 

учешћа у 

хуманитарним 

акцијама 

Ученици и 

запослени у 

школи 

Током школске 

године 

Организоване 

су 

хуманитарне 

акције у 

школи. 

Фотографије, 

резултати 

учешћа у 

хуманитарним 

акцијама 

2.6. 

Обележавање 

Дана 

толеранције 

(приказивање 

филма, 

радионице, 

израда паноа) 

Ученички 

парламет, 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

педагог 

школе 

Новембар Обележен је 

Дан 

толеранције 

кроз 

приказивање 

филма о 

толеранцији, 

радионице и 

израду паноа. 

Фотографије, 

пано о 

толеранцији 
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3. Укључивање 

свих интересних 

група (ученици, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

родитељи, 

старатељи, 

локална 

заједница) у 

развијање и 

реализацију 

програма 

превенције 

3.1. Предавања  

на тему 

превенције 

насиља  у 

организацији 

полиције 

Педагог 

школе, 

припадници 

полиције и 

запослени у 

Дому 

здравља 

Током школске 

године 

Одржана су 

предавања од 

стране 

припадника 

полиције са 

циљем 

превенције 

насиља. 

Дневници о-в 

рада 

3.2. Едукација 

чланова 

Савета 

родитеља на 

тему заштите 

деце од 

насиља 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

чланови 

Савета 

родитеља 

Током школске 

године 

Одржана су 

предавања за 

родитеље на 

тему заштите 

деце од 

насиља. 

Родитељи су 

укључени ун 

реализацију 

програма 

превенције. 

Записник са 

састанка 

савета 

родитеља 

3.3. Сарадња 

са свим 

релевантним 

службама на 

нивоу локалне 

заједнице и 

општине 

Директор, 

педагог 

школе 

Током школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

релевантним 

службама на 

нивоу локалне 

заједнице и 

општине. 

Дописи 

упућени 

релевантним 

службама 

4. Подизање 

нивоа свести и 

повећање 

осетљивости 

свих актера 

укључених у 

живот и рад 

установе за 

препознавање 

насиља, 

занемаривања, 

злостављања и 

дискриминације 

4.1. 

Организовати 

радионице за 

наставнике и 

родитеље на 

тему насиља 

(превенција, 

препознавање, 

нивои насиља, 

поступање у 

случају 

насиља...) 

Педагог 

школе 

Током школске 

године 

Одржане су 

радионице за 

наставнике и 

родитеље на 

тему насиља: 

превенција, 

препознавање, 

нивои насиља, 

поступање у 

случају 

насиља... 

Материјали са 

радионица, 

фотографије 

4.2. Едукација 

ученика о 

насиљу и 

заштити од 

насиља кроз  

часове 

одељењског 

старешине и 

радионице  

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током школске 

године 

Ученици се 

едукују о 

насиљу и 

заштити од 

насиља кроз 

часове 

одељењског 

старешине и 

радионице. 

Дневник о-в 

рада, програм 

рада 

одељењског 

старешине, 

Дневник рада 

педагога, 

материјали са 

радионице 
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6.4. Мере превенције осипања ученика 

 

Мере 

превенције 

осипања 

ученика 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Подстицати 

редовно 

похађање 

наставе 

1.1.Стална 

контрола и  

праћење   

присуства  

ученика 

наставном  

процесу 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Присуство 

ученика 

наставном 

процесу се 

континуирано 

прати и 

контролише. 

Дневници о-в 

рада, 

Записник са 

седница 

одељењских 

већа 

1.2. 

Идентификовањ

е ученика који 

нередовно 

долазе у школу 

Одељењске 

старешине 

Током 

године 

Идентификован

и су ученици 

који нередовно 

похађају 

наставу. 

Дневници о-в 

рада 

1.3. 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима који 

нередовно 

похађају наставу 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Обављени су 

индивидуални 

разговори са 

ученицима са 

циљем 

откривања 

разлога 

изостајања са 

наставе и 

мотивисања 

ученика за 

редовно 

похађање 

наставе. 

Дневник рада 

педагога 

1.4. Укључивање 

ових ученика у  

ваннаставне 

активности 

школе у складу 

са  њиховим 

склоностима  и 

интересовањима 

Наставници Током 

године 

Ученици који 

нередовно 

похађају 

наставу 

укључени су у 

ваннаставне 

активности у 

складу са 

њиховим 

интересовањим

а. 

Дневник 

осталих 

облика о-в 

активности 

 

 

2. 

 

 

2.1. Сарадња са 

 

 

Одељењске 

 

 

Током 

 

 

Остварена је 

 

 

Дневник рада 
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Укључивање 

родитеља у 

рад школе 

родитељима 

ученика на 

мотивацији 

ученика за 

редовно 

похађање 

наставе 

старешине, 

педагог 

школе 

петогодишњ

ег периода 

сарадња са 

родитељима на 

мотивацији 

ученика и 

редовној 

контроли 

похађања 

наставе. 

педагога 

2.2.Правовремен

о  извештавање 

родитеља о  

изостајању  

ученика са 

наставе и даља 

контрола  у 

складу са 

Законом 

 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

секретар 

школе 

Током 

године 

Школа 

правовремено 

извештава 

родитеље о 

изостајању 

ученика са 

наставе и 

поступа даље у 

складу са 

Законом.  

Дописи 

послати 

родитељима 

2.3. 

Контактирати 

Центар за 

социјални рад и 

обавестити их о 

нередовном 

похађању 

наставе од 

стране 

појединих 

ученика 

Директор, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Центар за 

социјални рад је 

обавештен о 

нередовном 

похађању 

наставе од 

стране 

појединих 

ученика. 

Допис за ЦСР 

3. 

Промовисањ

е рада школе 

у локалној 

заједници 

 

3.1. Посета деце 

предшколског 

узраста 

учионицама,  

једном 

школском часу  

у нижим 

разредима да 

осете позитивну 

климу у школи 

 

Учитељи  Мај Деца 

предшколског 

узраста, будући 

прваци, 

посетили су 

један школски 

час у нижим 

разредима и 

упознали се са 

учитељима, 

старијим 

ученицима, 

простором 

школе, 

библиотеком... 

 

 

Запис у 

дневницима 

о-в рада, 

Записник са 

Тима за 

подршку 

новоуписани

м ученицима 

3.2. Директор, Током Успех ученика Сајт школе, 
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Промовисање 

успеха ученика 

на завршном 

испиту, 

такмичењима и 

ваннаставним 

активностима 

наставници 

задужени за 

сајт школе, 

сви 

запослени у 

школи 

године на завршном 

испиту, 

такмичењима и 

ваннаставним 

активностима 

редовно се 

промовише на 

сајту школе и у 

медијима када 

се за то укаже 

прилика. 

медији 

3.3. Отварање 

школе према 

локалној 

заједници 

(организовање 

Дана отворених 

врата, изложби, 

приредби, 

културно-

уметничких 

дешавања...) 

Директор, 

педагог 

школе, 

наставници 

Током 

године 

Организовани 

су Дани 

отворених 

врата. Школа је 

постала центар 

културних 

дешавања у 

заједници. 

Фотографије 

са 

организовани

х дешавања 

 

6.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања  који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 

 

Друге мере 

усмерене на 

достизање 

циљева 

образовања и 

васпитања   

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Унапређивање 

културне и 

јавне 

делатности 

школе 

1.1. 

Организовање 

школских 

свечаности 

поводом 

пригодних 

датума (пријем 

првака, Дан 

школе и 

Савиндан, 

завршетак 

школске 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе, 

директор 

По 

школском 

календару 

Орагнизоване 

су и успешно 

одржане 

свечаности: 

добродошлица 

за прваке, Дан 

школе, 

Савиндан, 

завршетак 

школске 

године... 

Дневници о-в 

рада, 

записници са 

седница 

Наставничког 

већа, 

фотографије 
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године...) 

 

1.2. Обележавање 

Дечје недеље 

 

Наставници, 

учитељи, 

педагог 

школе 

 

Oктобар 

 

Обележена је 

Дечја недеља. 

 

Дневници о-в 

рада, 

фотографије, 

панои 

1.3. Израда 

новогодишњих и 

божићних 

честитки 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе 

Децембар Честитке које 

су осмислили 

и израдили 

ученици су 

послате 

сарадницима. 

израђене 

честитке које 

су послате 

сарадницима, 

фотографије, 

Дневници о-в 

рада 

1.4. Учествовање 

на ликовним и 

литерарним 

конкурсима 

Наставници 

српског 

језика и 

ликовне 

културе 

По 

објављеним 

конкурсима 

Радови 

ученика су 

послати на 

ликовне и 

литерарне 

конкурсе. 

Пријаве за 

конкурс, 

ликовни и 

литерарни 

радови 

ученика 

1.5. Обележавање 

8. марта 

Учитељи, 

педагог 

школе 

Март Обележен је 8. 

март. 

Дневници о-в 

рада, 

форографије 

1.6. Украшавање 

васкршњих јаја 

декупаж 

техником 

Педагог 

школе и 

ученици 

Април Украшена су 

дрвена 

васкршња јаја 

декупаж 

техником и 

изложена у 

холу школе. 

Фотографије 

2. 

Промовисање 

спортских 

активности и 

развој спорта 

2.1.Организовање 

кроса млађих и 

старијих разреда 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

учитељи 

Октобар, мај Организован 

је крос 

ученика 

млађих и 

старијих 

разреда. 

Фотографије 

2.2. Излети и 

шетње у природи 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе 

Април/мај Организовани 

су излети и 

шетње у 

природи. 

Фотографије 

2.3. 

Организовање 

спортских 

такмичења 

ученика, 

наставника и 

родитеља 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Крај 

наставне 

године 

Организована 

су спортска 

такмичења 

ученика, 

наставника и 

родитеља.  

Фотографије 
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6.6. План припреме за завршни испит 

 

План 

припреме за 

завршни 

испит 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријум

и за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Школско 

иницијално 

тестирање 

1.1. Иницијално 

тестирање 

Наставници Септембар Урађено је 

иницијално 

тестирање 

ученика. 

Дневници о-

в рада, 

иницијални 

тестови 

1.2. Анализа 

резултата 

иницијалног 

тестирања 

Наставници, 

педагог 

школе 

Септембар Анализиран

и су 

резултати 

иницијалног 

тестирања. 

Остварени 

резултати 

ученика, 

анализа, 

извештаји, 

записник са 

седница 

одељењских 

већа 

1.3. Рад на 

отклањању 

уочених слабости 

у знањима 

Наставници Септембар На основу 

анализе 

резултата 

иницијалног 

тестирања 

израђен је 

план за 

отклањање 

уочених 

слабости у 

знањима. 

План рада 

за 

отклањање 

уочених 

недостатака 

у знању 

ученика 

2. Пробно 

тестирање 

2.1. Пробни 

завршни испит 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Април Организова

н је и 

спроведен 

пробни 

завршни 

испит за 

ученике 

осмог 

разреда. 

Дневници о-

в рада, 

пробни 

тестови 

2.2. Анализа 

резултата пробног 

завршног испита, 

Наставници 

чији се 

предмети 

Април Анализиран

и су 

резултати 

пробног 

Остварени 

резултати 

ученика, 

анализа, 



Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

Развојни план школе за период од 2018. до 2023. године 34 

 

сагледавање нивоа 

остварености 

стандарда 

постигнућа 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда, 

педагог 

школе 

тестирања и 

нивои 

оствареност

и стандарда 

постигнућа. 

извештаји, 

записник са 

седница 

одељенских 

већа и 

Наставничк

ог већа, 

презентациј

а 

2.3. Појачан рад на 

областима на 

којима су ученици 

показали низак 

ниво постигнућа 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Април-Мај Идентифико

ване су 

области на 

којима је 

потребно 

појачано 

радити и 

израђен је 

план  рада 

за 

превазилаж

ење 

недостатака 

у знању. 

План рада 

за 

отклањање 

уочених 

недостатака 

у знању 

ученика у 

одређеним 

областима 

3. Одредити 

за сваку 

школску 

годину тим 

наставника 

који ће 

водити 

припрему и 

активности 

око припреме 

ученика за 

завршни 

испит 

3.1. Обезбедити 

збирке тестова за 

завршни испит 

Директор Према плану 

Министарства 

просвете и 

спорта 

Обезбеђене 

су збирке 

тестова за 

завршни 

испит. 

Збирке 

тестова 

3.2. Направити 

распоред часова 

припремне наставе 

за завршни испит 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Септембар Направљен 

је реалан 

распоред 

рада 

усклађен са 

распоредом 

часова тако 

да сви 

ученици 

имају 

могућност 

похађања 

припремне 

наставе. 

Распоред 

припремне 

наставе за 

завршни 

испит 
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3.3. Спровођење 

припремне наставе 

за групу предмета 

са завршног 

испита 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту 

Друго 

полугодиште 

Реализована 

је 

припремна 

настава за 

предмете 

који се 

полажу на 

завршном 

испиту. 

Дневници 

осталих 

облика о-в 

рада 

4.  

Израда 

Акционог 

плана за 

полагање 

завршног 

испита за 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка 

4.1. Попуњавање 

табеле у Смернице 

за полагање 

завршног исита на 

крају обавезног 

образовања за 

ученике којима је 

потребна додатна 

образовна 

подршка, слање 

података 

Школској управи 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке, 

предметни 

наставници, 

педагог 

школе 

Мај Израђен је 

Акциони 

план за 

плагање 

завршног 

испита за 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка. 

Записник са 

састанка 

Тима 

5. 

Информисат

и родитеље 

ученика 

осмог разреда 

о полагању 

завршног 

испита 

5.1. Упознавање 

родитеља са 

фазама у 

припреми и 

полагању 

завршног испита, 

као и о фазама 

везаним за упис 

ученика у средњу 

школу 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

педагог 

школе 

Друго 

полугодиште 

Родитељи 

су упознати 

са фазама у 

припреми и 

полагању 

завршног 

испита и 

поступком 

уписа 

ученика у 

средњу 

школу. 

Записници 

са 

родитељски

х састанака 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

Развојни план школе за период од 2018. до 2023. године 36 

 

6.7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 

План 

укључивањ

а школе у 

националне 

и 

међународне 

развојне 

пројекте 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Оформити 

Тим за 

пројекте 

1.1. У складу са 

интересовањим

а и 

способностима 

запослених 

формирати 

пројектни тим 

и поделити 

улоге 

Директор Август/септемба

р 

Оформљен је 

Тим за 

пројекте и 

именовани су 

чланови. 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

2. 

Едуковати 

чланове 

тима 

2.1. 

Проналажење 

одговарајућих 

обука за 

чланове Тимаи 

обезбеђивање 

средстава за 

обуке 

Директор, 

педагог 

школе, 

чланови 

пројектног 

тима 

Септембар  Пронађене су 

адекватне 

обуке за 

чланове Тима 

за пројекте и 

обезбеђена су 

средства за 

обуке. 

Чланови Тима 

су прошли и 

савладали 

потребне 

обуке. 

Извештај о  

стручном 

усавршавању, 

уверења о 

похађаним 

обукама, 

записник са 

састанка Тима  

3. Активно 

учествоват

и у 

пројектима 

3.1. 

Повезивање са 

организацијама 

које се баве 

писањем 

пројеката (РРА 

Ужице, тим за 

пројекте у 

оштини...) 

Руководила

ц Тима за 

пројекте 

Током 

петогодишњег 

периода 

Константна 

добра сарадња 

са 

организацијам

а које се баве 

писањем 

пројеката. 

Остварена 

сарадња са 

организацијам

а, заједнички 

пројекти 

3.2. Редовно 

пратити 

Чланови 

Тима за 

Током 

петогодишњег 

Чланови Тима 

редовно прате 

Пријава на 

конкурс 
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конкурсе и 

аплицирати 

пројекте периода конкурсе и 

аплицирају. 

3.3. Писање 

пројеката, 

редовно 

окупљање 

тимова 

Чланови 

Тима за 

пројекте 

Током 

петогодишњег 

периода 

Чланови Тима 

се редовно 

окупљају и 

пишу 

пројекте. 

Записници са 

састанака 

Тима 

 

6.8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 

Детаљан план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора разрађује се 

сваке школске године и налази се у Годишњем плану рада школе. 

План стручног 

усавршавања 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

директора  

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Развијати 

систем 

стручног 

усавршавања и 

континуираног 

развоја 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

директора 

1.1. 

Континуирано 

праћење 

законских 

регулатива 

којима се 

дефинише 

процес 

стручног 

усавршавања 

наставника, 

стручног 

сарадника и 

директора 

Директор, 

педагог, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е 

Континуиран

о током 

године 

Процес 

стручног 

усавршавања 

је усклађен са 

законским 

регулативама. 

Записник са 

састанка 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

1.2. 

Дефинисање 

кључних 

потреба и 

приоритета у 

стручном 

усавршавању 

наставника на 

нивоу установе 

Директор, 

педагог, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е 

Почетак 

школске 

године 

Дефинисане 

су кључне 

потребе и 

приоритети у 

стручном 

усавршавању 

наставника на 

нивоу 

установе. 

Записник са 

састанка 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

1.3. Израда 

индивидуалних 

Директор, 

педагог, 

Почетак 

школске 

Израђени су 

индивидуални 

Индивидуалн

и планови  
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планова за 

стручно 

усавршавање и 

њихово 

усаглашавање 

са потребама и 

приоритетима 

које је 

дефинисала 

установа 

наставници године планови 

стручног 

усавршавања 

који су 

усаглашени са 

потребама и 

приоритетима 

које је 

дефинисала 

установа. 

стручног 

усавршавања 

1.4. Израда 

Годишњег 

плана стручног 

усавршавања 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е 

Почетак 

школске 

године 

Израђен је 

Годишњи 

план стручног 

усавршавања. 

Годишњи 

план 

стручног 

усавршавања 

1.5. Израда 

јединственог 

обрасца 

портфолија 

запослених у 

образовању и 

израда личних 

портфолија 

запослених 

Директор, 

педагог, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е 

Септембар  Израђен је 

јединствен 

образац 

портфолија. 

Сви 

наставници 

имају израђен 

лични 

портфолио. 

Портфолио  

2. Подстицати 

професионални 

развој 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

директора и 

развијати свест 

о потреби 

целоживотног 

учења 

2.1. Развијати 

код наставника 

свест о 

потреби 

сталног 

стручног 

усавршавања и 

целоживотног 

учења, а 

посебно 

развијати 

унутрашњу 

мотивацију 

наставника за 

овај процес 

Директор, 

педагог, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е, 

наставници  

Континуиран

о у току 

школске 

године 

Наставници су 

мотивисани за 

стручно 

усавршавање. 

Већина 

наставника 

похађа 

семинаре 

предвиђене 

планом 

стручног 

усавршавања. 

Сертификати 

са похађаних 

семинара, 

извештај о 

остварености 

плана 

стручног 

усавршавања, 

лични 

портфолио 

наставника 

2.2. 

Подстицати 

размену 

искустава са 

похађаних 

семинара кроз 

презентације, 

материјале на 

сајту, 

Директор, 

руководиоц

и стручних 

већа, 

педагог 

Континуиран

о у току 

школске 

године 

Побољшана је 

комуникација 

између 

запослених 

ради размене 

искустава 

стечених у 

различитим 

облицима 

Записници са 

седница 

стручних 

већа, 

Наставничког 

већа, 

материјали са 

похађаних 

семинара 
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дискусије и 

анализе на 

Наставничком 

већу и на 

стручним 

већима 

стручног 

усавршавања. 

2.3. Размена 

искустава 

стручног 

усавршавања 

са запосленима 

у другим 

установама 

образовања на 

нивоу 

општине, града 

и републике 

(дискусије на 

семинарима, 

праћење група 

на друштвеним 

мрежама итд.) 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Континуиран

о у току 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

колегама на 

нивоу 

општине, 

града и 

републике 

ради размене 

искуства 

стручног 

усавршавања. 

Остварени 

контакти са 

другим о-в 

установама, 

посете 

2.4. 

Организовање 

интерних 

обука у оквиру 

установе (на 

пример, обука 

наставника за 

коришћење 

савремених 

технологија у 

настави, обука 

наставника за 

коришћење 

друштвених 

мрежа у 

настави, обука 

наставника за 

рад са децом са 

посебним 

потребама, 

обука 

наставника за 

примену 

стандарда 

постигнућа) 

Наставници Континуиран

о у току 

школске 

године 

Реализовано је 

неколико 

интерних 

обука у 

оквиру 

установе. 

Материјали 

са обука 
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3. 

Имплементациј

а стечених 

знања кроз 

увођење 

иновација у 

процес наставе 

3.1. 

Имплементациј

а знања са 

семинара у 

годишње и 

оперативне 

планове 

наставника, 

као и у дневне 

припреме 

наставника 

Наставници, 

педагог 

Континуиран

о током 

школске 

године 

Већина 

наставника у 

своје месечне 

планове и 

дневне 

припреме 

имплементира 

знања стечена 

континуирани

м стручним 

усавршавањем

. 

Годишњи и 

оперативни 

планови, 

дневне 

припреме 

наставника 

3.2. 

Одржавање 

угледних 

часова и 

њихова 

анализа 

Наставници, 

педагог, 

директор 

Континуиран

о током 

школске 

године 

Реализован је 

задовољавајућ

и број 

угледних 

часова и 

вршена је 

њихова 

анализа. 

Протокол за 

праћење 

угледног 

часа, 

дневници о-в 

рада, 

извештај о 

остваривању 

плана 

стручног 

усавршавања 

у установи 

3.3. 

Документовањ

е примера 

добре праксе 

кроз лични 

портфолио 

наставника и 

презентацију 

материјала  

Наставници, 

педагог 

Континуиран

о током 

школске 

године 

Примери 

добре праксе 

су 

документован

и кроз лични 

портфолио 

наставника и 

презентацију 

материјала. 

Сајт школе, 

друштвене 

мреже, 

објављени 

чланци 

3.4. 

Подстицати 

стручно 

усавршавање 

наставника 

кроз учешће у 

националним и 

међународним 

пројектима 

Директор, 

педагог, Тим 

за стручно 

усавршавањ

е, 

наставници, 

Тим за 

пројекте 

Током 

петогодишње

г периода 

Већи број 

наставника је 

укључен у 

националне и 

међународне 

пројекте. 

Уверења о 

оствареном 

учешћу 
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6.9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 

Мере за увођење 

иновативних 

метода наставе, 

учења и 

оцењивања 

ученика 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Унапређивање 

наставе 

1.1. Обука 

наставника за 

коришћење 

информациони

х технологија у 

настави 

Тим за 

стручно 

усавршавање

, 

наставник 

информатике 

Током 

године 

Већина 

наставника је 

оспособљена 

за коришћење 

информацион

их 

технологија у 

настави 

Материјали 

са обуке, 

извештај о 

реализованој 

обуци 

1.2. 

Коришћење 

савремених и 

разноврсних 

наставних 

метода, облика 

и средстава  

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника 

користи 

савремене и 

разноврсне 

наставне 

методе, 

облике и 

средства: 

проблемска 

настава, учење 

откривањем, 

пројектна 

настава, 

интегративна 

настава, 

настава уз 

помоћ 

компјутера, 

итд. 

Дневне 

припреме 

наставника, 

материјали са 

часова 

2. Ефикасније 

и успешније 

учење 

2.1. Сарадња са 

педагогом 

приликом 

припремања за 

наставу – избор 

метода и 

облика рада, 

израда 

дидактичког 

материјала за 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника 

примењује 

нове методе 

извођења 

наставе, учења 

и оцењивања. 

Већа 

мотивисаност, 

радозналост и 

Дневне 

припреме 

наставника 
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иновирање о-в 

рада 

 

 

бољи успех 

ученика.  

2.2. Упућивање 

ученика на 

коришћење 

других извора 

информација 

осим уџбеника 

(књиге, 

часописи, 

интернет) 

Наставници, 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

библиотекар, 

наставник 

информатике 

Током 

године 

Ученици 

успешно 

користе друге 

изворе 

информација 

осим 

уџбеника. 

Продукти 

рада ученика 

3. Коришћење 

примера добре 

праксе 

3.1. 

Реализација 

угледних 

часова – 

прикладан 

облик 

упознавања са 

иновацијама и 

подстицања 

наставника за 

њихову 

примену 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Реализовани 

су угледни 

часови где су 

наставницима 

представљене 

иновације. 

Наставници 

иницирају 

увођење 

иновација у 

процес 

наставе. 

Дневник о-в 

рада, 

протокол за 

праћење 

угледног 

часа, дневна 

припрема за 

час 

3.2. Размена 

примера добре 

праксе 

Стручна већа Током 

године 

Примери 

добре праксе 

размењени су 

на седницама 

стручних већа, 

путем имејл-

адреса, сајта 

школе... 

Записник са 

стручних 

већа, примери 

добре праксе 

3.3. Примена 

наученог са 

семинара 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника у 

свој рад 

имплементира 

знања стечена 

на 

семинарима. 

Дневна 

припрема 

наставника, 

протокол за 

посматрање 

наставног 

часа 

4. 

Превазилажењ

е тешкоћа у 

учењу и 

унапређивање 

успеха ученика 

4.1. 

Организовати 

ученике тако да 

бољи ученици 

помажу 

слабијим 

Наставници, 

одељењски 

старешина, 

педагог  

Током 

године 

Слабији 

ученици 

остварују 

напредак уз 

помоћ бољих 

ученика. 

Продукти и 

оцене 

ученика 
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 4.2. Едукативне 

радионице за 

ученике о 

методама и 

техникама 

ефикасног 

учења  

Педагог Током 

године 

Реализоване 

су радионице 

за ученикео 

методама и 

техникама 

ефикасног 

учења. 

Ученици су 

оспособљени 

за њихову 

примену и 

научени како 

да уче. 

План 

радионице, 

материјали, 

фотографије 

4.3. Анализа 

успеха ученика 

(тромесечје, 

полугодиште, 

крај) у 

функцији 

унапређивања 

успеха 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

На крају 

сваког 

класификацио

ног периода 

урађена је 

анализа 

успеха 

ученика и на 

основу ње су 

донете мере за 

унапређивање 

успеха. 

Записник са 

седнице 

одељењских 

већа, 

Наставничког 

већа, 

презентација, 

подаци о 

успеху 

ученика 

5. Подизање 

интересовања 

родитеља за 

успех свог 

детета 

5.1. 

Укључивање 

родитеља у 

видове 

подршке 

ученицима који 

имају 

потешкоћа у 

учењу 

Одељењски 

старешина, 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

Током 

године 

Родитељи су 

укључени у 

видове 

подршке 

ученицима 

који имају 

потешкоћа у 

учењу. 

Записник са 

састанка 

Тима, 

педагошка 

документациј

а 

5.2. 

Организовање 

предавања за 

родитеље на 

тему успешног 

учења, помоћ 

ученику при 

преласку са 

разредне на 

предметну 

наставу, итд. 

Педагог, 

одељењски 

старешина 

Једном 

годишње 

Ојачане су 

родитељске 

компетенције 

за васпитање 

деце и помоћ 

при 

превазилажењ

у тешкоћа у 

учењу. 

Записник са 

одржаног 

предавања, 

Дневник рада 

педагога, 

презентација 
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6.10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

План 

напредовања и 

стицања звања 

наставника и 

стручних 

сарадника 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Представљање 

правилника о 

сталном 

стручном 

усавршавању и 

стицању звања 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

1.1. 

Упознавање 

наставника 

са условима 

и 

процедурама 

за  стицања 

звања 

Директор, 

секретар, 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Прво 

полугодиште 

Наставници су 

упознати са са 

условима и 

процедурама за  

стицања звања. 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, 

записник са 

састанка 

Тима за СУ 

2. Подношење 

захтева 

заинтересованих 

наставника за 

стицање звања 

и спровођење 

процедуре за 

стицање звања 

2.1. 

Покретање 

процедуре 

за стицање 

звања 

Директор, 

секретар, 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Током 

године 

Поднети су 

захтеви 

заинтересованих 

наставника и 

покренуте су 

процедуре за 

стицање звања. 

Поднет 

захтев 

Напомена:  

Конкретнији План ће се сачинити након подношења иницијатива наставника. 
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6.11. План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 

 

План 

укључивања 

родитеља, 

односно 

другог 

законског 

заступника у 

рад школе 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Организациј

а 

„Отвореног 

дана школе“ 

када 

родитељи 

могу да при 

присуствују 

и учествују у 

образовно-

васпитном 

раду  

1.1. Израда 

распореда 

посета 

часовима и 

учествовања 

родитеља у 

настави 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

Током 

школске 

године 

Утврђени су 

термини када 

родитељи 

могу да посете 

часове и 

учествују у 

настави. 

Евиденција у 

дневнику о-в 

рада 

1.2. 

Информисање 

родитеља 

путем сајта 

школе 

Наставници 

задужени за 

сајт школе 

Током 

школске 

године 

Креирана је 

страница за 

родитеље у 

оквиру веб-

сајта школе 

Сајт школе 

2. 

Укључивањ

е родитеља и 

старатеља у 

наставне и у 

остале 

активности 

2.1. Родитељи 

као сарадници 

при 

организацији и 

реализацији 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Током 

петогодишњег 

периода 

Већи број 

родитеља је 

укључен у 

организацију 

и реализацију 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

Извештај са 

реализованих 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

2.2. Родитељи 

као сарадници  

при 

реализацији 

излета, 

екскурзија, 

радионица, 

хуманитарних 

акција ... 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

педагог 

Током 

петогодишњег 

периода 

Већи број 

родитеља је 

укључен у 

организацију 

и реализацију 

излета, 

екскурзија, 

радионица, 

хуманитарних 

акција ... 

Записници са 

састанака СР, 

дневници о-в 

рада 

2.3. 

Учествовање 

родитеља 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

петогодишњег 

периода 

Родитељи 

ученика су 

укључени у 

Педагошка 

документациј

а, записници 
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ученика у 

изради ИОП-а 

процес израде 

ИОП-а. 

са састанака 

Тима 

2.4. 

Укључивање 

родитеља у 

процес 

професионалне 

оријентације 

ученика  

Тим за 

професионалн

у 

оријентацију 

Континуирано Већи број 

родитеља 

укључен је у 

процес 

професионалн

е оријентације 

ученика 

(реализација 

реалних 

сусрета, 

родитељи о 

свом 

занимању...) 

Евиденција у 

дневнику о-в 

рада 

3. 

Укључивањ

е родитеља у 

процес 

одлучивања 

3.1. Учешће у 

организациони

м питањима 

школе (Савет 

родитеља, 

Школски 

одбор) 

Директор Током године Родитељи су 

преко Савета 

родитеља и 

Школског 

одбора 

укључени у 

организациона 

питања школе. 

Записник са 

састанака СР 

и ШО 

3.2. 

Анкетирање 

родитеља о 

сарадњи са 

школом, 

потребама и 

очекивањима 

родитеља 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

Континуирано Извршено је 

анкетирање 

родитеља о 

сарадњи са 

школом, 

њиховим 

потребама и 

очекивањима. 

Анкетни лист 

за родитеље 

4. Едукација 

и 

саветодавни 

рад са 

породицом 

4.1. 

Организовање 

предавања за 

родитеље 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Током 

петогодишњег 

периода 

Организована 

су предавања 

за родитеље. 

Записник са 

родитељског 

састанка, 

Дневник рада 

педагога 

4.2. 

Саветодавни 

рад са 

заинтересовани

м родитељима 

Педагог Током 

петогодишњег 

периода 

Обављени су 

саветодавни 

разговори са 

заинтересован

им 

родитељима. 

Дневник рада 

педагога 
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6.12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

 

План сарадње 

и умрежавања 

са другим 

школама и 

уставновама 

Активност 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

 

1. Сарадња са 

основним и 

средњим 

школама 

Златиборског 

округа 

1.1. Посета 

ученика осмог 

разреда 

средњим 

школама у 

оквиру акције 

„Отворена 

врата школе“ 

и посете 

часовима 

практичне 

наставе 

Тим за 

професиона

лну 

оријентациј

у заједно са 

тимовима из 

других 

школа,педаг

ог, ученици 

Током 

школске 

године 

У оквиру 

акције 

„Отворена 

врата школе“ 

ученици осмог 

разреда 

посетили су 

средње школе. 

Записници са 

састанака 

Тима за 

професионал

ну 

оријентацију, 

фотографије 

настале 

током посета 

1.2. Размена 

искуства и 

примера 

добре праксе 

са колегама из 

основних 

школа у 

околини 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Током 

школске 

године 

Континуирано 

се размењују 

искустава и и 

примери добре 

праксе са 

колегама из 

других 

основних 

школа. 

Повећан је број 

школа са 

којима је 

остварена 

сарадња. 

Остварени 

контакти са 

колегама из 

других 

школа, 

примери 

добре праксе 

 

 

2. 

Прекогранич

но  

2.1. 

Повезивање 

са другим 

прекограничн

им 

образовним 

Тим за 

израду 

пројеката 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

прекогранични

м образовним 

институцијама, 

размењени су 

Пројектна 

документациј

а, посете, 

примери 

добре праксе 
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умрежавање 

са школама из 

Републике 

Српске 

институцијам

а ради 

размене 

примера 

добре праксе 

и реализације 

заједничких 

пројеката 

примери добре 

праксе и 

реализовани 

заједнички 

пројекти. 

3. Сарадња са 

МЗ Кремна, 

Мокра Гора, 

Биоска 

3.1. Прослава 

Дана школе 

Директор Јануар Остварена је 

сарадња са МЗ 

Кремна, Мокра 

Гора, Биоска у 

припреми и 

реализацији 

прославе Дана 

школе. 

Извештај са 

прославе 

Дана школе 

4. Сарадња са 

Црвеним 

крстом Ужице 

4.1. Помоћ 

социјално 

угроженим 

породицама, 

радионице и 

такмичења за 

ученике 

Директор, 

педагог, 

наставници 

задужени за 

рад ЦК 

Током 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Црвеним 

крстом Ужице 

у пружању 

помоћи 

социјално 

угрожени 

породицама, 

реализацији 

радионица и 

организовања 

такмичења за 

ученике. 

Остварена 

сарадња, 

дневници о-в 

рада 

5. Сарадња са 

Поливалентно

м 

патронажном 

службом 

5.1. 

Предавања 

патронажне 

службе  

Патронажна 

служба 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Поливалентно

м патронажном 

службом. 

Одржана су 

предавања за 

ученике. 

Дневници о-в 

рада 
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6. Сарадња са 

Дечјим 

диспанзером 

Ужице 

6.1. 

Систематски 

прегледи, 

редовна 

вакцинација, 

саветовалишт

е за младе... 

Сарадници 

Дечјег 

диспанзера 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Дечјим 

диспанзером 

Ужице на 

спровођењу 

систематских 

прегледа, 

вакцинација 

ученика, 

саветовалишта 

за младе... 

Дневници о-в 

рада 

7. Сарадња са 

Заводом за 

јавно здравље 

Ужице 

7.1. Тематско-

едукативне 

радионице 

Сарадници 

Завода за 

јавно 

здравље 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Заводом за 

јавно здравље 

Ужице кроз 

тематско-

едукативне 

радионице за 

ученике. 

Дневници о-в 

рада 

8. Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Ужице 

8.1. 

Заједничко 

решавање 

проблема 

ученика са 

проблемима у 

понашању, 

хранитељске 

породице, 

поремећај у 

породичним 

односима, 

материјална 

помоћ, 

хуманитарне 

акције... 

 

Директор, 

представниц

и ЦСР, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Ужице на 

заједничком 

решавању 

проблема 

ученика и 

њихових 

породица. 

Упућени 

захтеви за 

материјалну 

помоћ, 

хуманитарне 

пакете, 

саветодавни 

рад... 
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9. Сарадња са 

Школском 

управом 

Ужице 

9.1. 

Организовање 

едукација и 

саветодавни 

рад са 

наставницима 

и стручним 

сарадницима 

Директор, 

просветни 

саветници 

ШУ Ужице 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Школском 

управом Ужице 

у организовању 

едукација и 

саветодавног 

рада са 

наставницима 

и стручним 

сарадницима, 

као и на 

спровођењу  

завршног 

испита. 

Извештаји 

просветних 

саветника, 

дописи 

упућени ШУ 

9.2. 

Координисањ

е на 

спровођењу 

завршног 

испита и 

уписа деце 

под посебним 

условима за 

ученике 8. 

разреда 

10. Сарадња 

са 

друштвеним и 

приватним 

предузећима 

10.1. Посета 

предузећима и 

институцијам

а у оквиру 

реализације 

реалних 

сусрета у 

оквиру 

програма 

професионалн

е оријентације 

Тим за 

професиона

лну 

оријентациј

у, директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

друштвеним и 

приватним 

предузећима на 

реализацији 

реалних 

сусрета. У 

оквиру 

програма 

професионалне 

оријентације, 

ученици су 

посетили 

оближња 

предузећа. 

Документациј

а Тима за 

професионал

ну 

оријентацију, 

извештаји са 

реалних 

сусрета 

11. Сарадња 

са 

Скупштином 

општине 

11.1. 

Обезбеђивање 

материјалних 

средстава за 

Директор Током 

школске 

године 

Остварена је  

са Скупштином 

општине 

Ужице. 

Упућени 

захтеви, 

разговори 
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Ужице стварање 

бољих услова 

рада школе 

Обезбеђена су 

материјална 

средстава за 

стварање 

бољих услова 

рада школе. 

12. Сарадња 

са 

Секретаријат

ом МУП-а 

Ужице 

12.1. 

Реализација 

програма 

,,Основи 

безбедности 

деце“ 

Директор, 

одељењске 

старешине, 

припадици 

МУП-а 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

припадницима 

МУП-а Ужице 

на реализацији 

програма 

,,Основи 

безбедности 

деце“. 

Дневници о-в 

рада 

13. Сарадња 

са Народним 

позориштем 

Ужице 

 

13.1. 

Културно и 

уметничко 

уздизање, 

изградња 

естетских, 

културних и 

уметничких 

вредности код 

ученика 

Директор, 

наставници, 

представниц

и Народног 

позоришта 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Народним 

позориштем 

Ужице – 

ученици су 

посетили 

бројна 

културно-

уметничка 

дешавања. 

 

Дневници о-в 

рада, 

извештаји и 

фотографије 

са посећених 

дешавања 

14. Сарадња 

са етно-селом 

„Дрвенград“ 

14.1. Учешће 

у културним 

манифестациј

ама... 

Директор, 

запослени у 

етно-селу 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

етно-селом 

„Дрвенград“ – 

ученици су 

учествовали у 

културним 

манифестација

ма. 

Остварена 

сарадња, 

фотографије 
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6.13. Друга питања од значаја за развој школе 

Друга питања 

од значаја за 

развој школе 

Активност 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

 

1. Примена 

интердисципл

инарог 

приступа 

настави 

1.1. Наставни 

процес 

осмишљава и 

реализује више 

предметних 

наставника  

Предметни 

наставници 

Током 

године 

У настави се 

примењује 

интердисципл

инарни 

приступ – 

наставници 

различитих 

предмета 

реализују 

заједничко 

предавање на 

исту тему. 

Развијене су 

међупредметн

е 

компетенције. 

Дневник о-в 

рада, план 

интегративне 

наставе 
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На седници Школског одбора  ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна одржаној 

___________________  донета је 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

На основу члана 50. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр. 88/2017) Школски одбор усваја Школски развојни план за период од 2018 до 2023. године. 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора                                                                         Директор Школе 

Данијела Мијаиловић                                                                                          Драгица Лучић 

__________________________                                                             _____________________ 


