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УВОД 

 
 
ОШ „Краљ Александар I“ је школа са најдужом традицијом у граду. Направљена је и 
основана 1931. године као задужбина краља чије име и носи. Налази се у самом центру 
града. Настава се одвија у две зграде (од I – IV и V – VIII разреда). У саставу матичне 
школе су и осморазредна школа у Брђанима и четвороразредне школе у Семедражи, 
Јабланици и Луњевици. 
 У школи постоји и специјално одељење од I – VIII разреда за децу са сметњама у 
развоју из целе општине. 
 Школа је верификована за рад у области образовања и организацију продуженог 
боравка за I и II разред. 
 Школску 2015 / 2016. годину похађа 930 ученика распоређених у 48 одељења од I 
до VIII разреда (2 одељења продуженог боравка првог и другог разреда). 

 

 

 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе ОШ „Краљ Александар I“ 

Адреса Хероја Дражевића 2 

Контакт подаци школе:  

 Телефон/факс 032/711-814 

 Званични мејл школе prvaosnovna@mts.rs 

 Сајтшколе http://www.kraljaleksandargm.edu.rs 

 Сајт за наставу историје www.istorijskikabinet.in.rs 

ПИБ 100889363 

Име и презиме директора / вд Слободан Пантић 

 

Датум оснивања школе 
Под именом Краљ Александар I, 18.12.2003. 
(решење Трговинског суда у Чачку ФИ-980/03) 

Датум прославе Дана школе 24. Мај (Дан Ћирила и Методија) 
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 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Заснованост Школског развојног плана на законским и подзаконским актима 
 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/2009 , 
52/2011, 55/2013и 68/15); 

2. Закон о  основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013); 
3. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 7/2010); 
4. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и 
васпитања (''Сл.гласник - Просветни гласник РС'', број 1/2005, 15/2006, 2/2008 , 2/2010, 
7/2010, 3/2011 ,7/2011, 1/2013 и 11/2014); 

5. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 
васпитања („Сл. гласник - Просветни гласник бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 
2/2008, 2/2010, 7/2010 , 3/2011, 7/2011, 1/2013 , 4/2013 и 14/2013 , 5/2014 и11/2014“); 

6. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( 
„Сл. гласник - Просветни гласник“, број 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013 и 
11/2014); 

7. Правилник о образовним стандардима  за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмете српски језик, математика и природа и друштво ("Службени гласник РС - 
Просветни гласник '', број 5/2011); 

8. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 
програму  за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС - Просветни 
гласник '', број 6/2007.г., 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013 и 4/2013); 

9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2008.г., 3/2011, 1/2013 и 5/2014); 

10. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 
("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 6/2009, 3/2011 и 8/2013); 

11.  Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ( 
"Службени гласник РС- Просветни гласник '', број 2/2010, 3/2011,  8/2013 и 5/2014);  

12. Правилник о  општим основама школског програма ("Службени гласник РС - Просветни 
гласник '', број 5/2004); 

13. Правилник  о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 
образовања ("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2010); 

14. Правилник о календару образовно – васпитног  рада основних школа  за школску 2014/15. 
годину (''Службени  гласник - Просветни гласник РС'', број 3/2014); 

15. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи (''Службени  гласник РС - Просветни гласник  '', бр. 
2/92 и 2/2000); 

16. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основог образовања и васпитања („Сл. гл. РС бр. 75/15); 

17. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка  
(''Службени гласник РС'', број 77/2014); 

18. Правилник о нормативима школског простора и опреме и наставних средстава за основну 
школу (“Службени гласник РС“'', број 4/90); 

19. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 
школи („Службени гласник РС“, број 55/2006, 51/2007, 67/2008 , 39/2011, 82/2012, 8 /2013 
и 70/15); 
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20. Правилник о стручно педагошком надзору („Сл. гласник РС“, 34/2012) ; 
21. Правилник о  оцењивању ученика у  основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, број 67/2013); 
22. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (''Службени гласник 

РС'' број 37/93 и 42/93); 
23. Правилник о степену и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у основној 

школи  (“Службени гласник РС“- Просветни гласник '', бр.11/2012 и 15/2013); 
24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2005 и 51/2008.); 
25. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника  ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник '', број 5/2012 ); 
26. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника ("Службени гласник РС, бр.85/2013); 
27. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник '', број 7/2011 и 68/2012); 
28. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање ("Службени гласник РС, бр.76/2010); 
29. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

("Службени гласник РС, бр.63/2010); 
30. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање("Службени гласник РС, бр.30/2010); 
31. Посебни протокол за заштиту деце и ученика  од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно – васпитним установама – Министарство просвете у сарадњи са UNICEF – ом;  

32. Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, (“Службени 
гласник РС”, 9/2012); 

33. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја,( „Службени гласник РС” 5/2011); 

34. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 
(„Службени гласник РС“ бр. 38/2013); 

35. Закон о условима за обављање психолошке делатности („Службени гласник РС”бр. 25/96 и 
101/05); 

36. Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената („Службени гласник 
РС” бр. 11/88); 

37. Школски развојни план Основне школе "Краљ Александар I''  за период  2010/11-2014/15; 
38. Статут Основне школе "Краљ Александар I'' Горњи Милановац;  
39. Правилник о организацији и систематизацији послова и други општи акти школе; 
40. Извештаји о самовредновању Основне школе "Краљ Александар I''; 
41. Остала законска и подзаконска акта. 
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МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

МИСИЈА 

Радимо на достизању и очувању највишег стандарда и квалитета услуга у области 

основног образовања и васпитања. 

ВИЗИЈА 

Тежићемо да достигнемо ниво организације  отворене и жељене школе и  реализације 

квалитетне наставе основног образовања прилагођене потребама деце кроз заједничко 

залагање наставника, ученика и родитеља. 

SWOT АНАЛИЗА 

Наше предности Наше слабости 

Успех ученика на такмичењима и задржавање 

успеха у каснијем школовању 

Стручно заступљен кадар који се редовно 

едукује 

Традиција и добра локација школе 

Успешно организовање различитих такмичења 
и семинара у школи 

Укљученост ученика у ваннаставне активности 

Млад кадар 

Сарадња школе са школама у региону 

Продужени боравак за ученика млађег узраста 

Отвореност за сарадњу 

Редовна сарадња са културним и здравственим 

организацијама 

 

Начин евиденције,  извештавања и 

промоције о реализованим активностима у 

школи 

Недовољна примена знања стечених на 

семинарима у циљу промена  метода и 

облика рада 

Недовољна мотивација наставника 

Недовољно прилагођавање захтева 

могућностима ученика 

Недовољно уједначен критеријум 

оцењивања 

Слаба корелација међу предметима 

Недостатак сале за наставу физичког 

васпитања  

Недовољљна праћеност укључености 

ученика и ефеката ваннаставних активности 

Недовољна видљивост примера добре прак 
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Могућности у окружењу Препреке у окружењу 

Сарадња са родитељима различитих професија 

Организовање заједничких акција укључивањем 

родитеља  

Сарадња са невладиним организацијама 

Сарадња са локалном заједницом 

Коришћење медија у сврху промовисања рада 

школе 

Учешће школе  у пројектима 

Разноврсне акције Ђачког парламента 

Укључивање ученика у рад комисија 

Коришћење медија у сврху промовисања рада 

школе 

Разграната сарадња са јасно дефинисаним 

циљевима, као и евалуација квалитета рада 

Непоштовање донетих Правилника 

Међуљудски односи 

Непридржавање професионалних 

компетенција запослених 

Недостатак јавних похвала људи који се 

истичу у раду 

Неутврђен ритам активности које се 

реализују у школи 

Недостатак материјалних средстава 
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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 Установе, екстерне евалуације, увидом у годишње извештаје школе као и 

остварености стандарда обаразовања. 

 На основу целокупног материјала, анализом, груписањем и укрштањем свих добијених  података, 

одредили смо потребе и приоритете будућег развоја школе у циљу бољег функционисања и даљег 

унапређивања. Наша настојања била су усмерена на подизање нивоа квалитета наставе, 

мотивисаности ученика за школско учење, као и побољшање нивоа ученичких постигнућа.  

Добијени подаци су нам показали правац даљег развоја Школе и побољшања квалитета рада у 

следећим областима: 

 

ОБЛАСТ 

ПРОМЕНЕ 
ПОТРЕБЕ 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ 

У годишњи план рада школе уградити  акциони план школског развојног 

плана за текућу годину 

Праћење остваривања школског развојног плана за текућу годину 

Извештај о остварености плана уврстити у годишњи извештај рада школе 

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

Примена знања са семинара - већа разноврсност облика и метода у настави 

Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним  потребама ученика и 

доследна примена  Правилника о оцењивању  

Боље вођење евиденције о активностима у школи  

Усаглашавање критеријума оцењивања и остварености образовних 

стандарда 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

Унапређивање квалитета наставе прилагођавањем васпитно-образовног 

рада ученицима који имају тешкоће да савладају програма на основном 

нивоу 

Смањивање броја недовољних оцена на класификационим периодима 

Подизање нивоа знања основног нивоа 
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ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Боља понуда и  праћење укључености ученика  у ваннаставне активности 

Предузимање мера подршке на основу анализе успеха 

Побољшано функцинисање тимова за подршку ученицима у учењу 

Подстицање професионалног  развоја ученика  кроз наставу и ваннаставне 

активности 

ЕТОС 

Даље унапређивање сарадње са родитељима, локалном заједницом и 

невладиним организацијама ради остваривања циљева наставе 

Јавно истицање резултата рада ученика и наставника 

Организовање различитих активности  у циљу подизања квалитета рада и 

промоције школе  

Организовање разних слободних и културних активности у циљу што већег 

повезивања колектива  

РЕСУРСИ 

 

Побољшање радног окружења адаптацијом и реконструкцијом школе 

Ангажовање људских ресурса за међушколску и регионалну сарадњу и 

њихово усавршавање 

Набавка нових савремених наставних средстава, као и веће коришћење 

постојећих 

Побољшање квалитета наставе опремањем простора за рад и коришћењем 

материјално техничких ресурса 

Побољшање безбедности ученика 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

Област промена: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ     

Развојни циљ 1. У ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УГРАДИТИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Критеријум успеха У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног 

плана за текућу годину и прати се његово остваривање 

Задаци Критеријум успеха 

1. Формирати тим за израду акционог плана 

школског развојног плана за текућу 

годину 

Формиран тим  

2. Урадити акциони план школског 

развојног плана за текућу годину 

Урађен акциони план школског развојног плана 

за текућу годину, увид у план 

3. Координација тима за израду акционог 

плана са тимом за израду Годишњег 

плана рада школе 

Правилно распоређена задужења, поштовање 

законских рокова доношења 

 

Акциони план за задатак број 1: Формирати тим за израду акционог плана школског 

развојног плана за текућу годину 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирање тима за 

израду акционог 

плана за 2016. год. 

Почетак другог 

полугодишта 

Директор Записник, решење о 

задужењу 

Формирање тима за 

израду акционог 

плана за 2016/17. 

год. 

Август 2016. Директор Записник, решење о 

задужењу 

Формирање тима за 

израду акционог 

плана за 2017/18. 

год. 

Август 2017. Директор Записник, решење о 

задужењу 



10 

 

Формирање тима за 

израду акционог 

плана за 2018/19. 

год. 

Август 2018. Директор Записник, решење о 

задужењу 

 

Акциони план за задатак број 2: Урадити акциони план школског развојног плана за 

текућу годину 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда акционог 

плана школског 

развојног плана за 

2016. годину 

Почетак другог 

полугодишта 

Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

Израда акционог 

плана школског 

развојног плана за 

2016/17. годину 

Август 2016. Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

Израда акционог 

плана школског 

развојног плана за 

2017/18. годину 

Август 2017. Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

Израда акционог 

плана школског 

развојног плана за 

2018/19. годину 

Август 2018. Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

 

Акциони план за задатак број 3: Координација тима за израду акционог плана са тимом 

за израду Годишњег плана рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Заједнички рад и 

координација 

тимова 

2016-2020. Директор, Тим за 

израду акционог 

плана , Тим за израду 

Годишњег плана рада 

школе 

Међутимска сарадња, 

Поштовање законских 

рокова, правилна 

распоређеност 

задужења 
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Област промена: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КАВЛИТЕТА НАСТАВЕ  УВОЂЕЊЕМ 

ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Критеријум успеха 80 % наставника доследно примењује Правилник о оцењивању ученика 

Задаци Критеријум успеха 

1. Усклађивање критеријума оцењивања 

ученика у складу са Правилником о 

оцењивању и усвојеним стандардима 

образовања 

80 % наставника доследно примењује 

Правилник о оцењивању ученика,  

10 % више ученика је задовољније методама 

вредновања, праћења и оцењивања (скала 

процене на почетку и крају) 

2. Израда тестова знања по стандардима и 

тестирање 

Висока корелација између резултата тестова и 

остварености образовних стандарда.  

Реализована по два тестирања ученичких знања 

из предмета са завршног испита у сваком 

одељењу током године, а за ниже разреде из 

математике и српског језика у 3. и 4. разреду 

3. Анализа тестова знања и нивоа 

постигнућа 

Извршена стручна анализа на 30%  тестова и  

унапређен систем вредновања-усклађени 

захтеви у складу са нивоима образовних 

стандарда 

 

 

Акциони план за задатак број 1: Усклађивање критеријума оцењивања ученика у 

складу са Правилником о оцењивању и усвојеним стандардима образовања 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формулисање  

јасних, 

дефинисаних  и 

свима доступних 

критеријума 

оцењивања у 

складу са 

2016. Стручна већа, учитељи 

и ПП служба 

Изештаји стручних 

већа и ПП службе 



12 

 

Правилником о 

оцењивању и 

стандардима 

образовања 

Информисање 

ученика  о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања 

 септембра сваке 

године 

2016-2020. 

Предметни 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање ученика 

на крају сваке шк. 

године 

Континуирано 

давање повратне 

информације о 

постигнућу и 

напредовању 

ученика 

током  године 

2016-2020. 

Предметни 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање ученика 

на крају сваке шк. 

године 

Информисање  

родитеља о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања 

 септембра сваке 

године 2016-2020. 

Одељењске 

старешине, 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање родитеља 

на крају сваке шк. 

године 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Израда тестова знања по стандардима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Израда два  теста 

знања по предмету  

за сваки разред,  

као и ажурирање 

портфолиа 

наставника 

током  год. 

2016-2020. 

Учитељи 3.и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Увид у портфолиа 

наставника 

-Реализација 

интерних школских 

тестирања 

током  год. 

2016-2020. 

Учитељи 3.и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

Евиденција у 

дневнику, примери 

добре праксе, увид у  
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који се полажу на 

завршном испиту 

тестове 

-Табеларна анализа 

постигнућа ученика 

на тестовима  

После реализације 

тестирања 

2016-2020. 

Учитељи 3. и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Увид у портфолија 

наставника 

 

-Састављање  

извештаја о 

постигнућу ученика 

на урађеним 

тестовима 

На крају школске 

године 

2016-2020. 

Чланови Одељењских 

већа 

извештај Одељењског  

већу 

 

Акциони план за задатак број 3: Анализа тестова знања и нивоа постигнућа 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Прикупљање 

тестова за анализу 

по предметима и 

разредима 

током год. 

2016-2020. 

ПП служба, директор Прикупљено 18 

тестова из различитих 

разреда и предмета 

Анализирање 

тестова знања   

 

током  год. 

2016-2020. 

психолошко 

педагошка служба 

Педагошки колегијум 

–годишњи извештај   

 Информисање 

наставника и 

давање предлога 

мера за унапређење 

током год. 

2016-2020. 

директор, психолог, 

педагог 

Саветодавно- 

инструктивни  рад 

директора и  ПП 

службе 
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Област промене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ 3. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 
ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 
САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Критеријум успеха Смањење броја недовољних оцена на класификационим периодима,  
Бољи резултати постигнућа основног нивоа на завршном испиту  
 

Задаци Критеријум успеха 

1. Процена постигнућа ученика на почетку 

школске године 

Спроведено иницијално тестирање ученика и 

дата повратна информација о постигнућима 

ученика 

2. Класификација наставног садржаја 

основног нивоа по темама за сваки 

разред  

Састављен каталог градива основног нивоа по 

темама 

3. Израда задатака основног нивоа по 

темама 

Каталог задатака по темама 

4. Прилагођавање васпитно образовног 

рада 

Смањење броја недовољних оцена на 

класификасионим периодима 

 

Акциони план за задатак број 1: Процена постигнућа ученика на почетку школске 

године 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Договор о изради и 

реализацији 

иницијалних 

тестова по 

предметима и 

разредима 

прва половина 

септембра  2016-2020. 

Наставници, учитељи Записници са састанка 

одељењских актива 

 - Спровoђење  

иницијалног 

тестирање на 

почетку школске 

године 

прва пол. септембра 

2016-2020. 

Наставници, учитељи Увид у планове рада, 

Дневник рада, свеску 

за евиденцију 

праћења напредовања 

ученика 
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-Анализа резултата 

тестирања, 

утврђивање три 

нивоа постигнућа 

ученика 

прва половина 

септембра 2016-2020. 

Наставници, учитељи Записници са састанка 

одељењских актива 

 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Класификација наставног садржаја основног нивоа по 

темама за сваки разред 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Класификација 

градива основног 

нивоа по темама за 

сваки разред 

За теме из првог 

полугодишта – 

септембар 2016, а из 

другог фебруар 2017. 

Предметни 

наставници 

Каталог градива 

основног нивоа по 

темама и разредима 

Упознавање 

ученика са 

каталогом градива 

основног нивоа 

На почетку сваке 

школске године 

Предметни 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Записници стручних 

већа, анкета 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Израда задатака основног нивоа по темама 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда задатака и 

питања основног 

нивоа по темама 

Током школске године Предметни 

наставници 

Каталог задатака, 

Извештај Стручног 

већа 

 

 

Акциони план за задатак број 4: Прилагођавање васпитно образовног рада 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
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На основу анализе 

одредити ученике 

који ће радити 

задатке из 

каталога за 

основни ниво 

Почетком школске 

године 2016/17. 

2016-2020. 

Предметни 

наставници 

Посета часовима од 

стране ППС и директора, 

педагошка 

документација, 

извештаји 

Рад са ученицима  2016-2020. Предметни 

наставници 

Посета часовима од 

стране ППС и директора, 

педагошка 

документација,извештаји 

Анализа 

постигнућа 

Крај школске године 

2016-2020. 

Предметни 

наставници 

Увид у извештај   

 

Област промене: ПОДРШКА УЧЕНИКА 

Развојни циљ 4. ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ 

РАЗВОЈА УЧЕНИКА КРОЗ ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ С ЦИЉЕМ ЗАДОВОЉСТВА СВИХ И 

СМАЊЕЊА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Критеријум успеха Преко 40% ученика укључено у рад секција, додатне наставе,  различите 
радионице, хуманитарне и културне активности.  
80 % ученика исказује задовољство понудом и квалитетом ваннаставних 
активности 

Задаци Критеријум успеха 

1. Унапређивање и осавремењавање  рада 

школских секција  

 

За 5 % повећан број укључених ученика у рад 

секција у односу на претходну годину и 

обогаћен сајт школе ученичким радовима 

2. Организовање – Сајма науке Број ученика који су посматрали презентацију 

огледа, истраживачких радова, задовољство 

ученика и наставника, медијска пропраћеност 

су показатељи  промоције и подизања 

атрактивности школе   

3. Спровођење програма  професионалне 

оријентације  за ученике  

Сви ученици обухваћени програмом 

професионалне оријентације  и оснажени у 

препознавању будућих занимања 
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 60% ученика VIII разреда уписује се у средњу 

школу по првој жељи 

 

4. План припреме за завршни испит Активности за полагање завршног испита се 

спроводе по Плану припреме 

 

 

Акциони план за задатак број 1: Унапређивање и осавремењавање  рада школских 

секција  

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Сумирање 

предлога и 

заједничка израда 

годишњег програма 

секција;  

Почетак  шк.године 

2016-2020. 

Наставници и ученици 

укључени у рад 

секција 

Увид у планове и 

извештаје о раду 

секција 

Реализација 

програма секција 

2016-2020. Наставници задужени 

за рад секција 

Евиденција 

реализованих часова у 

Дневник рада  

Израда извештаја о 

укључености 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

Јун  сваке године  

2017-2020. 

Наставници  задужени 

за рад секција 

Педагошки колегијум 

 

Акциони план за задатак број 2: Организовање – Сајма науке 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирати тим за 

организацију 

Почетком другог 

полугодишта  2016-

2020. 

Председници 

Стручних већа 

Записници Стручних 

већа, формирани тим 

Рад на 

организацији Сајма 

Током другог 

полугодишта 

тим за организацију Извештај тима, 

фотографије, снимци, 
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науке летопис, сајт 

Презентација Сајма 

науке 

Друго полугодиште 

2016-2020. 

Тим за организацију, 

предметни 

наставници 

Извештај тима, 

фотографије, снимци, 

летопис, сајт, јавно 

информисање 

 

Акциони план за задатак број 3: Спровођење програма  професионалне оријентације  

за ученике  

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Реализација  програма 

професионалне 

оријентације  кроз  

програме одељењских 

заједница 

2016-2020. Разредне старешине Планови рада ОЗ 

Реализација  посебног 

саветодавног рада  са 

уч.  VIII р. у овиру ПО 

2016-2020. Педагог 

психолог 

План рада стручних 

сарадника 

Реализација програма  

ПО у сарадњи са 

средњим школама,  

предузећима, другим  

школама, НЗС, 

родитељима 

експертима 

2016-2020. Педагог 

Психолог 

Тим за ПО 

План рада стручних 

сарадника 

Анкетирање ученика на крају школске 

године ,2016-2020. 

Педагог,психолог Анкете 

 

Акциони план за задатак број 4: План припреме за завршни испит  

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Лични план припреме 

наставника 

почетак другог 

полугодишта 

Наставници предмета 

математика, српски 

Увид у планове 
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језик, историја, 

географија, биологија, 

хемија, физика 

Организација времена 

и простора за 

припрему 

Друго полугодиште 

2016-2020. 

Директор, помоћник Увид у распоред 

простора и времена за 

припрему 

 

Област промене: ЕТОС 

Развојни циљ 5. ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Критеријум успеха Повећана атрактивност, углед   и  квалитет   рада показују тенденцију 
растућег броја ученика у школи и  повећано задовољство ученика, 
родитеља и наставника  

Задаци Критеријум успеха 

1. Промовисање резултата ученика и 
наставника 

Редовно истицање резултата рада ученика и 
наставника уз пратећи фото материјал на 
огласној табли, WEB сајту, летопис школе, 
чланци у новинама... 

2. Оплемењивање школског амбијента Оплемењени ходници и учионице ученичким 
радовима;  
промена тематских поставки бар 3 пута 
годишње 

3. Унапређење сарадње са родитељима, 
локалном заједницом и другим 
установама и организацијама 

Реализацијом 80% планираних активности 
годишње, 
 побољшана сарадња са родитељима, 
локалном заједницом и другим установама 

4. Организовање разних слободних и 
културних активности у циљу што већег 
повезивања колектива 

Већа повезаност колектива и повећано 
задовољство радом у колективу 

5. Израда елабората и увођење целодневне 
наставе  

Израђен елаборат, добијена сагласност, 
уведена целодневна настава 

 

 

Акциони план за задатак број 1: Промовисање резултата ученика и наставника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Поштовање 
Правилника о 
награђивању и 

Током године 2016. -
2020. 

Директор, одељенски 
старешина и 
наставници 

Формирани 
критеријуми 
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похваљивању 
ученика и 
Правилника о 
избору ђака 
генерације 
Постављање 
информација на 
школски сајт 

Током године 
2016. -2020. 

Администратор сајта Садржај на сајту 
школе 

Сарадња са 
медијима 

Током године 
2016. -2020. 

Директор, помоћник 
директора 

Чланци и вести у 
средствима јавног 
информисања 

Афирмативни 
текстови у 
информатору – 
Наша школа и листу 
- Прозор 

На крају школске 
године 
2016. -2020. 

Уредници, наставници информатор – Наша 
школа, лист - Прозор 

Промоција школе 
на видео зиду 
општине 

Током године 
2016. -2020. 

Директор План активности 
оператера оштинског 
видео зида 

 

 Акциони план за задатак број 2: Оплемењивање школског амбијента 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уређивање 
простора радовима 
ученика 

Током године 
2016. -2020. 

Наставници Интервју 

Набавка паноа за 
ходник и учионице 

2016-2017. Директор, помоћни 
радник 

Интервју 

Уређивање улазног 
простора школе 
тако да показује 
добродошлицу и 
оплемењен 
школски амбијент 

Током године 
2016. -2020. 

Директор, педагошки 
колегијум 

Интервју 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Унапређење сарадње са родитељима, локалном 

заједницом и другим установама и организацијама 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Формирање  тим за 

сарадњу  са 

родитељима,  другим 

Почетком школске  директор, психолог,  Формиран тим за 

сарадњу 
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школама , установама 

локалне заједнице  и 

невладиним сектором  

2016/2020. педагог 

-Снимање потреба и 

добијање 

информација о 

могућностима 

сарадње, као и израда 

планова укључивања 

родитеља  и  сарадње  

са школама и 

установама локалне 

заједнице 

Поч. шк. године 

2016/2020. 

Тим за сарадњу  

Тим за професиналну 

оријентацију  

Увид у план тема 

сарадње са 

родитељима и 

локалном заједницом 

-Формирање списка 

родитеља запослених 

у различитим 

областима , 

представника 

невладиних 

организација, 

успостављање 

контакта  и добијање 

информација о 

могућностима 

сарадње  

Поч. шк. 

2016/2020. 

Тим за сарадњу  са 

родитељима  

Тим за ПО 

Састављен  списак  

потенцијалних 

сарадника у текућој 

школској години 

-Израда  годишњих 

планова сарадње са 

родитељима, 

школама и другим 

установама - 

временска и 

садржајна  

артикулација 

Поч. шк. 

2016/2020. 

Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Годишњи планови 

сарадње чине део 

годишњег плана 

школе 

-Реализација 

планираних разних 

активности, 

предавања, акција и 

прикључивања 

разним образовним,  

хуманитарним, 

Током година 

2016/2020. 

Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Евиденција у 

Дневнику рада,  

активно учешће 

заинтересованих 

чланова на   

планираним акцијама 
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културним, 

еколошким акцијама 

 

Акциони план за задатак број 4: Организовање разних слободних и културних 

активности у циљу што већег повезивања колектива 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Посета сајму књига октобар сваке године Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци  

Организовање 
наставничких 
екскурзија 

крај школске године 
2016-2020. 

Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци 

Организовање 
заједничких 
активности по 
избору наставника 

2016-2020. Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци 

 

Акциони план за задатак број 5: Израда елабората и увођење целодневне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда елабората 
за целодневну 
наставну 

2016. Директор, тим за 
израду елабората 

Увид у елаборат и 
активности 

Активности на 
добијању 
сагласности 

2016. Директор, секретар 
школе 

Увид у документацију 

Увођење 
целодневне наставе 

2016/17. Директор, наставници 
целодневне наставе 

Увид у документацију 
и простор 

 

Област промене: ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

Развојни циљ 6. УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ И КОРИШШЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ   

ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Критеријум успеха У примени је  Правилник  стручног усавршавања установе, 80% 
реализовани  планови стручног усавршавања наставника, стручних 
сарадника и директора, спроводи се план професионалног напредовања 
и  стицања звања наставника и стручних сарадника  
Школа је остварила пројекте за добијање додатних финансијских 
средстава 
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Школа остварује сарадњу са заједницом школа које носе исто име и 
школама у Словењ Градецу и Кавадарцима 
 

Задаци Критеријум успеха 

1. Континуирано стручно усавршавање, 

напредовање и професионални развој 

наставника и стручних сарадника 

80% остварен лични план професионалног 

напредовања и плана стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и директора, 

ојачане компетенције наставника  и побољшан 

квалитет наставе. 

2. Учешће и конкурисање школе у најмање 

три пројекта  за добијање додатних 

финансијских средстава 

Школа је учешћем у пројектима за 10% 

побољшала своју опремљеност или уложила у 

развој људских ресурса  

 

3. Сарадња и  повезивање школе са другим 

школама  и установама у окружењу или 

региону 

Реализоан је план сардње са установама у 

окружењу, повећан углед школе, мотивација 

наставника, ученика и родитеља и задржан или 

повећан број ученика у школи у односу на 

претходну годину 

 

Акциони план за задатак број 1: Континуирано стручно усавршавање, напредовање и 

професионални развој наставника и стручних сарадника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда  плана 

стручног 

усавршавања, 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за  

наставника и стручних 

сарадника 

до почетка школске 

године 2016-2020. 

Наставници, 

директор, психолог,  

педагог 

Увид у   план 

напредовања  и 

стицања звања  

Праћење остварености 

плана и ефеката 

стручног усавршавања 

на побољшање 

Током године директор, психолог,  

педагог 

Шестомесечни 

извештај Педагошки 

колегијум Наставничко 

веће 
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квалитета наставе 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Учешће и конкурисање школе у најмање три пројекта  за 

добијање додатних финансијских средстава 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Праћење расписаних 

конкурса за пројекте 

2016/2020. Директор   

 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Реализација и израда 

пројекта 

2016/2020. Директор  Извештаји о 

реализацији 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Сарадња и  повезивање школе са другим школама  и 

установама у окружењу или региону 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Направити план 

сарадње са 

заједницом школа 

које носе име Краљ 

Александар 

2016-2020. 

од школске 2016/17, 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада 

Направити план 

сарадње са 

пријатељским 

школама из Словењ 

Градеца и Кавадараца 

2016-2020. 

од школске 2016/17, 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада  

Праћење реализације 

сарадње 

2016-2020. 

од школске 2016/17, 

почетком школске 

године 

Директор, тим за 

евалуацију 

Извештај о сарадњи 
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Област промене: РЕСУРСИ – простор, опрема и наставна средства 

Развојни циљ 7. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОПРЕМАЊЕМ ПРОСТОРА ЗА 

РАД  

Критеријум успеха За 10 % побољшан квалитет наставе опремањем учионица и 
коришћењем набављених материјално техничких ресурса и ресурса 
локалне средине, 
Број часова на којима се користи мултимедијална технологија и друга 
материјално техничка средства 

Задаци Критеријум успеха 

1. Опремање учионица пројекционим 

комплетом 

Број учионица опремљених пројектним 

платнима и пројекторима годишњом 

реализацијом задатка у периоду 2016-2020., 

као и  број часова на којима се користи 

набављена опрема 

2. Опремање кабинета музичке културе Спроведена јавна набавка, набављен 

инструмент 

3. Опремање школског објекта у Семедржи 

новим намештајем 

Опремљен објекат у Семедражи, увид 

4. Побољшати опремљеност наставним 

средствима издвојена одељења у 

Јабланици и Луњевици 

Списак нових наставних средстава  

 

Акциони план за задатак број 1: Опремање учионица пројекционим комплетом 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Обезбеђивање  

средстава за 

набавку 2 

пројектора са 

орпемом и 2 

рачунара  

Током  шк. године  

2016-2020. 

Директор, 

 финансијска служба 

Педагошки колегијум  

Школски одбор 

 

Набавка и 

монтирање опреме 

Током школске године  

2016-2020. 

Одабрани добављач 

опреме 

извештај директора о 

располагању 

финансијс. средствима  
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Акциони план за задатак број 2: Опремање кабинета музичке културе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Набавка 

дигиталног 

клавира за кабинет 

музичке културе 

2016/17. Директор, наставник 

музичке културе, 

комисија за избор 

понуђача 

Документација везана 

за активности 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Опремање школског објекта у Семедржи 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Сарадња са 

локалном управом 

за набавку 

намештаја за једну 

учионицу 

2016. година Директор, локална 

управа 

Увид у документацију, 

простор школе у 

Семедражи 

 

 

Акциони план за задатак број 4: Побољшати опремљеност наставним средствима 

издвојена одељења у Јабланици и Луњевици 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Стварање листе 

потреба 

2016. година учитељице које раде у 

Јабланици и 

Луњевици 

Увид у листу потреба 

Израда одређених 

наставних 

средстава 

2016-17. учитељице и ученици 

у Јабланици и 

Луњевици 

Продукти рада 

Набавка наставних 

средстава 

2017-2020. Директор, учитељице Годишњи извештај 
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Област промене: РЕСУРСИ – простор, опрема и наставна средства 

Развојни циљ 8. ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  АДАПТАЦИЈОМ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ШКОЛЕ 

Критеријум успеха За 10 % побољшано радно окружење, за 20% побољшана топлотна и 

звучна изолација Брусничке школе 

Задаци Критеријум успеха 

1. Замена столарије у Брусничкој школи 

 

Замењена столарија у Брусничкој школи и за 20 

%  повећана топлотна и звучна изолација 

2. Израда пода и опремање простора за 

целодневну наставу у простору Брусничке 

школе  

Спроведена јавна набавка, реализација 

3. Санација и реконструкција објекта 

боравка  

Израда пројектне документациј са предмером и 

предрачуном, спроведна јавна набавка, 

реализација 

4. Санација крова у Јабланици  Израда пројектне документациј са предмером и 

предрачуном, спроведна јавна набавка, 

реализација 

5. Увођење видео надзора  Израда пројектне документациј са предмером и 

предрачуном, спроведна јавна набавка, 

реализација 

6. Израда централног грејања у школском 

објекту у Брђанима 

Израда пројектне документациј са предмером и 

предрачуном, спроведна јавна набавка, 

реализација 

7. Замена столарије у Брђанима 

 

Израда пројектне документациј са предмером и 

предрачуном, спроведна јавна набавка, 

реализација 

8. Изградња фискултурне сале  Урађена пројектна документација, спроведена 

јавна набавка, изградња сале 
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Акциони план за задатак број 1: Замена столарије у Брусничкој школи 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда пројекта и 

обезбеђивање 

финансијских 

средстава 

2016-2020. Директор, секретар Увид у урађен 
пројекат  
План јавне набавке 
Финансијски план 
школе 
 

Расписивање јавне 

набавке и извођење 

радова 

После обезбеђивања 

финансијских 

средстава 

Директор , секретар, 

изабрани извођач 

радова 

Извештај надзорног 

органа и комисије за 

технички пријем 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Израда пода и опремање простора за целодневну 

наставу у простору Брусничке школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2016. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2016. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2016. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

Акциони план за задатак број 3: Санација и реконструкција објекта боравка 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2017-2020. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2017-2020. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2017-2020. изабрани понуђач Радови у објекту 
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Акциони план за задатак број 4: Санација крова у Јабланици 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2016. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2016. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2016. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

 

Акциони план за задатак број 5: Увођење видео надзора 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2016-2020. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2016-2020. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2016-2020. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

Акциони план за задатак број 6: Израда централног грејања у школском објекту у 

Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2017/18. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2018/19. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2018/19. изабрани понуђач Радови у објекту 
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Акциони план за задатак број 7: Замена столарије у Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2016-2017. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2016-2018. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2016-2018. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

Акциони план за задатак број 8: Изградња фискултурне сале 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда пројектне 

документације 

2016-2020. Директор, секретар,  Увид у документацију 

Избор понуђача 2016-2020. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2016-2020. изабрани понуђач Радови у објекту 
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Праћење остварених циљева  
 
 

 
 
Приоритетне 
области 

 
 
Начин и време праћења 

 
Одгово
рно 
лице 

 
Кога 
треба  
информис
ати 

ШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА 
ШКОЛЕ 

Увид у Школски развојни програм 
Увид у Годишњи програми рада 
У току рада, пред почетак школске године 

Тим за 
самовр. 
 

Директор 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

Увид у Евиденције:  
- годишњи и месечни плановима рада 
-број часова примене иновативних  метода рада 
-број наставника који примењују иновативне технике 
оцењивања 
-друге евиденционе табеле за праћење остварености 
развојних циљева 
-анкете, упитници, извештаји - 
Током школске године  

 
Тим за 
евалуац
ију 
 

Директор  
Стручна 
већа  
 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 

Увид у Евиденције: 
-планови припреме за завршне испите у годишњим и 
месечним планови рада 
-број часова примене диференциране наставе 
-број прилога на сајту школе 
Током године 

Тим за 
евалуац
ију 
 

Директор  
Стручна 
већа  
 

ПОДРШКА 
УЧЕНИКА 

-Планови рада секција, ОЗ, стручних сарадника 
-Извештаји 
-Анкете о укључености ученика  у ваннаставне активности  
-Евиденције:  
-број спроведених активности-манифестација  
-број презентатора и број посетилаца-
манифеастација"Сајам науке“ 
-Скале процене задовољства 
Током школске године 

Тим за 
евалуац
ију 
 

Директор  
Стручна 
већа  
 

ЕТОС -Годишњи планови сарадње са родитељима и лок. 
заједницом, стручних сарадника 
- Извештаји и записници 
-Евалуациони упитници 
-Скале процене задовољства 
-Анкете-безбедност и заштита ученика 
-Евиденције: 
-број реализованих активности сарадње 
-број прилога на сајту 
Током школске године 

Тим за 
евалуац
ију 
 

Директор  
Стручна 
већа  
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Праћење и евалуација остварености задатака  предвиђених  развојним планом, вршиће Тим за 
евалуацију шестомесечним извештавањем.  
Помоћ при изради инструмената праћења пружаће Стручни актив за развојно планирања и психолог 
школе.  
Стручни актив развојног планирања припремаће годишње извештаје о реализацији задатака и урадиће 
анализу процеса остварености циљева, а за део о финансијама задужен је директор школе. 
Извештаје ћемо подносити Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком већу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСИ  -Правилник  Установе о стр.усавршавањунаставника, 
стручних сарадника и директора 
-Лични планови професионалног напредовања 
-Извештаји:  
стручних већа, педагошког колегијума,  комисија за 
технички пријем, надзорних органа, 
 -извештај о раду директора, извештај директора о 
расподели  финансијских средстава  
-Упитници, анкете о примени самовредновања 
сопственог рада 
-Евиденција: 
-број реализованих семинара 
-број реализованих пројеката 
-коришћења наст. средстава и мм просторија  
Током школске године 

Тим за 
евалуац
ију 
 

Директор  
Стручна 
већа  
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ЕВАЛУАЦИЈА ЕФЕКАТА   РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

1. Развојни циљ: 

У ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УГРАДИТИ АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Исходи, промене које 

су се десиле 

Индикатори 

промене 

Инструменти 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

У годишњи план рада 

школе уграђен је 

акциони план 

школског развојног 

плана за текућу годину 

Операционализуј

е се акциони 

план школског 

развојног плана 

према акционом 

плану у 

Годишњем плану 

за текућу годину 

Годишњи план рада за 

текућу годину 

Акциони план школског 

развојног плана за 

текућу годину 

 

Директор , Тим 

за евалуацију 

педагог 

психолог 

Почетком 

школске 

године 

2016-2020. 

 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2. Развојни циљ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КАВЛИТЕТА НАСТАВЕ УВОЂЕЊЕМ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА И 

ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Исходи, промене које 

су се десиле 

Индикатори 

промена 

Инструменти 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

Оцењивање се обавља 

у потпуности у складу 

са Правилником о 

оцењивању и 

утврђеним 

националним 

стандардима. 

80 % наставника 

примењује 

поступке 

вредновања у 

функцији даљег 

учења и 

смањено 

Формулисани 

критеријуми 

оцењивања 

Анкете о 

информисаности 

родитеља 

Директор 

Тим за евалуацију 

развојног плана  

Стручни актив 

разв. планирања 

Периодично 

током сваке 

године     

2016-2020. 
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Утврђени су  

критеријуму 

оцењивања на нивоу 

стручних и 

одељењских већа. 

Ученици и родитељи 

су упознати са 

критеријумима 

оцењивања. 

изостајање 

ученика са 

контролних 

вежби и часова 

Тестови  

Дневници рада 

Извештаји 

Анкете 

Скале процене 

ПП служба 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

3. Развојни циљ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И 

ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 

САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Исходи, промене које су се 

десиле 

Индикатори 

промене 

Инструменти 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

Смањење броја 

недовољних оцена на 

класификационим 

периодима. Бољи резултат 

постигнућа основног 

нивоа на завршном испиту 

и иницијалним 

тестирањима. Смањивање 

стреса код деце због 

добијања недовољне 

оцене.  

Број 

недовољних 

оцена је за 20 % 

мањи на 

класификацион

им периодима 

Дневник рада, 

педагошка свеска, 

извештаји стручних 

већа, каталог 

градива основног 

нивоа, каталог 

задатака и питања 

основног нивоа 

 

Стручна већа, 

 педагог 

психолог 

Полугодишњ

е  у периоду      

2016-2020. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.Развојни циљ: 

 ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

КРОЗ ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ С ЦИЉЕМ 

ЗАДОВОЉСТВА СВИХ 

Исходи, промене које су се 

десиле 

Индикатори 

промена 

Инструменти 

евалуације 

Носиоци 

евалуациј

е 

Време 

евалуације 

Богатом  понудом 

ваннаставних активности, 

Школа пружа могућност 

свим ученицима да 

задовоље своја 

интересовања и потребе.  

Подстиче се креативност и 

ученика и наставника. 

Успех сваког појединца, 

групе или одељења 

прихваћен је и промовисан 

као лични успех и успех 

школе. У потпуности се 

примењује Правилник  о 

награђивању и 

похваљивању ученика и 

запослених. Школа 

примењује програм ПО  

реализацијом  различитих  

акција у функцији 

унапређивања 

професионалне 

оријентације. За 80 %  

ученика су доступне 

релевантне и актуелне 

штампане и електронске 

информације о 

могућностима наставка 

школовања и 60% ученика 

VIII разреда уписује се у 

средњу школу по првој 

реко 40% 

ученика 

укључено у рад 

секција, додатне 

наставе,  

различите 

радионице, 

хуманитарне и 

културне 

активности.  

80 % ученика 

исказује 

задовољство 

понудом и 

квалитетом 

ваннаставних 

активности  

 

Заједнички 

направљени 

планови секција 

Евиденција о броју 

радова у оквиру 

секција, медијској 

пропраћености  

Евалуациони 

упитници о раду 

секција 

Фотографије, 

презентације 

секција на сајту 

 

Летопис 

Направљен план 

рада ПО 

План рада стручних 

сарадника 

Извештај о раду 

Школе 

Фотографије 

Број прилога и 

Директор  

Педагог 

Психолог 

Тим за 

евалуацију 

развојног 

плана  

 

Годишње  у 

периоду     

2016-2020. 
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жељи запошљавања. 

Остварује се сарадња са 

родитељима ради 

индивидуалног 

саветовања о 

професионалној 

оријентацији деце. 

 

 

 

 

 

 

посетилаца на сајту 

школе  

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС 

5.Развојни циљ:  

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

Исходи, промене које 

су се десиле 

Индикатори 

промена 

Инструменти евалуације Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

Школа остварује 

сарадњу са свим 

интересним групама 

покретањем  

различитих акција. 

План сарадње са  

родитељима и 

институцијама 

локалне заједнице  у 

потпуности се 

реализује. Родитељи 

се редовно 

информишу о свим 

важним питањима  и 

Повећана 

атрактивност, 

углед   и  

квалитет   рада 

показују 

тенденцију 

повећаног 

задовољства 

ученика, 

родитеља и 

наставника у 

односу на 

претходну 

Преглед сајта  

Свеска за праћење 

понашања ученика 

План рада стручних 

сарадника 

Записници Одељењских 

и Наставничких већа 

Направљен план 

сарадње са родитељима, 

др. школама и 

Директор 

Тим за 

евалуацију 

развојног 

плана 

ПП служба 

Годишње  

у периоду      

2016-2020. 
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  ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ 

6. Развојни циљ: 

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ   ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

7.Развојни циљ: 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОПРЕМАЊЕМ ПРОСТОРА ЗА РАД 

8.Развојни циљ: 

ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  АДАПТАЦИЈОМ И РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ШКОЛЕ 

активно учествују у 

раду школе. Преко 

свог представника у 

Савету родитеља 

предлажу облике и 

садржаје сарадње са 

школом. Редовно се 

ажурира сајт школе у  

циљу доступности 

информација свих 

заинтересованих. 

Позитивни примери 

понашања и 

постигнућа ученика 

се подстичу  

похвалама и 

наградама. Боља 

атмосфера у 

колективу 

 

 

 

 

 

школску годину 

 

установама у окружењу 

Евиденција сарадње у 

Дневнику рада 

анкета 

Извештај о раду Школе 
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Исходи, промене које су 

се десиле 

Индикатори 

промена 

Инструменти 

евалуације 

Носиоци 

евалуациј

е 

Време 

евалуациј

е 

Спроводи се континуирано 

стручно усавршавање, 

напредовање и 

професионални развој 

наставника и стручних 

сарадника, школа учествује 

у пројектима за додатно 

финансирање, сарадња са 

школама које носе име 

краља Александра и за 

пријатељским школама је у 

оквиру планираних 

активност 

Бољи успех 

ученика на 

класификацион

им перидима, 

боља 

опремљеност 

школе, 

топлотна и 

звучна 

изолација, 

осећање 

припадности 

школе и 

задовољство на 

вишем нивоу 

планове стручног 

усавршавања, 

сертификати, припреме 

за час, планове о 

сарадњи, анкета  

Директор  , 

тим за 

евалуацију 

Годишње у 

периоду 

2016-2020. 
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Школа је опремљена  

потребним и 

савременим наставним 

средствима и 

мултимедијалном 

технологијом. Нека 

наставна средства 

израдили су 

наставници и ученици у 

оквиру рада секција. У 

школи постоји  

евиденција коришћења 

наставних средстава и 

ресурса локалне 

средине током године. 

 

побољшан 

квалитет 

наставе 

опремањем 

учионица и 

коришћењем 

набављених 

материјално 

техничких 

ресурса 

Увид у опремљеност 

учионица 

Списак постојећих наст. 

средстава 

Направљен план 

коришћења ММ 

простора 

Извештај Педагошког 

колегијума  о 

коришћењу наст. 

средстава 

Извештај директора о 

финансијској 

расподели средстава 

Извештај о раду 

школе 

Директор, 

Тим за 

евалуацију 

развојног 

плана 

 

Годишње  

у периоду      

2016-2020. 

Школа реализује 

пројекте чијом 

реализацијом повећава 

енергетску ефикасност . 

Просторије, опрема и 

намештај одговарају 

нормативима и 

адекватно се одржавају. 

Школски амбијент је 

безбедан, пријатан и 

подстицајан за рад. 

побољшана 

топлотна и 

звучна 

изолација у 

Брусничкој 

школи, 

побољшано 

радно 

окружење 

Увид у пројекте 

Добијене дозволе за 

реал. пројеката 

Извештај о реализацији 

пројеката 

Извештај директора о 

финансијској 

расподели средстава, 

Извештај комисије за 

технички пријем и 

надзорних органа 

Директор, 

Тим за 

евалуацију 

развојног 

плана 

 

Годишње  

у периоду     

 2016-2020. 
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С А Д Р Ж А Ј 

- УВОД 

- МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ (5) 

- SWOT ANALIZA (5) 

- ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА (7) 

- РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА (9) 

 Развојни циљ 1: У ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УГРАДИТИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

 Развојни циљ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КАВЛИТЕТА НАСТАВЕ  УВОЂЕЊЕМ 

ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Развојни циљ 3: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 

ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

 Развојни циљ 4: ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ 

РАЗВОЈА УЧЕНИКА КРОЗ ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ С 

ЦИЉЕМ ЗАДОВОЉСТВА СВИХ И СМАЊЕЊА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 Развојни циљ 5: ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 Развојни циљ 6: УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 

И КОРИШШЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ   ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 Развојни циљ 7:   ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОПРЕМАЊЕМ ПРОСТОРА ЗА РАД 

 Развојни циљ 8: ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  АДАПТАЦИЈОМ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ШКОЛЕ  

- ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ЦИЉЕВА (31) 

- ЕВАЛУАЦИЈА ЕФЕКАТА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА (33) 

 


