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1. ПОНОС- симболи школе 

 

 
ГРБ 

Рад ученице 

Данице Поповић,  

генерација 1995/1996. 
ЗАСТАВА 

 

ХИМНА 
 

 

Благословена славом Светом Саве  

чувар наше младости један и по век  

док над њом бдију орлове главе 

она спрема орлиће за живот и свет. 
 

Корени наши у темељу леже 

од аз, буки, вједи до научних висина,  

пред ризницом знања мрачне силе беже 

и Бог ће нас водити до животних истина. 
 

Док у нама живи дух предака славних  

док памтимо витезове у Косовском боју  

и учимо о животу из времена давних 

не брини се Србијо за будућност своју. 
 

Негде испод звезда једно зрно песка, 

одолева времену и кад ветар дува 

то је школа ова што бисере чува. 
 

Аутор: Александра Батинић, генерација 2007/2008. 
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2. О НАМА 

Основна школа  "Радомир Лазић"  налази се у Азањи, селу које се простире девет 

километара северозападно од Смедеревске Паланке и има око 4000 становника. 

Некадашње највеће село у Србији има школу са богатом традицијом. Иако се 

појављују подаци из ранијих периода, званично је школа основана 21. априла 1851. 

године. Број уписаних ученика се стално повећавао, а највећи број ученика био је школске 

1964/65, када их је било 1170. Свој изглед, који је задржала до данас, школа је добила 

1903. године и у то време је била једна од највећих и најсавременијих урађених у Србији. 

1980. године изграђен је нови део са кабинетима за физику, хемију и биологију, 

радионицом за техничко образовање, кабинетом за ликовно и ђачком кухињом. 

Као посебност наше школе наводимо лист ученика Срце школе, који излази од 

школске 1995/96. године, када је школа добила и свој лого. 

На почетку школске 2017/18. године школа има 276 ученика, распоређених у 7 

одељења предметне и 11 одељења разредне наставе. Настава се одвија у матичној школи у 

Азањи, и у издвојеним одељењима у Стублини и Влашком Долу. 

Азања целом својом површином од 42,1 квадратних километара налази се у 

североисточном делу плодне Шумадије, а у административном смислу припада општини 

Смедеревска Паланка, Подунавски регион. На основу њеног географског положаја, 

хидрографије, климе и осталих услова основу привредног живота Азање чини 

пољопривреда. Азања је иначе позната као место напредних пољопривредника и у њој је 

основана још 1894. године, као друга по реду, земљорадничка задруга која послује и 

данас. Центар села, где се и налази матична школа, је лоциран на  главном на путу који 

повезује село са осталим местима (Смедерево, Београд, Младеновац), а око њега се шири 

насеље готово ушореног типа. Село је збијеног типа. Улице су у највећем делу 

асфалтиране, са уличним осветљењем. Азања данас има бројне институције и то: месну 

заједницу, зграду Дома културе, земљорадничку задругу, амбуланту, цркву, пошту, банку, 

ветеринарску станицу, библиотеку са читаоницом, културно-уметничко друштво, 

спортска друштва (фудбалски клуб, женски рукометни клуб (рукометну секцију 

школе),ловачко и  риболовачко друштво), посластичарницу, велики број продавница у 

којима се осим прехрамбене робе могу наћи и текстилна роба, обућа, гвожђарска и 

метална роба, бела техника, намештај. У центру села налази се  млин, велики број 

пољопривредних апотека и угоститељских објеката, а село такође има аутобуску станицу 

и бензинску пумпу. Све наведене установе и институције које се налазе у Азањи стоје на 

располагању и мештанима засеока Стублина у коме се налази издвојено одељење школе.  

Стублина је од Азање удаљена око три  километра.  

У Влашком Долу се налази друго издвојено одељење које је од матичне школе 

удаљено шест километра. Ово село има своју месну заједницу и цркву, а од скоро и 

Културни центар. Наведени објекти друштвене средине којима Азања располаже користе 

се за остваривање програмских садржаја ове школе. 

Протеклих  година у матичној школи су окречене учионице, потпуно је реновиран 

мокри чвор, урађена су нова купатила за ученике и наставнике и нов кров, чиме су у 

значајној мери унапређени услови живота и рада за ученике и наставнике. У смислу 

модернизације наставе у школи постоји мултимедијални кабинет и дигитална учионица, 

организована је кабинетска настава. Обезбеђен је интернет за дигиталну и 

мултимедијалну учионицу. 
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У априлу месецу 2016. године Школа је обележила 165 година постојања, и тим 

поводом одржана је Свечана академија. Школски лист „Срце школе“ излази и даље, 

промовишући стваралаштво и постигнућа својих ученика.У току школске 2016/17. године 

почео је са емитовањем Школски дневник , у чији рад су укључени ученици новинарске 

секције, а  уредник је наставник историје, Дамир С. Живковић. 

Током школске 2016/17. године нашу школу је посетила екипа Српске научне 

телевизије како би направила емисију о нашим изузетним ученицима. Интервјуисани су 

ученици који су ове школске године постигли највредније резултате.  Снимљен је филм „ 

Ћирилица и ми“ у ком учествује 33 ученика наше школе, који је приказан на Српској 

научној телевизији. Започело се и са Такмичењем у Тематском оријентирингу, које ће 

прерасти у традицију. Наша школа нарочито истиче успехе и резултате рада наставника и 

ученика, те се поводом тога, традиционално, одржава 28. јуна приредба „ Понос наше 

школе“, већ шест година уназад. Исти се награђују одласком на једнодневни излет. 

Запажене резултате су постизале ученице Рукометне секције, освојивши 3. (2012/13.) и 2. 

(2013/14.) место на Републичком такмичењу. Током сваке школске године наша школа и 

учеснике на Републичком нивоу у оквиру такмичења која се организују за поједине 

наставне предмете. 

Од значаја за унапређење рада школе је и укључивање у пројекат Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Aqua Vivа „Покренимо нашу децу“ од шк. 

2016/17. године. Такође, наша школа се прикључила 2016. год. манифестацији 

"Олимпијски карневал" у организацији Војвођанске банке, у оквиру које је освојила 1. 

место и била награђена спортским реквизитима у вредности од 100000 динара. Сви 

запослени редовно прате конкурсе за пројекте у образовању и активно аплицирају за исте. 

 

 

Године  2007. наша школа је  добила 

СВЕТОСАВСКУ  НАГРАДУ-  

највише  признање  у  области  

васпитања  и образ овања које 

додељује ресорно министарство. 

 

2010. године у сусрет 160-ој 

годишњици свог постојања наша 

школа је од Министарства 

Просвете и науке награђена и 

ПОВЕЉОМ. 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА 

 
СНАГЕ ШКОЛЕ 
 

 Добар географски положај школе, њено природно окружење 

 Традиција од преко 166 година 

 Квалификован  наставнички  кадар   

 Мултимедијална учионица, Дигитална учионица 

 Ученички парламент 

 Развијен рад секција, посебно спортских, драмске, хора, ликовне 

 Већа понуда ваннаставних и слободних активности  

 Кабинетска настава из области физике, хемије, биологије, историје, 

географије, српски и страни језик, математика,музичка и ликовна култура 

 Перманентно стручно усавршавање 

 Ентузијазам већег дела ученика, наставника и родитеља 

 Креативност наставника 

 Савет родитеља 

 Отвореност школе за сарадњу са свим интересним групама 

 Донатори 

 Ђачки лист „Срце школе“ 

 Лого школе 

 Застава школе 

 „Школа без насиља“ 

 Резултати ученика се континуирано јавно истичу и промовишу 

 Добра сарадња са школама из општине и шире 

 

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 
 

 Недостатак  савремених наставних средстава 

 Најчешћи фронтални облик рада 

 Недовољна подршка ученицима у реализацији идеаја 

 Неиспуњавање финансијских обавеза од старане локалне самоуправе 

 Недовољна едукација за реализацију инклузивног образовања 

 Постојање нетолерантног понашања у односима ученик-наставник 

 Неограђено школско двориште  

 Дотрајала столарија  и намештај 

 Грејање   

 Сала за физичко васпитање  

 ДРАСТИЧНО СМАЊЕН  БРОЈ РОЂЕНЕ  ДЕЦЕ У АЗАЊИ, САМИМ ТИМ 

БРОЈА УЧЕНИКА У ШКОЛИ И МИГРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 
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4. РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

4.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 

Од 29 наставника 22 је са високом школском спремом, 7 има вишу школску 

спрему. Школа има стручног сарадника, педагога, са високом стручном спремом и 

секретара – дипломираног правника. 
 

Структура радника и стручних сарадника по степену стручне спреме и годинама радног 

искуства 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Предмет  Стручна 

спрема  

Лиценца Године 

рада 

1. Милина Ћосић Разредна настава VII да 20 

2. Сузана Јанчић Разредна настава VII да 23 

3 . Наташа Невенкић Разредна настава VII не 8 

4. Весна Ђорђевић Разредна настава VII да 24 

5. Стана Петровић Разредна настава VI да 19 

6. Весна Марковић Разредна настава VI да 20 

7.  Бојана Маринковић Разредна настава VII да 17 

8. Игор Радовановић Разредна настава VII да 19 

9.  Далибор Јелић Разредна настава VII да 4 

10. Ана Ђорђевић Разредна настава VII не 1 

11. Слађана Ж. Јелић Разредна настава VII да 22 

12. Слађана Р. Јелић Српски језик VII да 22 

13.  Анђелка Васиљевић Српски језик VII не 21 

14. Љиљана Гашић Математика  VI да 30 

15. Слађана Каловић Математика  VII да 9 

16. Нена Најденов Божилов Енглески језик VII да 14 

17. Јелена Матејић Енглески језик VII не 8 

18. Бранислав Луковић Немачки језик  VII да 12 

19. Маја Радоњић Немачки језик VII не  13 

20. Јелена Богдановић Француски језик VII не 3 

21. Сава Самарџић Историја VII не 3 

22.  Владимир Стојковић Географија  VII да 14 

23. Иван Матејић Физика, хемија, 

домаћинство 

VII не 9 

24. Љиљана Марковић биологија VI да 38 

25. Јелена Вејновић ТиТ,ТиИО, ИиР VII да 19 

26. Ненад Јанчић Физичко васп., 

физ. и здр. васп. 

VII да 15 

27.  Јелена Младеновић Агатоновић Ликовна култура VI да  14 

28. Иван Цветковић Музичка култура, 

хор и оркестар 

VI да 16 

29. Ивица Стојковић Верска настава VI не 15 
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Остали радници школе: 

Директор школе------------------------------------Дамир С. Живковић (привремено удаљен с 

рада) 

Замена директора ----------------------------------Виолета Кељаћ  

Школски педагог-----------------------------------Марина Никосавић 

Секретар школе-------------------------------------Драгослав Живковић 

Шеф рачуноводства-------------------------------Марија Станојевић 

Ложач-------------------------------------------------Саша Батинић 

Домар-------------------------------------------------Бобан Јелић 

Сервирка---------------------------------------------Верица Ћировић 

Помоћно техничко особље-----------------------Милина Јелић, Радица Јовановић, Јелена 

Батинић, Данијела Ђорђевић и Драгана Кованџић 
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5. ПРОСТОР 
 

Зграда матичне школе налази се у центру села и лако је доступна деци која су 

удаљена од исте. Поред старог дела зграде у којој има десет учионица, канцеларија за 

директора, секретара, административног радника, педагога, наставнике, просторија за 

помоћно особље, просторија за пријем родитеља, библиотека, мултимедијална учионица, 

информатички кабинет и сала за физичко адаптирана од две учионице, 1980. године 

изграђена је  и нова зграда у којој се налазе два кабинета (хемија/физика, биологија) и 

мултимедијална учионица. У саставу зграде је и просторија за ђачку кухињу, трпезарију, 

купатило. У оквиру пространог школског дворишта (табела 1.) налазе се котларница са 

оставама за угаљ, школски терени (асфалтирани) који су опремљени реквизитима за 

фудбал, рукомет, кошарку и одбојку и имају сопствену расвету, дограђене трибине.  

Испред саме школске зграде налази се и простран школски парк. Почело се са 

ограђивањем школског дворишта, направљена је велика капија, те је неопходно у што 

скорије време оградити целокупно школско двориште. Матична школа има централно 

грејање и шест мокрих чворова унутар школе. 

Настава у издвојеном одељењу у Влашком Долу изводи се у школском објекту који 

има четири учионице, канцеларију за наставнике, кухињу са трпезаријом, мокри чвор и 

учионицу коју користи предшколска установа. 

Школа има централно грејање и сопствену котларницу. У овом одељењу изграђен 

је спортски терен за извођење наставе физичког васпитања, а у току зимског периода 

користе се постојеће учионице.Читава зграда је реконструисана и ограђена. 

Образовно-васпитни рад у издвојеном одељењу у Стублини изводи се у школској згради 

која има две учионице, просторију за наставнике и мокри чвор. Школа је комплетно 

реновирана, урађен је нов кров, фасада и парно грејање.У склопу зграде налази се и стан 

за наставно особље и просторија која је намењена извођењу наставе физичког и школске 

приредбе, и која је, уз велику подршку родитеља, адаптирана.  

Проблем је ограђивање школског дворишта у матчној школи које што хитније 

треба санирати , јер представља опасност по безбедност ученика. На матичној школи и 

издвојеном одељењу у Влашком Долу замењена су улазна врата. Учионице и школски 

простор се редовно крече и одржавају.  
 

 Азања Влашки До Стублина 

Површина дворишта 16 800 m2 2 070 m2 4 503 m2 

Површина шк. терена 4 800 m2 2 500 m2 1 800 m2 

Зелене површине 13 250 m2 870 m2 1 032 m2 

Табела 1. Отворени део школског простора 
 

Део реконструкције школских објеката је урађен, али остао је и даље проблем дотрајале 

столарије и сале за физичко васпитање у матичној школи, која у ствари представља склоп 

две учионице које не задовољавају потребе ове наставе.  
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5.1. ОПРЕМА 
 

Школа поседује дигиталну учионицу са 3 рачунара и 20 радних места. Четири 

рачунара се користи за потребе администрације, и још 6 за потребе наставе, а постоји и 

пројектор, мултифункцијски уређај, 4 штампача, телевизор, 2 касетофона, скенер, клавир, 

хармонику, лабораторијски прибор. Током претходне школске године добијен је материјал 

за замену катедри у кабинетима за српски језик, математику и географију. 

Наставна средства у све три школе нису у складу са развојним потребама ученика, 

јер је већина је застарела. У већини учионица постављене су беле табле. 
 

5.2. ВРЕМЕ 
 

У матичној школи у Азањи настава се одвија у једној смени, са почетком часова у 

07:50 часова (условљено превозом ученика и наставника путника). Настава се у издвојеним 

одељењима у Стублини и Влашком Долу одвија у једној смени, са почетком од 8 часова.  

Овакав распоред времена омогућава организовање додатних ваннаставних активности. 
 

5.3. УЧЕНИЦИ 
 

Основну школу "Радомир Лазић" похађају ученици са територије Азање, Стублине 

и Влашког Дола, тако да ученици из Влашког Дола и Стублине за долазак у школу користе 

превоз.  

Што се тиче структуре ученичке популације, махом припадају породицама који низ 

генерација уназад живе у Азањи. У школи има  ученика ромске националности. У овом 

моменту по Индивидуалном образовном плану образује се седам ученика. 

Школа има укупно 276 ученика. Матична школа има 229 ученика, 36 ученика је у 

издвојеном одељењу у Влашком Долу, а 6 у Стублини. Укупно има 7 одељења предметне 

наставе и 11 одељења разредне наставе. 

Велики проблем у блиској будућности представља веома мали број рођене деце, 

који указује да ће се наредних година у школу уписивати само по једно одељење првака. 

Није занемарљив број деце која се до поласка у школу са родитељима одселе у друга 

места.За Азању, која се не тако давно сматрала највећим селом у Србији, ово су подаци 

који не охрабрују. 
 

5.4. ФИНАНСИЈЕ 
 

Своје пословање школа заснива на изворима који су чисто наменске природе. 

Основну делатност рада финансира Министарство просвете, материјалне трошкове 

Општина Смедеревска Паланка, што последњих година бива све теже. Дешава се, да услед 

неплаћених рачуна, школа нема телефон  и интернет и по неколико месеци. Такође, 

локална самоуправа не испуњава ни већи део осталих обавеза, међу којима је и стручно 

усавршавање запослених. 
 

5.5. РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 
 

Основна школа „Радомир Лазић“ је сеоска школа са веома повољним географским 

положајем, окружена природним богатствима. Само физичко окружење је веома повољно. 
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Ту спадају Микуља, језера у Влашком Долу, Кусатку и Паланци, Паланачки кисељак, 

Алија, Никосавићке воденице, као и велики школски парк. 

У непосредној близини школе је Дом културе, Црква, Парохијски дом, сеоска 

библиотека, као и установе културе које се налазе у Смедеревској Паланци: библиотека, 

позориште, музеј, галерије,   историјски архив.  

Важан ресурс су и образовне установе: дечји вртић, основне и средње школе из 

околине, музичка школа у Смедеревској Паланци. 

Од спортских клубова издвајамо: , Фудбалски клуб „Шумадија“, једини 

регистровани клуб у селу у коме тренира већи део ученика наше школе. 

У ресурсе такође убрајамо и Месне храмове Српске православне цркве: 

Св. бесребреника Козме и Дамјана у Азањи и Св. Јована Богослова у Влашком Долу, Mеснe 

заједнице Aзања и Влашки До, Дом здравља и сеоску амбуланту, ловачко и риболовачко 

удружење, пошту, ТЗК „Азањска погача“, КУД „Азања“, КУД „Радмила Милентијевић“,  

Удружење „Мезул“ и др. 

Предузећа:  „Маркос“, СЗТР „Дисконт“, „Весна-Азања“, „Фото Бора Princess“, СТР 

„Кисс“, „Кроноспан СРБ д.о.о.“ Лапово, предузеће „Винет“, Мобилна телефонија Србије, 

„Телпас д.о.о.“, Електропривреда Србије. 

Медији: РТВ Јасеница, Паланачке варошке новине, интернет портал „Паланка 

данас“. 

Под ресурсе подразумевамо и Фондацију „Фонд проф.др Радмила Милентијевић“ 

која већ неколико година уназад новчано награђује ученика генерације и најбоље ученике 

одељења осмих разреда, и ученике који су остварили посебан успех из историје и српског 

језика. Често су нам донатори и мештани села. 

Верујемо да ће Развојни план школе, који се односи на период од пет године, 

оснажити дејство свих напред наведених услова и фактора. 
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6. РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 
Процес самовредновања обављен је током другог полугодишта школске 2016/17. 

године и почетком школске 2017/18. године. Самовредноване су све области квалитета 

рада школе и испитивањем су били обухваћени представници свих интересних група: 

ученици, родитељи, наставници. Резултати добијени испитивањем, али и други докази који 

су потврдили добијене податке, у већој мери охрабрују, али и дају путоказ шта у оквиру 

одређених области треба унапредити. 

Овом приликом представићемо само најважније резултате које смо добили у 

процесу самовредновања, а које директно дају правац за израду Развојног плана.  

 

6.1. ОБЛАСТ 1: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ 
На основу анализе школске документације у оквиру ове области идентификоване су:  

 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима, 

садрже све законом предвиђене елементе. 

 Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени. 

 Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и 

васпитања. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Школски програм не садржи опште циљеве образовања и васпитања. 

 Наставници нису прилагодили годишње планове рада специфичностима одељења. 

 Школски програм не садржи програме допунске, додатне и слободних активности.  

 Годишњи план рада тима за инклузивно образовање  није заснован на анализи 

напредовања ученика 

 Програми наставних предмета нису временски усклађени у оквиру сваког разреда  

 

6.2. ОБЛАСТ 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ:  

 Наставници примењују одговарајућа методичко-дидактичка решења на часу 

 Наставници врше оцењивање у складу са правилником о оцењивању  

 Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Недовољно савремених дидактичко-методичких средстава за рад 

 Изостанак прилагођавања захтева могућностима ученика, као и прилагођавање 

наставних материјала индивидуалним карактеристикама ученика 

 Наставници не примењују поступке вредновања који су у функцији даљег учења  
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6.3. ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту. 

 Резултати ученика на завршном испиту показују да је школа остварила резултате на 

нивоу просека Републике. 

 Наставници редовно примењују поступке за праћење успеха ученика. 

 Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Резултати на завршном испиту показују да није остварен напредни ниво образовних 

стандарда. 

 Изостанак анализе и мера за побољшање успеха ученика. 

 Недовољна подршка даровитим ученицима. 

 

6.4. ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Понуда ваннаставних активности у функцији задовољења различитих потреба 

ученика 

 Велики број ученика је укључен у ваннаставне активности 

 Добра сарадња са породицом у пружању подршке ученицима 

 У школи функционишу тимови за подршку ученицима  

 Додатни рад је праћен успесима ученика на многобројним такмичењима, како у 

оквиру наставних предмета, тако и оквиру слободних активности и секција 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ:  

 У школи не постоје компезаторни програми за подршку у учењу за ученике из 

осетљивих група 

 Недовољна сарадња са релевантним институцијама 

 

6.5. ОБЛАСТ 5: ЕТОС 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Промоција постигнућа ученика у свим областима. 

 У комуникацији у школи видљиво је међусобно уважавање. 

 Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. 

 Примењује се интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте 

резултате. 

 У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. 

 Школски амбијент је пријатан за све. 

 Простор школе уређен је тако да показује добродошлицу. 

 У уређењу школског простора преовладавају ученички радови. 

 У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. 

 Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. 
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 Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу 

школе. 

 Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање 

осећања припадности школи. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Недовољна сарадња између наставника разредне и предметне наставе 

 Резултати ученика са сметњама у развоју се не промовишу у довољној мери. 

 Нема разрађених поступака за прилагођавање на нову школску средину, 

новопридошлих ученика и наставника. 

 Школски простор није прилагођен потребама деце-ученика са сметњама у развоју. 

 Наставно особље у недовољној мери разматра идеје и иницијативе ученика. 

 

6.6. ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Директор ефективно и ефикасно организује рад школе 

 Руковођење директора  је у функцији унапређивања рада школе. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Анализа успеха и мере за превазилажење неуспеха се у недовољној мери примењују. 

 

6.7. ОБЛАСТ 7: РЕСУРСИ 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 Настава је стручно заступљена и обезбеђени су потребни људски ресурси. 

 Наставна средства се користе према плану коришћења. 

 Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. 

 Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева 

наставе и учења. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 Школа у својој активности не укључује волонтере. 

 Годишњи план стручног усавршавања се не реализује у довољној мери. 

 Запослени у недовољној мери користе резултате самовредновања за унапређивање 

професионалног деловања. 

 Школа није физички безбедно место (неограђено школско двориште, проблем паса 

луталица) 

 Школа није опремљена потребним савременим наставним средствима за 

реализацију квалитетне наставе. 
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7. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

ШКОЛЕ 

 

Чланови Актива за развојно планирање, на више радних састанака, детаљно су 

анализирали стање у школи користећи податке добијене из релевантних докумената: 

Извештаја о самовредновању школе, Извештаја екстерне евалуације, остварености 

стандарда обаразовања, евалуације претходног Школског развојног плана, анкета за 

родитеље, ученике и запослене , као и података добијених анализом школске и 

педагошке документације. 

На основу излистаних слабих и јаких страна, целокупног материјала, анализом, 

груписањем свих добијених података, одредили смо потребе и приоритете развоја школе за 

период од 2017-2022. године, а све у циљу бољег функционисања и даљег унапређивања 

рада. Наща настојања биће усмерена на подизање нивоа квалитета наставе, 

осавремењавање дидактичко-методичких средстава за рад, пружање подршке ученицима и 

прилагођавање образовно васпитног рада индивидуалним карактеристикама ученика, 

учинити школу безбедним местом за све актере, сва релевантна документа ускладити са 

важећим прописима . Све то уз побољшање материјално техничких услова у школи.  

Добијени подаци су нам показали правац даљег развоја школе и унапређења квалитета рада 

у следећим областима: 

 

ОБЛАСТ 

ПРОМЕНЕ 
ПОТРЕБЕ 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ 

- Ускладити све елементе Школског програма и годишњег плана рада 

са важећим прописима 

- Израдити програме допунске, додатне и слободних активности 

- Јасно дефинисати циљеве образовања и васпитања у Школском 

програму  

- Прилагодити планирање наставе специфичностима одељења 

-Унапредити програме за подршку у учењу ученицима 

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

- Осавременити дидактичко-методичка средства за рад                                                      

- Прилагодити захтева образовно-васпитног рада могућностима 

ученика 

- Прилагодити  наставне материјале индивидуалним 

карактеристикама ученика 

- Ојачати компетенције наставника за примену поступка вредновања 

који су у функцији даљег учења. 
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ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

- Праћење укључености ученика у ваннаставне активности 

- Пружити ученицима одговарајућу подршку- учинити ресурсе школе 

доступним за све ученике којима је потребна помоћ 

- Унапредити сарадњу са релевантним институцијама у циљу 

пружања адекватне подршке деци из остљивих група 

- Програме превенције насиља, социјалне заштите и додатне подршке 

ученицима релизовати у складу са годишњим планом рада 

 -Направити јасну расподелу активности унутар школе- развити 

мрежу подршке  

- Подићи ниво компетенција наставника из области инклузивног 

образовања 

ЕТОС 

- Интезивирати сарадњу наставника предметне и разредне наставе 

-Резултати ученика са сметњама у развоју јавно истицати и 

промовисати 

- Осмислити и разрадити  поступаке за прилагођавање на нову 

школску средину, новопридошлих ученика и наставника. 

-Прилагодити школски простор потребама деце-ученика са сметњама 

у развоју. 

- Разматрати идеје и иницијативе ученика и помоћи им у реализацији 

-  

-Унапредити сарадњу свих актера школског живота(насатвници, 

родитељи, ученици) у циљу превенције насиља  

-Осмислити, разрадити и дефинисати улоге и одговорности у 

интервенцији на насиље 

РЕСУРСИ 

 

- Подизање квалитета рада наставника самовредновањем сопственог 

рада 

- Континуирано усавршавање наставника у складу са планом и 

подстицање примене стечених знања у реализацији наставе 

- Опремање и осавремењавање школског простора 

- Ограђивање школско двориште 

- Решавање проблема паса луталица у школском дворишту 

- Замена дотрајале столарије новом 

- Решавање проблема с грејањем 

- Набавка стручне литературе и нових савремених наставних 

средстава, као и веће коришћење постојећих 
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МИСИЈА
1
 

 

Благословена славом Светог Саве 

чувар наше младости један и по век 

док над нама бдију орлове главе 

она спрема орлиће за живот и свет. 

 

 

ВИЗИЈА 
 

Док у нама живи дух предака славних, 

док памтимо витезове у Косовском боју, 

и учимо о животу из времена давних, 

не брини се Србијо за будућност своју. 

                                                           
1
 Мисиаја и визија су преузете из Химне школе, коју је написала ученица Александра Батинић. Песма је 2008. 

Године одабрана на конкурсу ученика и проглашена званичном химном Школе. 
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8. ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТА: 

 

 
ОБЛАСТ 1: 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ОБЛАСТ 2: 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

ОБЛАСТ 4: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

ОБЛАСТ 5: 

ЕТОС 

 

 

ОБЛАСТ 7: 

РЕСУРСИ 
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8.1. ОБЛАСТ 1: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
Циљ: Усклађивање Школског програма и Годишњег плана са потребама и 

условима рада школе у оквирима Законсе регулативе 
 

Критеријум успеха:  Школски програм и Годишњи план рада школе израђени на основу 

потреба средине и услова у којима школа ради, Сви елементи ШП и ГПРШ сачињени на 

основу важећих прописа 

 

Задатак 1: Усмерити Школски програм и годишњи план рада на потребе 

ученика и ускладити их са важећим прописима 
 

Активности: 

 Дефинисати циљеве школског програма у складу са специфичностима средине 

 Конкретизовати поједине делове школског програма 

 Сачинити програме слободних активности и секција у складу са потрбама ученика 

у оквиру расположивих ресурса 

 Ускладити елементе Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада 

школе 

 Разрадити планове рада стручних већа и саветодавних тела 

 У оквиру оперативних планова предвидети начин провере образовних стандарда и 

циљева учења наставних предмета 

 Прилагодити оперативне планове специфичностима одељења 

 

Време реализаије: почетак школске 2018/19. године 

 

Носиоци активности: Тим за развој Школског програма,Тим за израду Годишњег плана 

рада школе, Стручна већа и активи, наставници, педагог 

 

Начин праћења активности: Записници, Извештаји о реализованим активностима, 

Школски програм, Годишњи план рада школе, индивидуални оперативни планови 
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8.2. ОБЛАСТ 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Област Настава и учење је приоритетна у нашој установи, коју у наредном периоду 

треба унапређивати како би превазишли традиционалну наставу и подстакли ученике да 

имају активнији однос у учењу.   

У складу са нашим потребама као мере за унапређивање образовно-васпитног рада 

предвидели смо ове циљеве, задатке и активности:  

 

Циљ: Прилагођавање планова специфичностима одељења и примена 

диференцираног приступа у реализацији наставе 
 

Критеријум успеха: 

80 % наставника прилагођава планове, припреме , захтеве, темпо рада и наставни 

материјал према могућностима ученик . Број наставних јединица у којима се примењује 

диференцирани приступ рада 

 

Задатак 1: Прилагодити оперативне планове наставника и припреме за 

час индивидуалним могућностима ученика. 
 

Активности: 

 Организовање стручног усавршавања у оквиру области планирања и припремања 

за реализацију часа 

 На стручним већима усагласити оперативне планове (вертикална и хоризонатална 

корелација) 

 Прилагодити дидактичко-методичка средства индивидуалним карактеристикама 

ученика 

 Планирање наставе на основу анализе иницијалног тестирања 

 Израда тестова за сваки предмет у складу са образовним стандардима 

 Анализа резултата тестирања, утврђивање три нивоа постигнућа ученика 

 

Време реализације: септембар, током школске године 

 

Носиоци активности: Наставници предметне и разредне наставе, стручна већа и активи, 

педагог, дирктор 

 

Начин праћења реализације: Записници са састанка стручних већа и актива, Урађени 

тестови, Извештаји са анализом тестрања, записници са обиласка часова директора и 

педагога, Уверења о реализованом стручном усавршавању 
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Задатак 2 : Омогућити ученицима да усвајају знања у складу са својим 

могућностима 
 

Активности:  

 Извођење диференциране наставе 

 Прилагођавање материјала и дидактичких средстава индивидуалним 

способностима ученика 

 Припремање задатака са диференцираним захтевима 

 Примењивати специфичне задатке и активности на основу ИОП-а за ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању 

 Подстицати даровите ученике и давати им задатке у складу са интересовањима, по 

потрби израђивати ИОП 3 

 Редовно организовати часове допунске и додатне наставе 

 

Време реализације: током сваке школске године, од 2017-2022. год. 

 

Носиоци активности: Наставници предметне и разредне наставе, Тим за инклузивно 

образовање  

 

Начин праћења реализације: Припреме и портфолио наставника, Портфолио ученика, 

Денвник осталих облика образовног рада, ИОП-и извештаји о евалуацији 

 

ЦИЉ 2 : Унапређивање квалитета наставе увођењем иновативних 

метода оцењивања и вредновањем ученика у функцији даљег учења 
 

Критеријум успеха: 

80 % наставника примењује поступке вредновања у функцији даљег учења и смањено 

изостајање ученика са контролних вежби и часова у односу на претходну годину 

 

Задатак 1: Усклађивање критеријума оцењивања ученика у складу са 

Правилником о оцењивању и усвојеним стандардима образовања 
 

Активности : 

 Формулисање јасно дефинисаних и свима доступних критеријума оцењивања у 

складу са Правилником о оцењивању и стандардима образовања 

 Усклађивање критеријума оцењивања у оквиру стручних већа 

 Информисање ученика о критеријумима оцењивања и стандардима образовања 

 Информисање родитеља о критеријумима оцењивања и стандардима образовања 

 Континуирано давање повратне информације о постигнућу и напредовању ученика 

 

Време реализације: током сваке школске године, од 2017-2022. год. 

Носиоци активности: предметни насатвници, наставници разредне наставе, стручна већа 

и активи 

Начин праћења реализације: Резултати спроведеног анкетирања родитеља, ученика и 

наставника, записници стручних већа, педагошка документацији 
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ЗАДАТАК 2 : Вредновати знања ученика у циљу стицања функционалних 

знања  

 

Активности: 

 Давати јасну поврату информацију ученицима о њиховом раду и напредовању 

 Подстицати међусобно процењивање рада код ученика 

 Реализација интерних школских тестирања Полугодишњи тестови 

 Наставне садржаје ускладити са животним искуством ученика 

 Подстицати групни рад и рад у пару, као и дискусију међу ученицима 

 Израда тестова са диференцираним нивоима знања – функционална знања наспрам 

факторисања чињеница 

 Састављање извештаја о постигнућу ученика на урађеним тестовима 

 Давање предлога мера за унапређење знања ученика 

 Подстицати ученике да себи постављају краткорочне и дугорочне циљеве у учењу 

 Током часова планирати коришћење мапа ума, белешки, исписивање кључних речи 

и сл. 

 На нивоу стручних већа осмислити у оквиру своје области/предмета теме које се 

могу истраживати , а након тога организовати истраживачке активности са 

ученицима 

 

Време реализације: током сваке школске године, 2017-2022.год. 

 

Носиоци активности: наставници предметне и разредне наставе, стручна већа и активи, 

педагог, директор 

 

Начин праћења реализације: Портфолио ученика и наставника,записници са стручних 

већа,  Протоколи са посматрања и вредновања наставних часова, Извештаји наставника и 

табеларни прикази анализе тестирања 

 

ЗАДАТАК 3: Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 

користи савремена средства за реализацију наставе 
 

Активности: 

 Функционално коришћење постојећих наставнаих средстава (рачунар, пројектор, 

програмски пакет Microsoft Office: Word, Excel, Power Point…) 

 Израда презентација у  настави ,како наставника тако и ученика  

 Коришћење различитих интернет платформи: Google упитници, Kahoot, Hot Potato 

и др. 

 Опремити бар две учионице паметним таблама 

 Обезбедити приступ интернет у свим кабинетима  

 

Време реализације: током сваке школске године, од 2017-2022. год. 

 

Носиоци активности:наставници, ученици, стручна већа 

 

Начин праћења реализације: презентације, записници, протоколи са посета часова 
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8.3. ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Циљ 1: Унапредити ниво сарадње са релевантним институцијама у 

пружању подршке ученицима 
 

Критеријум успеха: Ниво сарадње са релевантним институцијама унапређен за 40%, 

Сачињен план сарадње са јасно дефинисаним носиоцима активности и облицима сарадње, 

интегрисан у ГПРШ 

 

Задатак 1: Укључити релевантне институције у реализацију посебних 

програма за пружање додатне подршке ученицима (Превенција насиља, 

Здравствено васпитање, Социјална заштита, Инклузивно образовање....) 
 

Активности: 

 Унапредити постојећи прогам сарадње са друштврном средином и локалном 

заједницом 

 Дефинисати области сарадње и одредити носиоце срадње у оквиру колектива 

 Израдити план сарадње са релевантним институцијама у пружању додатне 

подршке ученицима са јасно дефинисаним циљевима 

 

Време реализације: Почетак сваке школске године, од 2017-2022. год. 

Носиоци активности: директор, стручни сардник, Тима за инклузвно образовање, Тим за 

безбедност деце/ученик од насиља, наставници предметне и разредне наставе  

Начин праћења реализације: Записници тимова;Годишњи план рада школе, Извештаји о 

реализованим активностима 

 

ЦИЉ 2.: Успоставити јасан систем подршке деци/ученицима из 

осетљивих група 

 

Критеријуми успеха: 

У школи постоји систем подршке ученицима и све интересне групе су укључене у 

активности са јасном расподелом послова и одговорности 80% ученика и родитеља 

упознато са функционисањем система подршке ученицима из остљивих група, сви 

наставници упознати. 

 

Задатак 1: Пружити ученицима одговарајућу подршку, учинити ресурсе 

школе доступним за све ученике којима је потребна помоћ 
 

Активности: 

 Сачинити план рада тима за додатну подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу на основу анализираних потреба школе  

 Експлицитно дефинисати циљеве и задатке рада тима 

 Упознати ученике и родитеље са надлежностима рада тима 

 Јавно истаћи задужења у оквиру мреже подршке  
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 Промовисати активности тима 

 Предузимати одређене мере за редовно похађање наставе деце из осетљивих група  

 Јавно промовисати резултате рада ученика који се образују по ИОП-у (кутак за 

Инклузију) 

 

Време реализације:август/септембар сваке школске године, током школске године 

 

Носиоци активности: директор, тим за додатну подршку, одељенске старешине, 

наставници, родитељи и ученици 

 

Начин праћења реализације: Решење о формирању тима, записници са састанка тима и 

педагогшког колегијума, Портфолио ученика из осетљивих група, евиденција стручног 

сарадника и одељенских старешина, Анкетирање родитеља и ученика 

 

Задатак 2: Оснаживање запослених у области инклузивног образовања 
 

Активности: 

 Организација семинара, студијских посета, стручних предавања, трибина у области 

инклузивног образовања 

 Размена искустава унутар колектива и изван,са другим школама (мрежа подршке, 

менторски рад) 

 Ангажовање стручњака из других области ( дефектолога, психолога, логопеда, 

здравствене раднике...) 

 Ангажовање персоналног асистента за ученике који имају Решење Интересорне 

комисије и којима је потребан додатна подршка 

 

Време реализације: Током сваке школске године у периоду од 2017-2022. 

 

Носиоци: тим за инклузивно образовање,директор, представници локалне самоуправе и 

Интересорне комисије 

 

Начин праћења реализације: Записници са састанака, Годишњи план стручног 

усавршавања, портфолио запослених, Извештаји о реализованим активностима. 
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8.4. ОБЛАСТ 5: ЕТОС 
 

Циљ 1: Развијање сарадње у школи на свим нивоима  
 

Критеријум успеха:  
80% наставника је прошло обуку за развијање вештина комуникације. Организована бар 

једна трибина по полугодишту за родитеље и ученике на тему „ Вештина комуникације“, 

70% идеја и иницијатива УП и ВТ реализовано, органитован и редовно ажуриран Кутак за 

родитеље 
 

Задатак 1: Унапредити комуникацију на релацији наставник-ученик-

родитељ 
 

Активности: 

 Избор семинара за наставнике на тему развијања вештина комуникације  

 Организовање стручних предавања за све интересне групе о 

 схватању значаја толеранције и ненасилне комуникације 

 Обука вршњачких едукатора, организација едукативно-психолошких радионица 

које се односе на мирно решавање конфликта, толеранцију, поштовање 

различитости, раговање у ситуацијама насиља  

 Организовати паное са јасним правилима понашања 

 Направити кутак за информисање родитеље (огласна табла ) 

 Израда флајера, информатора за ученике и родитеље 

 Пружање помоћи и подршке Ученичком Парламенту и Вршњачком тиму у 

реализацији идеја  
 

Време реализације: током школске 2018/19. године  

Носиоци: тим за превенцију насиља, занемаривања и злостављања, одељенске старешине, 

УП и ВТ, директор, представници савета родитеља 

Начин праћења реализације: Записници са састанака, Годишњи план рада тимова, 

Извештаји о реализованим активностима, Организован "Кутак за родитеље", штампани 

материјали (флајери, информатори) 
 

Задатак 2: Укључивати родитеље у различите активности школе 
 

Активности:  

 Анализа потрба школе и сарадња са сегментима друштвене средине 

 Укључити родитеље у планирање и организацију различитих школских 

активности, као што су: такмичења ученика, приредбе поводом Дана школе, Светог 

Саве и сличних,  

 „Отворена врата“ и „Отворени дан“ за родитеље (присуство родитеља на часовима) 

 Ангажовање родитеља у сређивању ентеријера школе и школског дворишта  
 

Време реализације: Током сваке школске године у периоду од 2017-2022. 

Носиоци: тим за културне и спортске активности, одељенске старешине, директор, 

представници савета родитеља 

Начин праћења реализације: Записници са састанака, Годишњи план рада тимова, 

Извештаји о реализованим активностима 
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Циљ 2: Учинити школу безбедном средином за све 
 

Задатак 1: Ојачати школску мрежу у превенцији и интервенцији на 

насиље 
 

Активности: 

 У оквиру стручног и усавршавања запослених бирати обуке за јачање 

компентенција наставнике у превенцији насиља 

 Утврђивање степена безбедности унутар школе 

 На основу анализе стања осмислити мере превенције и интервенције на насиље, 

злостављање и занемаривање  

 Јасно дефинисати улоге и одговорности запослених у интервенцији на насиље-

развити школску мрежу подршке 

 Упознати родитеље, ученике и запослене са мерама интервенције у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Време реализације: Током сваке школске године у периоду од 2017-2022. 

 

Носиоци: Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања,директор, 

педагог, представници савета родитеља, Ученичког парламента и Вршњачког тима 

 

Начин праћења реализације: Записници са састанака, Годишњи план рада тима, Акционии 

план Превенције насиља, Извештаји о реализованим активностима, Плакат мрежа 

подршке у школи. 
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8.5. ОБЛАСТ 7: РЕСУРСИ 
 

Циљ 1: Укључивање школе у националне и међународне пројекте и 

коришћење људских ресурса у циљу подизање квалитета рада школе 
 

Критеријуми успеха: 

У примени је Правилник  стручног усавршавања установе, 70% реализовани  

планови стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора, спроводи се 

план професионалног напредовања и  стицања звања наставника и стручних сарадника , за 

50% унапређен рад приправника у школи , рад наставника прожерт новостеченим 

знањима повећан за 40%, Школа је учешћем у пројектима за 10% побољшала своју 

опремљеност или уложила у развој људских ресурса. 

Школа остварује успех на такмичењима, повећање углед школе у окружењу 
 

Задатак 1: Реализовање континуираног стручног усавршавања, 

напредовање и професионални развој наставника и стручних сарадника 
 

Активности: 

 Формирање Тима за стручно усавршавање и израда квалитетног плана стручног 

усавршавања  

 Израда плана професионалног напредовања и стицања звања за наставника и 

стручних сарадника 

 Праћење остварености плана и утицај ефеката стручног усавршавања на 

побољшање квалитета наставе 

 Израда извештаја и акционих планова за унапређење рада на основу сопственог 

самовредновања свих запослених 

 Реализација угледних, огледних и интердисциплинарних часова наставника као и 

промоција унапређивања наставе и напредовања у звању 

 Израда програма увођења приправника у посао 
 

Време реализације: На почетку сваке школске године, током и на крају, од 2017-2022. год. 

Носиоци активности:Директор, стручни сарадник,секретар, Педагошки колегијум, Тим за 

стручно усавршавање, портфолио запослених. 

Начин праћења реализације: Урађен програм увођења приправника у посао, План 

стручног усавршавања на нивоу школе, Лични планови професионалног напредовања, 

анализе, дискусије и извештаји са угледних часова, Извештаји запослених оо свом раду на 

крају сваке школске године 
 

Задатак 2: Учешће и конкурисање школе у најмање једном пројекту у 

овом петогодишњем периоду за добијање додатних финансијских 

средстава 
 

Активности:  

 Праћење расписаних националних и међународних конкурса за пројекте  

 Формирање тима у оквиру школе за израду пројекта 

 Прикупљање релевантне документације 

 Израда пројекта и конкурисање 

 Реализација пројекта 
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Време реализације: Током периода од 2017.-2022. године 

 

Носиоци активности: Школски одбор, директор школе, тимови за израду пројекта, 

представници локалне самоуправе, запослени 

 

Начин праћења реализације: Записници Наставничког већа, Школског одбор, Одлуке, 

Пројектна документација, Извештај о реализацији 

 

Циљ 2 : Унапредити и обезбедити материјално-техничке ресурсе 

(простора, опреме и наставних средстава) 
 

Критеријум успеха: 

Библиотекачки фонд проширен за 20%савременом стручном литературом, изглед 

школског простора унапређен за 30% (изграђена фискултурна сала, замењена дотрајала 

столарија), безбедност школског простора подигнута на виши ниво( ограђено школско 

двориште, решен проблем паса луталица) 

 

Задатак 1: Набавка стручне литературе и савремених наставних 

средстава  
 

Активности:  

 Анализа стања постојећих наставних средстава 

 Израда предлога набавке савремених наст. средстава према потребама наставе 

 Прибављање финансијских средстава  

 Прикупљање потребних информација,  каталога и контактирање одабраног 

добављача наставних средстава 

 

Време реализације: до краја 2019. год.   

Носиоци активности: Стручна већа, Пеадгошки колегијум, Наставничко веће,директор 

школе,школски одбор, савет родитеља, локална самоуправа 

Начин праћења  реализације: Записници са стручних већа, Спискови набављене стручне 

литературе и наставних средстава 

 

Задатак 2: Уређење школског простора и повећање његове 

функционалности 
 

Активности: 

 Изградња фискултурне сале 

 Замена дотрајале столарије 

 Решавање проблема с грејањем 

 

Време реализације: До краја 2022. године 

Носиоци активности: Школски одбор, директор школе, локална самуправа, ресорно 

министарство 

Начин праћења реализације: пројектна документација, одлуке,записници, уређен простор 
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Задатак 3: Учинити школу физичи бебедним местом 
 

Активности: 

 Ограђивање целокупног школског дворишта 

 Решавање проблема паса луталица 

 Успоставити контакт са МУП Смедерево и „Паланка развој“ око постављања 

кружног тока или лежећег полицајца на главној саобраћајници 

 

Носиоци активности: директор школе, Школски одбор, локална самоуправа 

 

Време реализације: до краја 2022. године 

 

Начин праћења реализације: Пројектна документација, Извештаји о реализацији 

активности, Записници са састанака, изглед школске и њеног окружења. 

 

  



Развојни план ОШ „Радомир Лазић“ (2017-2022.) 
 

 
29 

9. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

9.1. Мере  унапређивања образовно – васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на завршном испиту 
 

Циљ:   

 Унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту 

 Усвајање трајних и применљивих знања 

 Прилагођавање оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 

 Интезивна сарадња наставника , ученика, родитеља и педагога  на пољу развијања 

техника учења и мотивације ученика 

Задаци: 

 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима 

образовања 

 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских 

постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и 

праћење напредовања ученика  

 Прилагођавање начина стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у 

развоју 
 

Време 

реализације 

Активност Реализатор 

август 

Анализа постигнућа ученика на завршном 

тесту у јуну за презентацију на 

Наставничком већу, као и сумирање 

општих постигнућа 

Наставници свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

Припрема иницијалног теста Сви предметни наставници 

Израда годишњег плана редовне наставе на 

основу анализе успеха ученика на 

завршном испиту 

Наставници свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

Израда годишњег плана додатне и 

допунске наставе на основу анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

септембар 

Реализација иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на иницијалном у 

односу на завршни тест 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту,Стручна већа 

Израда плана припремне наставе за 

ученике 8. разреда у складу са успехом на 

завршном  испиту 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

септембар- 

јун 

Сарадња са међу Стручним већима у циљу 

бољег савладавања знања из области на 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 
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септембар- 

јун 

Планирање и реализација оперативних 

планова наставе и припрема за час уз 

повећање обраде и увежбавања садржаја на 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа на завршном , иницијалном , 

полугодишњем, годишњем тесту 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

септембар 

Израда плана припремне наставе за 

ученике који раде по ИОП-у 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

мај-јун 

Реализација и анализа пробних завршних 

испита у организацији Министарства 

просвете за ученике 8. разреда 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

октобар-јун 

Реализација и анализа тестова по темама за 

ученике 8.разреда у оквиру припремне 

наставе и појачавање рада на областима у 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

јун 

Упоредна анализа успеха ученика на 

пробним завршним испитима и на самом 

завршном испиту 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

Јун-август 

Анализа усклађености закључених оцена из 

наставних предмета  и постигнутих 

резултата ученика осмог разред на 

завршном испиту 

Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

Евалуација постигнутих циљева Наставник свих предмета 

који се полажу на завршном 

испиту 

 

9.2. Мере унапређења доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања 

за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

 

Ове мере су интегрални део мера предвиђених програмом и акционим планом 

Стручног тима за инклузивно образовање(ТИО) и начињене су на основу конкретних 

потреба ученика школа које су разматране на састанцима ТИО, али и општих методичких 

упутстава за поштовање принципа инклузивног образовања. 

Циљ: 

 Подршка ученицима, наставницима и родитељима у превазилажењу тешкоћа у 

учењу и социјализацији и развијање ИОП-а.  

 Планирање рада са надаренима и талентованима кроз рад разноврсних секција и 

укључивање у школска такмичења  
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Мере су груписане у три основне области, које се примењују по потреби и у 

зависности од конкретног случаја и предлога Тима за додатну подршку, или предлога 

наставника о поступцима индивидуализације: 

Организовање учионице – oдносe се на физичко окружење за учење. 

Наставне стратегије - oдносе сe на наставне методе и праксе примењене у учионици. 

Технике оцењивања - односе се на провере знања и оцењивање исхода и процеса 

учења 

 

Организовање учионице: 

 Организовање мирног и уређеног окружења за учење (за ученика са ADHD) 

 Организовање учионице тако да се дете лакше креће и обавња своје задатке (за 

ученике са физичким и моторичким сметњама) 

 Организовање лакшег приступа табли (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама) 

 Фиксне учионице на 1. спрату школе (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама) 

 Обезбедити ученику неометан и директан поглед на лице и уста наставника (за 

децу са оштећењима слуха) 

 Елиминисати ометајуће звуке у позадини (за децу са оштећењима слуха) 

 Дозволити ученику да промени место седења да би могао боље да чује (за децу са 

оштећењима слуха) 

 

Наставне стратегије: 

 Усвајање правила понашања заједно са ученицима – окачити правила понашања у 

учионицама  

 Постављање календара са датумима до којих треба да се обаве задужења 

 Честа промена наставних техника: презентације, задаци у пару, кооперативне 

групе, експерименти, визуелна средства… 

 Замолити другог ученика да помогне око бележака и других потреба (за ученике са 

физичким и моторичким сметњама) 

 Прилагодити или модификовати задатке (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама) 

 Дати ученику више времена за за одговарање и друге активности (за ученике са 

физичким и моторичким сметњама) 

 Набавка и коришчење што више визуелних средстава (за децу са оштећењима 

слуха) 

 Видљива, јасно организована табла (за децу са оштећењима слуха) 

 Коришћење јасног језика (за децу са оштећењима слуха) 

 Обука наставника за коришћење језика знакова (за децу са оштећењима слуха) 

 Награђивање више него кажњавање (за децу са поремећајима у понашању) 

 Једноставна и јасна упутства, најбоље одштампана (за децу са поремећајима у 

понашању)  

 Активности у малим групама (за децу са поремећајима у понашању) 

 Прилагођавање задатака могућностима ради повећања самопоуздања ученика (за 

децу са поремећајима у понашању) 
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 Похађање програма стручног усавршавања у следећим областима: педагогија 

усмерена ка детету, интерактивне наставне методе, индивидуализован приступ, 

ефективни начини ангажовања родитеља 

 Континуирана и редовна сарадња са другим институцијама (Центар за социјални 

рад, Дом здравља) у циљу обезбеђивања редовног похађања школске деце из 

угрожених средина 

 Спровођење мера за запошљавање асистената у настави за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка 

 Проналажење креативних начина за укључивање родитеља и заједнице у живот 

школе и наставни процес 

 Стручно усавршавање наставника у циљу оснаживања за рад са поменутом децом и 

нов приступ оцењивања дечјег напредовања - семинари који подржавају 

инклузивно образовање  и  развијање метода и садржаја рада ИОП-1, ИОП-2 и 

ИОП-3 

 

Оцењивање и тестирање: 

 Дозволити више времена ученику да заврши активности (за ученике са физичким и 

моторичким сметњама, за децу са оштећењима слуха) 

 Обезбедити посебно место за тестирање, ако је потребно (за ученике са физичким и 

моторичким сметњама) 

 Обезбедити визуелна помагала за давање одговора у писаној форми (за децу са 

оштећењима слуха) 

 Допуњавање усмених или знаковних објашњења писаним материјалом (за децу са 

оштећењима слуха) 

 Користити онај вид проверавња који ученику омогућује да постигне најбољи успех 

– писмено, усмено, квизови, дискусије… (за децу са поремећајима у понашању) 

 Често давање повратне информације о постигнућима ученика (за децу са 

поремећајима у понашању) 

 

Такође, предвиђене су и додатни програми за ученике из посебних група код којих се 

покаже потреба за компензовањем ефеката неповољне социјалне, материјалне, стамбене 

ситуације, или са специфичним недостацима везаним за претходно школовање: 

- додатни часови (по потреби) за децу ромске националности која показују тешкоће у 

учењу или спорије напредовање 

- обезбеђивање литературе и пробора деци која долазе из материјално угрожених група 

путем ученичке размене и укључивања ученичког парламента 

- вршњачко учење – едуковање вршњачких едукатора која ће помоћи ученицима да 

надокнаде пропуштено знање из основне школе 

- планирње секција, односно сегмената већ постојећих секција у које ће равноправно моћи 

да се укључе и ученици са тешкоћама у учењу, физичким и моторичким тешкоћама, 

тешкоћама у интелектуалном развоју 

- редовно праћење резултата систематских прегледа и обезбеђивање реаговања на 

специфичне проблеме кроз обавештавње стручног већа наставнико физичког и њихову 

обавезу да реагују кроз одговарајуће компензаторне активности. 
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9.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 
 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: 

 унапређивање безбедности ученика, стварање безбедне средине за живот и рад 

ученика, 

 повећање квалитета рада у установи, 

 дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин 

решавања животних проблема и спречавање свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања , интезивирање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима  

 

Задатак: Укључити у превенцију све актере школског живота (нааставнике, 

родитеље, ученике..) 
 

Активности: 

Наставничко веће 

-упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; улога Школског тима; задужења сваког члана колектива 

Савет родитеља 
-упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; упознавање са правилима понашања у школи; информисање о 

активностима школе у овој области; упознавање са Акционим планом заштите ученика 

Родитељски састанци 

-информисање родитеља у свим одељењима о Протоколу за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; упознавање са правилима понашања у школи; информисање 

о активностима школе у овој области, Акционом плану заштите ученика; укључивање 

родитеља у превентивне и инетрвентне мере активности 

- Организовање Отворених врата школе за пријем родитеља 

- Организовати округле столови, трибине и сл. (наставници, ученици, родитељи) о насиљу 

и заштити деце од насиља 

- Организовати различите спортске активности које ће укључивати учешће ученика, 

родитеља и наставника 

- Организовати часове којима могу да присуствују родитељи и о терминима тих часова 

благовремено обавестити родитеље 

- Организовати часове редовне наставе и ваннаставних активностима на којима ће активно 

учествовати родитељи, као гости предавачи или асистенти 

- Укључити родитеље у организацију различитих активности на нивоу школе (приредбе, 

такмичења и сл.) 

Часови одељењске заједнице 

- Информисати ученике како да препознају насиље, како да реагују на њега и коме да се 

обрате када примете насилну ситуацију– упозати их са процедуром поступања у случају 

насиља 

- у свим одељењима организовати дискусију/радионицу на тему слободног времена и 

подстицање ученика на укључивање у школске секције и ваннаставне активности 

- у свим одељењима организовари дискусију/радионицу на тему конструктивног 

решавања сукоба; како избећи насилништво  
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- у одељењима 1-4. Разреда организовати акцију Недеља лепих порука уз изложбу на 

паноу у учионици – холу школе; 

- подстицање кооперативних активности међу ученицима једног одељења; 

 стварање имиџа одељенске заједнице (знак ОЗ, химна, заклетва, правила...) 

- Организовати радионице из програма Професионалне оријентације за ученике седмог и 

осмог разреда (предрасуде и стереотипи  и како они могу утицати на стварање насиља 

- реализација радионица из приручника "Школа без насиља" 

- У холу школе поставити кутију за предлоге, сугестије и похвале намењене ученицима и 

родитељима 

- Редовно ажурирати огласну таблу за ученике и родитеље 

Школски часопис 

- садржаји који промовишу позитивне вредности и афирмацију стваралаштва 

Ваннаставне активности 

- укључивање што већег броја ученика у ваннаставне активности и ученичке секције, 

омогућити јавну презентацију резултата рада 

- Разговор са ученицима о значају фер-плеја и навијања у спорту 

Сајт школе 
- промоција ученичких достигнућа, радова ученика о пријатељству, емпатији, 

толеранцији... 

- отварање странице на сајту за сваки разред 

Евалуација 

- информисање Наставничког већа и Савета Родитеља о реализацији Акционог плана за 

заштиту ученика 

 

9.4. Мере превенције осипања ученика 
 

Циљ: 
 Смањити осипање ученика, нарочито из осетљивих гупа, промовисањем рада 

школе 

Задаци: 

 Установити број ученика који су напустили школу у периоду од 2015 – 2017. 

године (секретар, исписнице) 

 Анализа узрока исписа (секретар, исписнице) 

 Састављање плана активности на сузбијању осипања броја ученика. 

 

Активности: 

 Даљи рад на промовисању рада школе 
 редовно ажурирање сајта школе( наставник информатике, током школске године 

 презентовање активности на локалним средствима јавног информисања (наставник 

историје , током школске године) 

 промоција уписа ученика у 1 разред ( педагог, јул, август) 

 Стварање пријатног амбијента за боравак у школи: 

 сређивање улазног ходника као и ходника на спрату ( предметни наставници, током 

школске године 

 сређивање учионица ( одељенске старешине, током школске године) 

 Подизање нивоа квалитета наставно - образовног процеса 
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 употреба савремених наставних метода(педагог, наставно особље,током школске 

године) 

 рад на бољој комуникацији на релацији наставник - ученик , ученик – наставник ( 

наставно особље, током школске године) 

 Даљи рад на мотивацији ученика: 

 „ Понос школе“ ( наставници задужени за организацију приредби, јун,јул) 

 једнодневни излети за најбоље ученике( директор школе, јул) 

 бесплатни комплети уџбеника за постигнуте резултате ( директор школе, јул, 

август) 

 Разноликост ваннаставних активности (задужени наставници за секција, током 

школске године ) 

 Договор са локалним аутобуским превозником са циљем проширивања 

постојећих линија ( директор школе, август) 

 Заказивање родитељских састанака у време када одговара већини родитеља 

( одељенске старешине, током године) 

 

9.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 

васпитања који превазилазе садржаје појединих предмета 
 

Циљ:  

 Успостављање мера за достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета  

Задатак 1. Унапређивање подршке талентованим ученицима 

Активности  

 Идентификација ученика који показују посебна интересовања за поједине области 

и предмете  

 Израда плана додатне наставе и плана за ИОП3 

Носиоци активности: учитељи и предметни наставници  

 

Задатак 2. Оснаживање ученика за што самосталније организовање активности 

Активности:  

 Спорске активности 

 Изложбе 

 Дебате  
 

Задатак 3. Унапређивање личног и социјалног развоја ученика –понуда широког спектра 

ваннаставних активности 

Активности  

 Израда програма културних активности 

 Позоришне представе –драмаска секција 

 Приредбе ученика ( пријем првака, завршна приредба ученика 4.разреда,Нова 

година ,Осми март..) 

 Организација такмичења „ Ја имам таленат“, „ Игре без граница „ „Покажи шта 

знаш“ 

 Организација тематских квизова , 

 Обележавање значајних датума ( Светски дан доброте, Дан вода, шума, Дан 

књиге...) 
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 Унапређивање сарадње са културним и научним институцијама  

 Посета позоришта 

 Посета Сајму науке 

 Посета бибиотеке 

 Посета Дома народне скупштине ... 

 Организација хуманитарних акција 

 Акција „ Чеп за хендикеп“ 

 Продајне изложбе ученичких радова  

 Хуманитарни коцерти 

 Спортске активности 

Носиоци активности: учитељи и предметни наставници, тим за културне и спортске 

активности школе 

 

Задатак 4.  Промовисање здравих стилова живота и заштите животне средине   

Активности: 

 Посета стоматолога одељењима млађих разреда  

 Редовни систематски прегледи 

 Посете спортским и др.активностима улокалној заједници 

 Часови ОЗ и ОС са темама о здрвим стиловима живота  
 

Носиоци активности: одељенске старешине, учитељи и предметни наставници, тим за 

културне и спортске активности школе 

 

9.6. План припреме за завршни испит 
 

ОБЛАСТ:СРПСКИ ЈЕЗИК 

ОБЛАСТ КЉУЧНИ ПОЈМОВИ НАСТАВА  

5-8. РАЗРЕДА 

Граматика   Променљиве и непроменљиве речи 

 Реченица и њени делови 

 Падежи 

5-8. разреда 

Правопис  Употреба великог слова 

 Писање одричне речце не 

Управни и неуправни говор 

 Употреба заменице Ваш 

5-8.  

Језичка 

култура 

 Писмо 

 Вест 

 Портрет 

 Дуго и кратко изговарање гласова 

 Синоними, хомоними, пежоративи, 

хипокористике, деминутиви 

5-8.  

Књижевност и 

теорија 

књижевности 

 Епске песме старијих времена 

 Лирске песме 

 Књижевни родови и врсте 

 Форме приповедања 

5-8.  

Граматика  Гласовне промене и гласови 6-8.  
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 Придевске заменице 

 Творба речи 

 Комуникативна и предикатска реченица 

 Глаголски облици 

Правопис  Растављање речи на крају реда 

 Писање одричних заменица 

 Писање глаголских облика 

 

Језичка 

култура 

 Извештај 

 Службено писмо 

 Хронолошко и ретроспективно приповедање 

 Екстеријер и ентеријер 

 Акценат 

 Архаизми, жаргонизми, туђице 

6-8.  

Књижевност и 

теорија 

књижевности 

 Ауторска и народна лирика 

 Епске песме о Марку Краљевићу 

 Хронолошко и ретроспективно приповедање 

 Екстеријер и ентеријер 

 Врсте стиха, риме, опкорачење, цезура... 

6-8.  

Граматика  Историја језика 

 Синтагма 

 Конгруенција 

 Независне предикатске реченице 

 Апозитив 

7-8. 

Правопис  Интерпункција 7-8. 

Језичка 

култура 

 Техничко и сугестивно приповедање 

 Техничко приповедање 

 Писање честитке, захвалнице, позивнице, мејла 

 

7-8. 

Књижевност и 

теорија 

књижевности 

 Драма 

 Кратке фолклорне форме 

 Стилска изражајна средства 

 Епске песме средњих времена 

7-8. 

Граматика   Историја српског књижевног језика 

 Зависне предикатске реченице 

 Значење глаголских облика 

 Значења падежа 

 Творба речи 

 

Правопис  Писање полусложеница 

 Генитивни знак 

 Писање имена из страних језика 

 Писање скраћеница 

8. 

Језичка 

култура 

 Акценатска норма 

 Полисемија и хомонимија 

 Метафора и метонимија 

8. 

Књижевност и 

теорија 

књижевности 

 Лирско-епске песме 

 Епске песме новијих времена 

 Спев, роман,драма,приповетка, мемоари, есеј 

8. 
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Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

 Књижевни и некњижевни текстови 5-8. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА У 8. РАЗРЕДУ 

Ученици ће  обнављати, утврђивати и систематизовати кључне појмове за крај основног 

образовања. Радиће тестове знања.  Кроз сарадњу одељенског старешине, предметног 

наставника и педагога радиће се на смањењу анксиозноси од испитне ситуације. 

 

ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ: 

Активност  Време 

реализације 

Носилац реализације 

Анализа постигнућа ученика на завршном 

тесту у јуну  

Август Наставници математике 

Стручна већа 

Припрема иницијалног теста по разредима 

(са освртом на функционалне задатке, и 

задатке који имају примену у животу) 

август Наставници математике 

Стручна већа 

Реализација иницијалног теста и анализа у 

складу са закључцима на завршном 

испиту 

септембар Наставници математике 

Стручна , стручни 

сарадник 

директор 

Израда годишњег плана редовне наставе 

математике поштујући закључке анализе 

успеха на завршном испиту 

август Наставници математике 

Стручна већа 

У оквиру области учење учења 

презентовати логички приступ 

функционалним задацима (презентовати 

лични угао решавања задатака) 

Током 

шк.године на 

свим часовима 

Наставници математике 

 

У оквиру тестова, контролних и писмених 

вежби током године посветити посебну 

пажњу функционалним задацима 

Током 

шк.године на 

свим часовима 

Наставници математике 

Стручна већа 

У оквиру часова редовне наставе 

наводити ученике да док читају текст 

задатка разумеју оно што читају 

(развијање функционалне писмености) 

Током 

школске 

године на свим 

часовима 

Наставници математике 

 

Часови редовне наставе посвећени 

завршном испиту (нпр. задаци из 

процента, бројних израза и сл. које 

обрађујемо а раде се на завршном испиту 

Током шк. 

године на свим 

часовима 

Наставници математике 

 

Припремна настава за ученике осмог 

разреда (10 часова припремне наставе) 

јун Наставници математике 
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ОБЛАСТ ПРИРОДНИХ (хемија, физка, биологија,географија) И ДРУШТВЕНИХ 

НАУКА (историја) 

Активност Време 

реализације 

Носилац 

реализације 

Израда Годишњег плана рада редовне наставе 

природних и друштвених наука, поштујући анализу 

успеха ученика на завршном испиту 

август Чланови 

стручног већа 

Израда годишњег плана додатне и допунске наставе 

природних и друштвених наука, поштујући анализу 

успеха ученика на завршном испиту 

август Чланови 

стручног већа 

Реализација иницијалног теста из природних и 

друштвених наука за све разреде 

септембар Чланови 

стручног већа 

Часови припремне наставе за ученике 8. разреда  Фебруар-мај Чланови 

стручног већа 

Квиз знања из историје, геогр афије, биологије, 

физике и хемије за ученике 7. разреда 

Април Чланови 

стручног већа 

Постављање и ажурирање информација и питања 

посвећених завршном испиту на блоговима 

наставника и сајту школе 

Током 

школске 

године 

Чланови 

стручног већа 

Пробни завршни тест за ученике 8. разреда у 

организацији школе- реализација и анализа 

јун Чланови 

стручног већа 

Распоред реализације припремне наставе се доноси за друго полугодиште школске године.  

 

9.7. План укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте 
 

Циљеви:  

 укључивање у развојне пројекте у циљу подизања квалитета рада школе,  

 развијање културе мултикултуралности код ученика, наставника и родитеља  

 укључивање школе у националене и међународне пројекте кроз 

интердисциплинарни приступ и осавремењавање насатве 

 

Активности:  

 Јачање информатичких компетенција запослених и похађање обука за писање 

пројеката  

 Формирање тима за претраживање конкурса на интернету и проналажење партнера 

за развојне пројекте 

 Редовно претраживање интернета, Просветног прегледа и сл. у потрази за 

адекватним конкурсом за пројекат у који би школа могла да се укључи 

 Укључивање родитеља, Установа и удружења грађана са којима школа има 

сарадњу у проналажење конкурса за пројекте 

 Када се нађе адекватан конкурс за пројекат, који одговара потребама и развојним 

циљевима школе, написати пројекат и конкурисати са њим 

 Реализација мини пројеката у циљу очувања животне средине и подизања 

квалитета наставе на виши ниво   
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9.8. План стручног усавршавања наставник, стучних сарадника и 

директора 
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора је у 

складу са Развојним планом школе, Школским програмом и компетенцијама запослених. 

Њиме се планира усавршавање запослених у циљу унапређивања квалитета рада установе.  

 Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Школа планира у складу 

са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика, приоритетним областима 

које је утврдио министар надлежан за послове образовања, на основу сагледавања нивоа 

развијености свих компетенција за професију наставника, и стручног сарадника, 

резултатима екстерне евалуације Школе и самовредновања. 

Непосредну организацију и начине реализације приоритета стручног усавршавања 

Школа планира на годишњем нивоу на основу исказаних личних планова професионалног 

развоја наставника и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања 

квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства 

ученика и родитеља, односно старатеља.  

Планирано стручно усавршавање у складу са Развојним планом оствариваће се 

активностима из приоритетних области стручног усавршавања са посебним акцентом на 

развијање компетенција у циљу унапређења рада у области инклузивног образовања и 

подршке ученицима. 

На интерном ниво одвија се континуирано стручно усавршавање. 

 

Циљ:  
 Унапређивање стручног усавршавања насатвника, стручних сарадника и директора 

 

Задатак: 

 Израда плана похађања акредитованих семинара 

 Стручна предавања у оквиру Наставничког већа 

 Израда распореда огледних/угледних часова 

 Израда плана вредновања стручног усавршавања у установи 

 

Активности: 

 Израда листе семинара који су потребни насатвницима из одређених области и 

план похађаања истих 

 Израда листе онлине семинара који су потребни натсвницима из приоритетних 

области и план похађања истих 

 Предавања на тему иницијалног тестирања 

 Изношење знања стечених на акредитованим семинарима стручног усавршавања 

 Портфолио наставника, корекције и евалуација 

 Израда плана огледних и углених часова 

 Групна евалуација одржаних часова 

 Редовно одржавање стручних већа 

 Излагања са стручних усавршавања 

 Примена мултимедије у настави 

 Припрема такмичења и смотри ученика 

 Промоција и маркетниг школе 
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9.9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 
 

План мера за увођење иновативних метода у настави, учењу и оцењивању ученика 

доноси се на основу сагледавања ученичких, стручних и техничких капацитета школе.  

 Упознавање са иновативним методама наставе путем праћења стручне литературе 

(наставно особље, педагог, током школске године) 

 Организација семинара са тематиком  иновативних метода наставе и оцењивања 

ученика ( педагог, директор школе, септембар, фебруар) 

 Посета семинара са тематиком иновативних метода наставе и оцењивања ученика 

(наставно особље, током године) 

 Реализација угледних часова са применом нових метода ( наставно особље, током 

године) 

 Предавања на тему иновативних метода наставе за наставничко веће ( стручна већа, 

током године) 

 Сакупљање припрема са угледних часова и стварање школске базе иновативних 

метода наставе ( педагог школе, током године) 

 Одржавање јавних часова за све заинтересова у школи и ван ње ( наставно особље, 

током године) 

 Континуирано праћење резултата употребе иновативних метода наставе ( педагог 

током године) 

 

9.10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника 
 

 У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да 

стекне звање: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник, под условима и по поступку 

утврђенимПравилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

 Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник 

подношењем захтева установи. Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о 

испуњености услова за стицање звања прописаних правилником, са проценом свог 

степена остварености образовно-васпитних циљева на основу услова за стицање звања 

утврђених правилником. 

 

 У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са 

проценом степена остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и 

квалитета педагошке праксе за: 

- наставника - од стручног већа за област предмета и од просветног саветника; 

- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника. 

Активности: 
 Презентација Правилника о напредовању и стицању звања  на седници 

Наставничког већа 

 Праћење плана напредовања наставника 
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 Постављање линка са потребним информацијама на сајт школе, као и слање 

истих на мејл свим наставницима и стручним сарадницима 

 Обавештавање запослених о извору информација у оквиру седница 

Наставничког већа 

 Увођење Портфолија професионалног развоја 

 Пружање помоћи запосленом у изради личног плана професионалног развоја 

 Подршка наставницима који напредују у струци 

 

9.11. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

 

Циљ:  

 Едукација родитеља за пружање подршке у развоју деце и укључивање родитеља у 

рад и активности школе –родитељ активни партнер у васпитању и образовању. 

Задатак 1:  
 Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама и начинима укључивања 

у рад Школе, 

Активности 

 Упознавање родитеља са њиховим правима и обавезама и начину њиховог 

укључивања у живот и рад школе 

 Анкетирање родитеља по питању сарадње са школом у циљу унапређивање 

квалитета рада  

Носиоци активности –разредне старешине  

Време реализације –почетак сваке школске године  

 

Задатак 2:  

 Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања  

Активности 

 укључивање родитеља у Савет родитеља Школе, 

 укључивање родитеља у Школски одбор, 

 укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, 

развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.) 

 

Задатак 3:  

 Организовање и реализација едукације родитеља о важним васпитним темама  

Активности 

 Припремање и реализација тематских родитељских састанака ( „ Како поступити 

када дете има проблем“, „ Улога родитеља у професионалној орјенатцији  деце“...) 

 Организовање трибина за родитеље  

 Саветодавни рад са родитељима чија деца који имају проблеме у комуникацији и 

сарадњи са вршњацима  

 План сарадње са родитељима и дефинисање циљева које је потребно остварити са 

ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу-саветодавни рад  

Носиоци активности –разредне старешине ,дирекор школе,педагог,Тима за Инклузивно  

образовање, Тим за заштититу од насиља  

Време реализације-током школске године 
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Задатак 4.  

 Укључивање родитеља у планирање и спровођење ваннаставних активности  

Активности 

 Спортски  турнири  

 „Игре без граница“-родитељи и деца  

 Радионице у оквиру Недеље детета , поводом значајних датума ( Нова година , 

Осми март...) 

 Укључивање родитеља у представљању одређених занимања  у оквиру програма 

професионалне оријентације и на часовима одељенске заједнице  

Носиоци активности –разредне старешине ,дирекор школе,педагог 

Време реализације-током школске године 

Задатак 5. 

 Организовање посете родитеља наставним часовима  

Активности 

 Месечно школа организује „Отворени дан“ када родитељи могу да присуствују 

образовно –васпитном раду и на тај начин стекну увид у рад наставника ,али и рад 

ангажовање и постигнућа ученика  

 

9.12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
 

Циљ: 

 Укључивање у активности и унапређење сарадње са другим школама и установама  

Задатак 1. 

 Подићи постојећи ниво сарадње са другим школама на виши ниво 

Активности 

 Формирање Тима за сарадњу са другим школама и установама  

 Израда плана динамике сарадње наше школе са другим школама и установама  

 Припремање и организовање спорских активности у нашој школи на којима би 

угостили и ученике из других школа( турнир умалом фудбалу, турнир у мини 

рукомету, орјентиринг такмичење) 

 Дружење ученика при прослави Дана школе-обострана сарадња  

 Организација одласка наших ученика по позиву других школа 

Носиоци активности: Тим сарадње, наставници задужени за спортске секције, директор 

Време  реализације: у току године  

 

 Учешће наших ученика по позиву других школа на манифестацијама које се односе 

на драмско-рецитаторско стваралаштво( учествовање на такмичењу „Мадес“- ОШ 

„Милија Ракић“ Церовац) 

 Учешће наших ученика по позиву других школа на  манифестацијама које се 

односе на музичко стваралаштво („Музика је пут до срца“ ОШ „ Вук Караџић“) 

Носиоци активности: Тим сарадње, наставници задужени за драмско рецитаторске 

секције, директор 

Време реализације : у току године  

 

 Учешће на Дечјем фестивалу „Волим што сам дете“ ( ОШ“ Вук Караџић“-Крњево 

Време реализације: октобар (Дечја недеља) 
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Задатак 2. 

 Подићи постојећи ниво сарадње са другим установама на виши ниво 

Активности 

 Посета сеоској и градској библиотеци 

 У оквиру професионалне орјентације ученика посета фирми „Армор“и 

организација промоције средњих школа  за ученике осмог разреда  

 Посета Дому народне скупштине у оквиру Недеље парламентаризма у 

организацији „Отвореног парламента“-новембар 

 Организација одласка ученика на Велики школски час и посета музеју „21.октобар“ 

у Шумарицама (Крагујевац)-октобар 

 Сарадња са ПУ „Чика Јова Змај“-за ученике млађих разреда  

 Посета „ Отвореном дану Војске Србије“у касарни „Генерал Живко Павловић“у 

Смедеревској Паланци (септембар) 

 Сарадња са Народним музејом у Смедеревској Паланци  

 

Носиоци активности: Тим за сарадњу са другим установама, наставници задужени 

професионалну оријентацију (разредне старешине), педагог,директор 

Време реализације: у току године  

 

9.13. Мерила за праћење остваривања развојног плана 
 

 На почетку сваке школске године Актив за школско развојно планирање ће на 

основу Извештаја о самовредновању за претходну школско годину као и Извештаја о 

реализацији планираних  активности из ШРП-а, израдити Акциони план Школског 

развојног плана за ту школску годину. У сваком Акционом плану ће бити ставке 

критеријум успеха и начин праћења реализације. Оне ће нам бити полазне основе у 

процени остварености развојног плана. 

 

Активности 
Очекивани 

исходи 
Носиоци 

Време 

реализације 
Евалуација 

Самовредновање 

реализације 

Акционог плана за 

текућу школску 

годину  

Повећан 

сензибилитет 

наставника за 

реализацију 

активности 

планираних 

Развојним 

планом 

Тим за 

ШРП 

Директор 

Мај-јун, 

сваке године 

Извештаји, 

Записници са 

седница 

Наставничких 

већа, Школски 

одбор 

На основу резултата 

самовредновања и 

Извештаја о 

реализацији 

сачињавање  

Акциони план је 

саставни део 

Годишњег плана 

рада  

Тим за 

ШРП 

Август, 

Септембар 

Предлог акционог 

плана за даље 

активности, 

ГПРШ, Извештај о 

самовре-дновању 

Извештај о 
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реализацији 

ГПРШ 

Самовредновање 

реализације 

активности за сваку 

школску школску 

годину у односу на 

Стандарде 

квалитета рада 

установе.  

Активности из 

ШРП 

имплементиране 

у Годишњи план 

рада  

Активности из 

ШРП 

прихваћене од 

стране свих 

наставника и 

запослених и 

имплементиране 

у планове рада  

Тим за 

ШРП 
Јун , август 

Извештај о 

самовре-дновању, 

Предлог акционог 

плана за даље 

активности 
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10. Чланови Стручног актива за развојно 

планирање: 

 

1. Слађана Ж. Јелић, професор разредне наставе 

2. Слађана Р. Јелић, професор српског језика 

3. Игор Радовановић, професор разредне наставе 

4. Бојана Маринковић, професор разредне наставе 

5. Ивица Стојковић, наставник верске наставе 

6. Марина Никосавић, стручни сарадник-педагог 

7. Срђан Ковачевић, представник Савета родитеља 

8. Милица Пантић, представник локалне самоуправе 

9. Лука Рацковић, представник Ученичког парламента 
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