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1.Увод 

 

                   У складу са чл.26 Закона о основама система образовања и васпитања приступили смо 

изради Развојног плана ОШ „Љуба Нешић“ који ће бити путоказ развоја школе у периоду 2021-
2025. године. 

                    Развојни план представља  документ који ће се примењивати у нашој школи у 

наредном периоду. Он се заснива на анализи тренутног стања у коме се школа налази, 

процењујући како ће будући трендови  утицати на развој школе.  
                    Овај план издваја приоритете и циљеве у функцији побољшања, на основу следећих 

документа: 

Анализе стања у школи коју је написао Стручни актив за Развојно планирање 
Извештаја о екстерном вредновању рада школе 

Извештаја о реализацији Развојног плана  

Извештаја о самовредновању 

Извештаја о Тим за обезбеђивање квалитета и развој  установе 
Swot анализа 

 

2.Профил школе 

 

Основни подаци о школи 

Пун назив школе Основна школа „Љуба Нешић“ 

Адреса Доситејева бр.2 

Телефон 019 442 416 

Тел/Факс 019/442 416 

Web сајт http://www.osljubanesic.edu.rs/ 

Е-маил skolaljubanesic@gmail.com 

Дан школе 14.12. 

Лого школе 

 
Унутрашња површина школе  

Број ученика 615 

Језик на коме се одвија настава Српски језик 

Број смена у школи две 

 

 

 

 

 

 

 



3.Историјат школе 
 

Зграда у којој је основна школа „Љуба Нешић“,  саграђена је 1892.године за потребе 

тадашње Гимназије, а од 1951.године  је у њој основна школа. Захваљујући донацијама норвешке 
владе школа је  реконструисана већим делом расположивог простора (школске 2007/08. године). 

 Основна школа “Љуба Нешић” у Зајечару заснива свој рад на потребама ученика и 

њихових родитеља, кадровским и материјалним могућностима, перспективама и сагледавању 

развојних могућности основног образовања и васпитања.  
Школа је основана одлуком Народног одбора Општине Зајечарјуна 1951. године, а 

проистекла је из 171  година старог основног школства града Зајечара, којеje започето далеке 1830. 

године када је основана прва основна школа у Зaјечару. 
Школа је уписана у Судски регистар Окружног суда у Зајечару под редним бројем ФИ 

373/65 ФИ 672/90 као матична школа без истурених одељења, а делатност је основно образовање и 

васпитање деце узраста од 6-15 година. Школу похађа 615 ученика од 1- 8. разреда и 27 детета 
предшколског узраста. У школској 2020/2021. години школа има 26 одељења и две групу 

продуженог боравака. 

  Дан школе се обележава 14. децембра, а школска слава је 12. фебруара - Света три 

јерарха. 
               Од школске 2019/2020. године настава се у једном периоду  изводила онлајн због 

проглашеног ванредног стања  у РС,  почев од 17.03.2020. године до 06.05.2020. године, тако  да је 

био прекинут непосредни образовно васпитни рад у школама, а континуитет се ообезбедио 
остваривањем наставе путем учења на даљину. У школској 2020/21. години, од 25.11.2020. године,  

до 18.12.2020. године за ученике виших разреда организована је настава на даљину због 

неповољне епидемиолошке ситуације,а због неповољне епидемиолошке ситуације настава на 
даљину је уведена и током марта 2021. године. 

Школа и даље чини напоре да се настава унапреди, да се простор улепша и да услови рада буду 

бољи. Од 2019/20. године школа је почела да користи Ес дневник, одређени део наставника је 

похађао обуку „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник –увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала“  - двадесет наставника разредне и предметне 

настав. У школи ради колетив средњих година, који прати онлајн обуке и на тај начин чини напоре 

за унапређење рада у савременим условима.. 
Школа нема остварену сарадњу  са другим школама ни на територији Србије, а ни шире.  

                 У јануару 2020. године ОШ „Љуба Нешић“ прошла је кроз екстерно вредновање и 

добила оцену 2.  

                Због тако ниске оцене школа жели да унапреди рад, да улепша простор и да обезбеди да 
услови рада буду бољи,  да наставни кадар буде едукаван, да путује и разменњује искуства и стиче 

нове компетенције.  

                 Школа заузима централно градско место у граду по локацији и има истакнуто место у 
вршењу васпитно образовне мисије у локалној средини. Школа се поноси дужином постојања и 

генерацијама које су наставиле да корачају даље кроз школски систем. Наставници су кроз рад 

школе доприносили остваривању добрих резултата на такмичењима.  
                Школа ужива велики углед и важи за једну од најбољих школа у источној Србији. 

 

 

 



 

4.Руководећа структура школе 
 

 

 

Школски одбор – орган 
управљања у школи, има 

девет чланова 

 

Представници запослених: 

1.Горан Илић 

2.Весна Јовановић 

3.Марија Шогор 

Мандат Школског одбора је 

четири године 
и конституисан је 

25.07.2018. године и његов 

мандат траје до 25.07.2022. 
године. 

 

Представници Савета 

родитеља:  

 

Марина Мердовић  

Милорад Станојевић  

Горана Николић 

 

Представници локалне 

самоуправе: 

 

Југослава Родић Соколовић 

Тања Рангелов  
Мића Јовић  

 

Директор школе – руководи 
школом  

Жељко Антијевић Именована од стране 
министра просвете 

решењем  

од 23.08.2018. 

Секретар: Катарина Божиловић  

Психолог: Сања Милошевић  

Педагог: Татјана М.Петровић  

Библиотекар: Маријана Младеновић 

Мирослав Стојменовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Просторни ресурси школе 

 
Ресурси Број Укупан број Оцена 

(оцене од 1 до 

5) 

Напомена 

Учионице за ППГ 
 

1 1 2 Учионицу је потребно 
окречити, заменити стар 

намештај, заменити 

под, опремити зидним 
апликацијама и 

игровним материјалом 

Учионице за 

разредну наставу 
 

7 7 3 Учионицу је потребно 

окречити, заменити стар 
намештај, заменити под 

Учионице за 

предметну 

наставу 

13 13 3 Учионицу је потребно 

окречити, заменити стар 

намештај, заменити под 

Сала за наставу 

физичког и 

здравственог 

васпитања и 
свалчионица 

1 1 3 Салу је потребно 

окречити и опремити  

Кабинет за 

информатику 

1 1 4 ??? 

Наставничка 
канцеларија 

1 1 2 Наставничку 
канцеларију је потребно 

окречити и опремити 

ормарићима за 
наставнике, 

комјутерима 

Канцеларија 

директора 

1 1 4 Канцеларију је 

потребно окречити 

Канцеларија 
секретара 

1 1 4 Канцеларију је 
потребно окречити и 

опремити савременијим 

намештајем и опремом 

Канцеларија 

рачуноводство 

1 1 4 Канцеларију је 

потребно окречити и 

опремити савременијим 

намештајем и опремом 

Канцеларија 

педагошко 

психолошке 

службе 

1 1 4 Канцеларију је 

потребно окречити и 

опремити савременијим 

намештајем и опремом 

Портирница 1 1 4 Канцеларију је 

потребно окречити и 

опремити савременијим 
намештајем и опремом 

Библиотека 1 1 4 Библиотеку је потребно 

окречити и опремити 

новим насловима 



Простор за 
помоћне раднике 

1 1 4 Просторију је  потребно 
окречити и опремити 

савременијим 

намештајем  

Продужени 
боравак 

1 1 3 Учионицу и део испред  
је потребно окречити и 

опремити савременијим 

намештајем и опремом 

Хол у приземљу 1 1 4 Хол је  је потребно 
окречити и уредити 

плафон, саднице, 

поставити видео надзор 

Хол на спрату 1 1 4 Хол је  је потребно 

окречити и уредити 

плафон, саднице, 

поставити видео надзор 

Степениште 1 1 5 Уредно, потребно је 

поставити видео надзор 

Санитарне 

просторије 

3 3 2 Нове санитарије, 

одводи, батерије, 
сушилице, канте, 

убруси и опрема 

Двориште 1 1 3 Потребне су нове канте, 

клупе, игралишпте за 
децу са безбедним 

стајалиштем, 

играчкама, видео 
надзор 

Архива 2 2 2 Окречити и уредити 

Врт 1 1 3 Уредити, поставити 

нове саднице 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Људски ресурси 

 

Стручни профил Број извршиоца 

 

Руководеће особље 1 

Стручни сарадници 
(психолог 100% и педагог 50%) 

 
1,5 

Административно финансијско особље 2 

Библиотекар 1 

Секретар 1 

Васпитачи 2 

Наставници разредне наставе 15 

Наставници предметне наставе 37 

Помоћно техничко особље 7 чистачица 1 домар 

Укупно 68,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Укупан број ученика 

 2020/21. 2019/20. 2018/19. 2017/18. 2016/17. 

Укупан број 

ученика  

615 610 620 646 625 

 

8.Укупан број уписаних ученика у 1.разред  

 2020/21. 2019/20. 2018/19. 2017/18. 2016/17. 

Укупан број 

ученика  

85 67 75 94 90 

 

9.Укупан број уписаних ученика по разредима 

Шк.година Број уписаних ученика по разредима Ук.ученика 

I II III IV V VI VII VIII 

2016/17. 91 65 69 86 76 74 88 81 630 

2017/18. 97 87 66 69 88 77 73 87 644 

2018/19. 74 95 86 68 66 87 76 71 623 

2019/20. 67 72 93 87 71 64 89 74 617 

2020/21. 85 68 71 92 85 71 60 86 618 

 

10. Улога школе у локалној средини 

Ученици ОШ „Љуба Нешић” активно учествују у планираним активностима које се реализују на 

територији града Зајечр.  Учешће и ангажовање ученика  разноврсним такмичењима, смотрама, 
сусретима, сусретима, такмичења и фестивала, наступа живота и рада града Зајечар. Радови 

ученика често буду део уметничких поставки, ученици током читаве године учествују на поетским 

вечерима, промоцијама, и других разноврсних културних манифестација. 

 

 

 

 

 

 

 



11. SWOT анализа 
Специфичност наше школе је узрасна структура наше школе: школа остварује припремни , 

основношколски образовно васпитни рад -13 одговора 

 
 

Наше предности 

 

Ово поље се односи на оно у чему је школа 
добра и све оно што се добро ради у оквиру 

школе  

(Strengths) 

Наше слабости 

 

Ово поље се односи на све они што лоше 
функционише у школи и на чему се треба 

обратити посебна пажња приликом планирања 

(Weaknesses) 

 

▪ Добра дисциплина ученика – 2 

наставника  

▪ Добра комуникација – 2 наставника 
▪ Добра постигнућа на завршном испиту – 

3 наставника  

▪ Добар наставни кадар – 2 наставника  
▪ Опремљеност школе наставним 

средствима – 3 наставника  

▪ Резултати ученика и њихових ментора 

на такмичењима и смотрама  - 6 
наставника  

▪ Квалитетно реализовање свих облика 

наставе -1 наставник 
▪ Добра је величина и могућности 

простора школе – 1 наставник 

▪ Посвећеност наставника ученицима-1 

наставник  
▪ Ентузијазам – 1 наставник 

▪ Рад тимова – 1 наставник 

▪ Припреме за такмичења и матурски 
испит -1 наставник 

▪ Заинтересованост наставника за 

перманентну едукацију – 1 наставник 
 

 
▪ Недовољна толеранција – 7 наставника 

▪ Култура понашања – 1 наставник 

▪ Лоша је комуникација -  3 наставника 
▪ Недовољно укључивање појединих 

наставника – 3 наставника 

▪ Недовољна сарадња са појединим 
наставницима/учитељима -1 наставник 

▪ Благовремена информисанот-1 

наставник 

▪ Превелика умешаност родитеља – 1 
наставник 

▪ Недовољна активност свих ученика-1 

наставник 
▪ Мањак толеранције у оквиру 

одељењских заједница-1 наставник 

▪ Недостатак информатичке опреме у 

учионицама –5 наставника 
▪ Недовољна канцеларијска опрема – 1 

наставник 

 

Наше могућности 

 

Ово поље се односи на могућности које околина 
пружа, а које је могуће искористити у даљем 

процесу развоја школе. Потребно је побројати 

факторе који могу да помогну раду школе и 

спољашњег су порекла 
(Opportunities) 

Наше препреке  

 

Ово поље се односи на препреке које се 
појављују у раду школе, а узроковане су 

утицајем спољне средине. Дакле, потребно је 

побројати факторе који штете будућем развоју 

школе, а спољашњег су порекла 
(Treats) 

 

▪ Повећати количину материјалних 

средстава -1 наставник 

▪ Сарадња са локалном самоуправом  - 2 

наставника 

▪ Сарадња са родитељима, иноваторима – 

2 наставник 

▪ Боља сарадња са Општином и 

▪ Смањити мешање ШУ Зајечар и 

родитеља -5 родитељ 

▪ Отпор – 1 родитељ 

▪ Тачне информације  

▪ Немам одговор 

▪ Смањити непотребне, бесплатне обуке, 

семинаре и бирати стручне и 

квалитетне, оне које наставници бирају 



приватним предузећима који могу да 
финансијски помогну у потребама које 

школа има ( набавка клупица, ормарића, 

цвећа/дрвећа за украшавање школског 

дворишта и парка – 5 наставник 

▪ Боља сарадња са медијима у циљу 

промоције, разумевање локалне 

самоуправе о значају стручних семинара 
и финансирање истих-2 наставник 

▪ Семинари уживо, не онјалн о сарадњи, 

комуникацији, већа повезаност 

наставног кадра и осталих запослених у 
школи-1 наставник 

▪ Боља сарадња са стручњацима за ИОП – 

1 наставник 

 
 

кроз годишњи план СУ – 1 наставник 

▪ Утицај политике и утицајних појединаца 
на кадровску политику школе- 1 

наставник 

▪ Лоша реклама -1 наставник 

▪ Временски рокови – 1 наставник 

▪ Низак наталитет, одлазак становништва 
у друге државе-1 наставник 

▪ Незаинтересованост локалне самоуправе 

за потребе деце и наставника-1 

наставник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.Резултати инспекцијског надзора  

▪ Стручни актив за развојно планирање је на основу Извештаја о спољашњем вредновању 

рада Школе, Извештаја о самовредновању, Извештаја о реализацији Развојног плана и 
Swot анализе као и кроз свакодневни рад са наставницима предметне и разредне наставе,  

разговора са родитељима и ученицима, издвојио потребе Школе кроз области квалитета. 

▪ У протеклом периоду извршено је Спољашње вредновање наше школе. 

▪ Редован инспекцијски надзор – Школске управе Зајечар, дана 14.2.2019. године, извршила 

је редовни инспекцијски надзор о припремљености ОШ „Љуба Нешић“. 

▪ Закључак Испекције: У ОШ „Љуба Нешић“ Зајечар процењен је низак степен ризика 

пословања, број бодова у надзору по контролним листама у проценту износи 85%. 

Ред.бр. Контролна листа Степен 

ризика 

Број бодова у 

% 

Кл-001-01/00 Обављање делатности установе 

 

висок 67 

Кл-001-02/00 Општа акта установе 

 

незнатан 91 

Кл-001-03/00 Органи установе 

 

висок 70 

Кл-001-04/00 Извештаји о раду установе 
 

средњи 75 

Кл-001-05/00 Планирање и програмирање рада установе 

 

критичан 57 

Кл-001-06/00 Упис деце-ученика и формирање 
одељења-група 

низак 86 

Кл-001-07/00 Права детета, ученика, оцењивање 

ученика 

низак 86 

Кл-001-08/00 Евиденције и јавне исправе незнатан 100 

Кл-001-09/00 Избор уџбеника незнатан 100 

Кл-001-10/00 Радни односи и равноправни статус 

запослених 

незнатан 100 

Кл-001-11/00 Примена Закона о заштити 

становништва од изложености 

дуванском диму 

незнатан 100 

 

 

 



 

13.Резултати вредновања квалитета рада школе 

Година вредновања Област самовредновања 

шк.2013/14. Настава и учење 

шк.2014/15. Постигнућа ученика 

шк.2015/16. Подршка ученицима, Школски програм и 

годишњи план 

шк.2016/17. Етос, Руковођење, Ресурси 

шк.2017/18. Постигнућа ученика 

 

шк.2018/19. 

 

Етос, Подршка ученицима 

шк.2019/20. Организација рада школе 

шк.2020/21. Подршка ученицима 

 

У шк. 2020/21.години периоду извршено је Самовредновање Подршка ученицима.  

 

У школској 2018/19. години вренована је област квалитета Етос, Подршка ученицима 

Резултати   реализације Плана самовредновања школе су: 

Формирана је Кутија поверења.На часовима ЧОС-а реализоване су едукативне радионице Како 

поступити  и  Тајна моћи је у тражењу помоћи.Организована су спортска дружења између смена 
поводом Дечије недеље и Дана школе, Такмичење Speeling bee.Обележен је Дан толеранције. 

Организване су хуманитерне акције Чеп за хендикеп, Сакупљање одеће и ђачког прибора за 

ученике слабијег социјалног статуса. Наставници су упознати са потребом да се организује на 
часовима рад у паровима и рад по групама.Ученици се на часовима редовне и додатне наставе 

упућују да користе додатну литературу. Води се евиденција о напредовању слабијих ученика. 

Води се евиденција о одрженим угкедним и огледним часовима на нивоу стручних актива 

У школској 2019/20. години вренована је област квалитета Руковођење 

Резултати анкетирања показују да су запослени упознати са радом директора, његовим 

компетенцијама и радом стручне службе у школи, као и са обезбеђивањем  услова да запослени, 

ученички парламент и савет родитеља активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења 
рада школе .Већина запослених  сматра да директор планира лични професионални развоj на 

основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада  као и да  запослени на 

основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу 
професионално деловање. 

Већи део испитаника највишом оценом је оценио тврдње: У школи се користе подаци из 

jединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе; У 

школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне 
компетенциjе; Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника .Позитивну климу у школи 

треба неговати и унапређивати. Најслабију оцену добиле су трвдње:  Директор користи различите 



механизме за мотивисање запослених ; Директор предузима мере за унапређење образовно-
васпитног рада на основурезултата праћења и вредновања; Директор промовише вредности учења 

и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења ; Запослени примењуjу новостечена знања из 

области у коjима су се усавршавали. 
 

У школској 2020/21. години вренована је област квалитета Подршка ученицима 

Подршка ученицима је приоритет на који се мора обратити пажња у Развојном плану. На 

родитељским састанцима потребно је упознати родитеље на Савету родитеља са радом тима за 
пружање подршке ученицима у прилагођавању школском животу и врстама подршке. На часовима 

одељењског старешине и на састанцима Ученичког парламента представити тимове за пружање 

подршке ученицима и врстама подршке које школа пружа. Повећати број еколошких акција у 
сарадњи са биолошко еколошком секцијом и Тимом за животну средину, естетику и екологију. 

Потребно је оформити планинарску секцију и направити план рада секције за наредну школску 

годину. Успоставити сарадњу са локалним планинарским клубом. У сарадњи са Домом здравља 

организовати едукативна предавања о здравим стиловима живота. Организовати акцију уређивања 
школског врта  и сађења. Ученицима који показују додатна интересовања и способности пружити 

пуну подршку. Потребно је пронаћи боља организационо техничка решења за образовно техничка 

решења за образовно-васпитни рад са даровитом децом (у дневним припемама задатке 
прилагодити даровитој деци). Потребно је повећати број ваннаставних активности у складу са 

ресурсима и могућностима школе. Направити разноврснији програм секција, презентовати 

ученицима ради повећања мотивације за учешће у ваннаставним активностима. Потребно је 
организовати предавања и радионице на тему солидатности, дискриминације, поштовања 

различитости. Појачати активности предавања која се односе на превазилажење конфликата и 

конструктивног решавања проблема. Организовати спортске и културне  активности у циљу 

неговања толеранције, узајамног уважавања, сарадње и међусобног поштовања. 
 

13. Екстерна евалуација  

Датум вредновања: 22.01.2020.-23.01.20202. године 

 

 
Област квалитета: Планирање, програмирање и извештавање 

Оцене остварености:  

1-незадовољавајуће/неостварено  
2-делимично остварено  

3-у потпуности остварено  

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног 
рада jе у функциjи квалитетног рада 

школе.Индикатори  

Оцена остварености 

1 2 3 

1.1.1. Школски програм се заснива на 

прописаним начелима за израду овог 
документа. 

 2  

1.1.2. У изради Развоjног плана установе 

учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, 
ученици, родитељи, локална заjедница). 

 2 

 

 

1.1.3. Садржаj кључних школских 

докумената одржава специфичности 
установе. 

 2  

1.1.4. Програмирање рада заснива се на 1   



аналитичко-истраживачким подацима и 
проценама квалитета рада установе  

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се 

узрасне, развоjне и специфичне потребе 

ученика. 

 2  

Средња оцена : 2 

 

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе 
у функциjи ефективног и ефикасног 

рада у школи. 

Оцена остварености 

1 2 3 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу 

са школским програмом, развоjним планом 
и годишњим календаром. 

  3 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима 

органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора конкретизовани су циљеви из 

развоjног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе. 

 2  

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно 
одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања. 

  3 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и 

тимова предвиђа активности и механизме за 
праћење рада и извештавање током школске 

године. 

  3 

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне 
информациjе о раду школе и усклађен jе са 

садржаjем годишњег плана рада. 

 2  

Средња оцена: 3 

 

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада 

усмерено jе на развоj и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа/исхода у наставним предметима 

и општих међупредметих и предметних 
компетенциjа.  

Оцена остварености 

1 2 3 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и 

предметне компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе 
постигнућа за оперативно планирање 

наставе.  

 2  

1.3.2. У оперативним плановима наставника 
и у њиховим дневним припремама видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано 

активно учешће ученика на часу 

  3 

1.3.3. Планирање допунске наставе и 
додатног рада jе функционално и засновано 

jе на праћењу постигнућа ученика.  

 2  

1.3.4. У планирању слободних активности 1   



уважаваjу се резултати испитивања 
интересовања ученика.  

1.3.5. Планирање васпитног рада са 

ученицима засновано jе на 

аналитичкоистраживачким подацима, 
специфичним потребама ученика и 

условима непосредног окружења.  

 2  

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже 
самовредновање рада наставника и/или 

напомене о реализациjи планираних 

активности. 

 2  

Средња оцена: 2 
 

 

Област квалитета: Настава и учење 

Оцене остварености: 

1-незадовољавајуће/неостварено 

2-делимично остварено 
3-у потпуности остварено 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом 
учења на часу.  

Оцена остварености 

1 2 3 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што jе планирано треба да 
научи.  

  3 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и 

кључне поjмовe.  

  3 

2.1.3. Наставник успешно структурира и 
повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, поступке…), 

односно спроводи обуку у оквиру 
занимања/профила у складу са специфичним 

захтевима радног процеса.  

  3 

2.1.4. Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог нивоа 
сложености.  

  3 

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу 

ученицима тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре ученика, 
подстиче вршњачко учење).  

  3 

2.1.6. Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 
доступне изворе знања 

  3 

Средња оцена : 3 

 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика.  

Оцена остварености 

1 2 3 



2.2.1. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима сваког ученика.  

  3 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и 

наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика.  

 2  

2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу 

сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

  3 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне 
задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализациjе.  

  3 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна 
подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима.  

  3 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

  3 

Средња оцена : 3 
 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу 

вредности, развиjаjу вештине и 

компетенциjе на часу.  

Оцена остварености 

1 2 3 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу 
да су разумели предмет учења на часу, умеjу 

да примене научено и образложе како су 

дошли до решења.  

  3 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са 
претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом.  

  3 

2.3.3. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења.  

  3 

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи 
оригинална и креативна решења 

  3 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење.  

  3 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 2  

Средња оцена : 3 
 

 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи 

даљег учења.  

Оцена остварености 

1 2 3 



2.4.1. Наставник формативно и сумативно 
оцењуjе у складу са прописима, укључуjући 

и оцењивање оног што су ученици 

приказали током рада на пракси* (пракса 
ученика у средњоj стручноj школи). 

  3 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми 

вредновања 

  3 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву 
повратну информациjу ученицима о 

њиховом раду, укључуjући и jасне 

препоруке о наредним корацима.  

  3 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у 
учењу.  

 2  

2.4.5. Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 2  

Средња оцена : 3 
 

 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде 
успешан.  

Оцена остварености 

1 2 3 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно уважаваjу, 
наставник/инструктор практичне наставе 

подстиче ученике на међусобно уважавање 

и на конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима.  

  3 

2.5.2. Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 
уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа.  

  3 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 
мишљења.  

  3 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези 

са начином обраде теме, обликом рада или 

материjала.  

 2  

2.5.5. Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха. 

  3 

Средња оцена : 3 

 

 

 



Област квалитета: Образовна постигнућа ученика 
Оцене остварености: 

1-незадовољавајуће/неостварено 

2-делимично остварено 
3-у потпуности остварено 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту 

показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења. 
Напомена: Оваj стандард jе применљив само 

за основну школу. По доношењу програма 

матуре и завршног испита у средњоj школи, 
биће усвоjен посебан стандард 3.1. за оваj 

ниво образовања.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

3.1.1. Резултати ученика на завршном 

испиту из српског/матерњег jезика и 
математике су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека 

  3  

3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе 
основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике.  

   4 

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе 
средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике.  

   4 

3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе 
напредни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике.  

   4 

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом 

тесту су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека.  

   4 

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну 
образовну подршку постижу очекиване 

резултате на завршном испиту у односу на 

индивидуалне циљеве/исходе учења.  

  3  

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на 
тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена. 

  3  

Средња оцена : 4 

 

 

 

 



3.2. Школа континуирано доприноси бољим 
образовним постигнућима ученика.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

3.2.1. Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 
ученика.  

 2   

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна 

образовна подршка остваруjу постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним 

стандардима.  

 2   

3.2.3. Ученици су укључени у допунску 
наставу у складу са своjим потребама.  

 2   

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу.  

  3  

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове 
додатног рада остваруjу напредак у складу 

са програмским циљевима и индивидуалним 

потребама.  

  3  

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм 
припреме ученика за завршни испит.  

 2   

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих 

тестова и провера знања користе се у 
индивидуализациjи подршке у учењу. 

 2   

3.2.8. Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе и 
учења. 

 2   

Средња оцена : 2 

 

Област квалитета: Подршка ученицима 

Оцене остварености: 

1-незадовољавајуће/неостварено 
2-делимично остварено 

3-у потпуности остварено 

4.1. У школи функционише систем пружања 

подршке свим ученицима 

Оцена остварености 

1 2 3 4 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу.  

 2   

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 
пружање васпитне подршке ученицима.  

 2   

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима.  

 2   

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 
укључуjе породицу односно законске 

заступнике.  

 2   

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институциjама и 

 2   



поjединцима.  

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

образовања. 

 2   

Средња оцена : 2 

 

 

4.2. У школи се подстиче лични, 

професионални и социjални развоj ученика.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

4.2.1. У школи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…).  

 2   

4.2.2 На основу праћења укључености 
ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности.  

1    

4.2.3. У школи се промовишу здрави 
стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj.  

 2   

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 
развоj ученика, односно кариjерно вођење и 

саветовање 

  3  

Средња оцена : 2 

 

4.3. У школи функционише систем подршке 

ученицима из осетљивих група и ученицима 
са изузетним способностима.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група.  

 2   

4.3.2. Школа предузима мере за редовно 
похађање наставе ученика из осетљивих 

група.  

  3  

4.3.3. У школи се примењуjе 

индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима.  

 2   

4.3.4. У школи се организуjу компензаторни 
програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група.  

 2   

4.3.5. Школа има успостављене механизме 
за идентификациjу ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

1    



напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 
програма).  

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 
са изузетним способностима 

  3  

Средња оцена : 2 

 

Област квалитета: Етос 

Оцене остварености: 

1-незадовољавајуће/неостварено 
2-делимично остварено 

3-у потпуности остварено 

5.1. Успостављени су добри међуљудски 

односи.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање 

норми коjима jе регулисано понашање и 

одговорност свих.  

  3  

5.1.2. За дискриминаторско понашање у 

школи доследно се примењуjу мере и 

санкциjе.  

  3  

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене 

у школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину.  

  3  

5.1.4. У школи се користе различите технике 
за превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата. 

 2   

Средња оцена : 3 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се 

подржаваjу и промовишу.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као 

лични успех и успех школе.  

  3  

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем 
награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате.  

  3  

5.2.3. У школи се организуjу различите 
активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне резултат/успех.  

 2   

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и 

инвалидитетом учествуjу у различитим 
активностима установе. 

  3  

Средња оцена : 3  

 



5.3. У школи функционише систем заштите 
од насиља.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен 

негативан став према насиљу.  

  3  

5.3.2. У школи функционише мрежа за 

решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама.  

  3  

5.3.3. Школа организуjе активности за 

запослене у школи, ученике и родитеље, 
коjе су директно усмерене на превенциjу 

насиља.  

 2   

5.3.4. Школа организуjе посебне активности 

подршке и васпитни рад са ученицима коjи 
су укључени у насиље (коjи испољаваjу 

насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци) 

 2   

Средња оцена : 2 

 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим 
нивоима.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

5.4.1. У школи jе организована сарадња 

стручних и саветодавних органа.  

  3  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког 
парламента и другим ученичким тимовима.  

 2   

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и 

педагошкaе аутономиjе наставника и 
стручних сарадника.  

 2   

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу 

и раду школе.  

 2   

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи 
организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи.jачања 

осећања припадности школи. 

 2   

Средња оцена : 2 

 

 

 

 

 

 



5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-
образовне изузетности  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар 

иновациjа и васпитно-образовне изузетности 
у широj и ужоj локалноj и стручноj 

заjедници.  

 2   

5.5.2. Наставници континуирано 

преиспитуjу сопствену васпитно-образовну 
праксу, мењаjу jе и унапређуjу.  

 2   

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства 

размењуjу са другим колегама у установи и 
ван ње. 

 2   

5.5.4. Резултати успостављеног система 

тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљаjу примере добре 
праксе.  

 2   

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и 

нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

1    

Средња оцена : 2 

 

Област квалитета: Организација рада, управљање људским и материјалним ресурсима 

Оцене остварености: 

1-незадовољавајуће/неостварено 

2-делимично остварено 
3-у потпуности остварено 

 

6.1. Руковођење директора jе у функциjи 
унапређивање рада школе.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

6.1.1. Постоjи jасна организациона 

структура са дефинисаним процедурама и 
носиоцима одговорности.  

 2   

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у 

складу са потребама школа и 

компетенциjама запослених.  

 2   

6.1.3. Директор прати делотворност рада 

стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада.  

 2   

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да 
запослени, ученички парламент и савет 

родитеља активно учествуjу у доношењу 

одлука у циљу унапређења рада школе.  

 2   

6.1.5. Директор користи различите 
механизме за мотивисање запослених. 

 2   

Средња оцена : 2 

6.2. У школи функционише систем за Оцена остварености 



праћење и вредновање квалитета рада.  1 2 3 4 

6.2.1. Директор редовно остваруjе 
инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад.  

  3  

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у 
звању прате и вреднуjу образовно-васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање 

квалитета рада.  

 2   

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе 
самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета.  

1    

6.2.4. У школи се користе подаци из 

jединственог информационог система 
просвете за вредновање и унапређивање 

рада школе.  

 2   

6.2.5. Директор ствара услове за 
континуирано праћење и вредновање 

дигиталне зрелости школе.  

 2   

6.2.6. Директор предузима мере за 

унапређење образовно-васпитног рада на 
основу резултата праћења и вредновања 

 2   

Средња оцена : 2 

 

6.3. Лидерско деловање директора 

омогућава развоj школе. 

Оцена остварености 

1 2 3 4 

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу 
и понашањем даjе пример другима.  

 2   

6.3.2. Директор показуjе отвореност за 

промене и подстиче иновациjе.  

 2   

6.3.3. Директор промовише вредности учења 
и развиjа школу као заjедницу целоживотног 

учења.  

 2   

6.3.4. Директор планира лични 

професионални развоj на основу резултата 
спољашњег вредновања и самовредновања 

свог рада. 

 2   

Средња оцена : 2 

 

 

 

 

 

 



6.4. Људски ресурси су у функциjи 
квалитета рада школе. 

Оцена остварености 

1 2 3 4 

6.4.1. Директор подстиче професионални 

развоj запослених и обезбеђуjе услове за 
његово остваривање у складу са 

могућностима школе.  

 2   

6.4.2. Запослени на основу резултата 

спољашњег вредновања и самовредновања 
планираjу и унапређуjу професионално 

деловање.  

 2   

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и 
стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднуjу и 

унапређуjу наставу и учење.  

 2   

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена 
знања из области у коjима су се 

усавршавали 

  3  

Средња оцена : 2 

 

6.5. Материjално-технички ресурси користе 

се функционално. 

Оцена остварености 

1 2 3 4 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално 

коришћење материjално-техничких ресурса.  

  3  

6.5.2. Наставници континуирано користе 

наставна средства у циљу побољшања 
квалитета наставе 

  3  

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван 

школе (културне и научне институциjе, 
историjски локалитети, научне институциjе, 

привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења. 

 2   

Средња оцена : 3 

 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа 

предузетнички дух.  

Оцена остварености 

1 2 3 4 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са 

другим установама, привредним и 

непривредним организациjама и локалном 
заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа ученика.  

 2   

6.6.2. У школи се подржава реализациjа 
проjеката коjима се развиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе.  

 2   

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа 

предузимљивост, ориjентациjу ка 

 2   



предузетништву и предузетничке 
компетенциjе ученика и наставника.  

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у 

конкретне активности у кључним областима 

квалитета. 

 2   

6.6.5. Директор развиjа међународну 

сарадњу и проjекте усмерене на развоj 

кључних компетенциjа за целоживотно 
учење ученика и наставника. 

  3  

Средња оцена : 2 

 

14. Mисија и визија школе 

Мисија школе 

Школа је позната по резултатима  на такмичењима и стручном кадру који ученицима пружа 

квалитетно образовање за даље школовање и рад у савременим условима живота.  Жеља нам је да 

наша школа промовише знање и уважавање индивидуалности и различитости ученика кроз 

употребу савремене  информационо комуникационе опреме уз међусобну сарадњу и разумевање. 

Негујемо досадашње успехе и сарадњу и перманентно радимо на усавршавању истих. 

Визија школе 

Желимо престижну и савремену школу која пружа квалитетну наставу  у свакодневном раду али и 

у дигиталном окружењу  са понудом разноврсних  пројеката, уређеним учионицама кроз 

партнерско сарадничке односе међу родитељима, ученицима и наставницима. 

Мото школе 

„Знање окреће и покреће...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Акциони план 
Кључна област: Програмирање, планирање и извештавање 

 

I Развојни циљ – Организовати планирање и програмирање образовно васпитног рада у циљу 

квалитетног рада школе 

1.задатак – Израда Школског програма је у 

скалду са прописима 

Школски програм је израђен у складу са 

важећим Законом 

2.задатак – У изради Развојног плана школе 

тимови дају иницијативу 

Бар 80% тимова  дају  иницијативу за планско 

унапређење  будућег развоја школе 

3. задатак – Унапредити  рад тима за 

самовредновање 

У 80% тим за самовредновање   је унапредио 

рад 

Извештај о самовредновању је конкретан и 

садржајан.  Види се поступак самовредновања. 

Видљива је повезаност самовредновања и 

развојног планирања.. 

 

План активности   1.задатак – Израда Школског програма је у скалду са прописима 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак 

Информисање о важећим прописима и 

законским начелима 

Секретар, директор, 

НВ, педагошко 

психолошка служба 

Јун-Јул 2021. 

1.2. задатак 

Информисање о садржајуШколског  програма 

Секретар, директор, 

НВ, педагошко 

психолошка служба 

Јун-Јул 2021. 

1.3. задатак 

Идејно решење и доношење табеларног изгледа 
Школског програма  

Директор, педагошко 

психолошка служба 

Јун-Јул 2021. 

1.4. задатак 

Подела задужења  наставницима  који врше 
израду школског програма 

Директор, педагошко 

психолошка служба 

Јун-Јул 2021. 

1.4.задатак 

Координирање, обједињавање Школског 

програма 

Директор, педагошко 

психолошка служба 
Јун-Јул 2021. 

1.5. задатак 

Усвајање школског програма 

Директор, ШО, СР, 

секретар 
Јун-Јул 2021. 

 

 

 

 



План активности    2. У изради Развојног плана школе тимови дају иницијативу 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак – Одабир тимова који ће се 

анкетирати 

 

Педагошко 

психолошка служба 

Јун  2024. 

2.2. задатак – Израда анкета 

 

Педагошко 

психолошка служба 
Јун  2024. 

2.3. задатак – Спровођење истраживања 

 
Педагошко 
психолошка служба 

Јун  2024. 

2.4.задатак – Иницијатива тимова је уграђена у 

Развојни план школе 

 

Педагошко 

психолошка служба 
Јун  2024. 

 

План активности   3. задатак     Унапредити  рад тима за самовредновање 

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак   Формирање Тима 

 Директор школе 

Август-Септембар  

2021. 

3.2. задатак  Израда плана рада тима за 

самовредновање 

Тим за 

самовредновање 
Август-Септембар  

2021. 

3.3. задатак   Аналитичко истраживачке 

активности тима 

Тим за 

самовредновање 
Август-Септембар  

2021. 

3.4.задатак  Израда извештаја 

 

Тим за 

самовредновање 
Август-Септембар  

2021. 

3.5. задатак Израда акционог плана Тим за 

самовредновање 
Август-Септембар  

2021. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак – Израда 

Школског 

програма је у 

складу са 

прописима  

Израђен је 

Школски 

програм у 
складу са 

прописима 

Школски 

програм, 

Годишњи 
извештај о 

реализацији 

Школског 

програма, 
Извештај 

стручног актива 

за развој 
школског 

програма  

  Јун 2022. Чланови тима за 

ШРП, стручни 

сарадници 

2.задатак – У 

изради Развојног 

плана школе 

60%  тимова 
даје 

иницијативу у 

Развојни план 

школе, Извештај 
о ртеализацији 

Август 2025. 

 

Чланови тима за  

ШРП 



тимови дају 

иницијативу 

изради 
развојног плана 

Развојног плана 

3. задатак – 

Унапредити  рад 

тима за 

самовредновање  

80% унапређен 
рад  

Тима за 

самовредновањ
е  

 

Анкета, 
Извештаји, 

Документација 

тима, записници, 
акциони план  

Август 2022. 
 

Чланови тима за  
самовредновање 

 

II Развојни циљ – Унапредити планирање и програмирање образовно васпитног рада 

1.задатак – Стручно усавршавање наставника, 

стручних сарадника, директора из области 

планирања и програмирања  

70% наставника, стручних сарадника и 

директора похађало акредитоване програме у 

области планирања и програмирања 

2.задатак – Планирање допунске и додатне 

наставе  

У већој мери смањен број недовољних оцена 

у односу на протеклу школску годину; већа 

заитересованост за рад, побољшан успех 

ученика  

3. задатак - Планирање и организовање 

активности у најбољем интересу ученика са 

циљем задовољења различитих потреба ученика 

Сваке школске године испитиване су потребе и 

интресовања ученика у планирању  понуде 

секција и слободних активности.  

 

1.задатак – Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника, директора из области 

планирања и програмирања 

Активност Време реализације Носиоци активности Инструменти 

праћења 

1.1. задатак –  

Израда Годишњег 

плана стручног 

усавршавања  

Половина септембра 
2022. 

Директор, стручни 
сарадници, 

Наставници 

Увид у План стручног 
усавршавања за шк. 

2022/23. 

1.2. задатак -   

Одабир акредитованог 

семинара   из области 

планирања и 
програмирања 

Прво полугодиште 

2022. 

Директор, стручни 

сарадници, 

Наставници, секретар 

Извештај о 

реализованом 

стручном 

усавршавању за шк. 
2021/22. 

1.3. задатак - 

Планирање и 

организовање 
активности у најбољем 

интересу ученика са 

циљем задовољења 
различитих потреба 

ученика 

Друго полугодиште 

2023. 

Директор, Стручни 

сарадници, 

Одељењске старешине 

Увид у упитник за 

изјашњавање ученика 

о слободним 
активностима и 

секцијама 



 

  

 

2.задатак – Реализација  допунске и додатне наставе 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак – Одељењска већа и изјашњавање о 

потреби организовања допунске /додатне 
наставе(годишњи план) 

Педагошко 

психолошка служба 

Август  2021. 

2.2. задатак – Израда плана рада  

 

Учитељи, наставници Август  2021. 

2.3. задатак – Реализација допуснке и додатне 
наставе 

 

Педагошко 
психолошка служба, 

Учитељи, наставници 

шк. 2021/22. 

2.4.задатак – Извештавање на родитељским 

састанцима о посећености и реализацији ових 
часова 

Одељењске старешине Класификациони 

периоди 2021/22. 

 

3. задатак       Планирање и организовање активности у најбољем интересу ученика са циљем 
задовољења различитих потреба ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак - Предлог секција  Стручна већа, 
директор, стручна 

служба 

Јун 2021. 

3.2. задатак Испитивање ставова ученика  за за 

одабир секција  

Стручна служна, ОС, 

ученици 

Јун 2021. 

3.3. задатак  Израда плана рада Предметни наставници Август-Септембар 

2021. 

3.4. задатак Реализација Предметни наставници шк.  2021/22. 

3.5. задатак  Испитивање задовољства 

организованим секцијама   

Стручна служна, ОС, 

ученици 

Јун 2022. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак –  

Израда 

Годишњег 

плана 
стручног 

усавршавања  

Израђен је 
Годишњи план 

стручног 

усавршавања на 
основу 

извештаја о 

екстерном 

вредновања 

План стручног 
усавршавања, 

Годишњи 

извештај о 
стручном 

усавршавању, 

Лични планови 

стручног 
усавршавања, 

Август 2022. Чланови тима за ШРП, 
стручни сарадници 



записници са 
састанака актива, 

одељењских већа, 

тимова 

2. задатак -   

Планирање 

допунске и 

додатне 
наставе 

5% побољшан 

успех ученика 

 

Извештај о 
успеху ученика, 

упитник 

Август 
2022/26. 

Чланови тима за  ШРП, 
стручна служба 

1.3. задатак - 

Планирање и 

организовање 
активности у 

најбољем 

интересу 
ученика са 

циљем 

задовољења 
различитих 

потреба 

ученика 

Сваке школске 

године 
испитане су 

потребе и 

интересовања 
ученика за 

организацију 

секција и 
слободних 

активности 

Упитници за 

ученике, анкетни 

листићи понуде 
секција и 

слободних 

активности 

Август 

2022/26. 

Чланови тима за  ШРП 

 

Кључна област: Настава и учење 
 

I Развојни циљ – Побољшати квалитет за  област наставе и учења 

1.задатак – Стручно усавршавање наставника 

из области Наставе и учења 

70% наставника, стручних сарадника и 

директора похађало акредитоване програме у 

области настава и учење 

2.задатак – Наставник прилагођава рад на часу 

и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 

60% наставника прилагођава рад на часу и 

наставни материјал  индивидуалним 

карактеристикама ученика 

3. задатак - Примена  
савремених образовних метода  

и информационих  

технологија у  
настави 

60% наставника примењује ИКТ 

4.задатак – Организовати Зимску и Летњу 

учионицу 

Сви учитељи су укључени у рад Зимске и 

Летње учионице. 

 

 

 

 



 

План активности   1.задатак – Стручно усавршавање наставника из области  Наставе и учења 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак 

Информисање о понуди семинара о стручном 

усавршавању  

Секретар, директор, 
НВ, педагошко 

психолошка служба 

Септембар  2023. 

1.2. задатак 

Одабир семинара на Наставничком већу 

Директор, НВ, 

педагошко 

психолошка служба 

Децембар  2023. 

1.3. задатак 

Реализација семинара  
Директор, НВ, 

педагошко 

психолошка служба 

Друго полугодиште 

шк. 2024. 

1.4. задатак 

Извештавање 

Директор, педагошко 

психолошка служба 

Август 2024. 

 

План активности    2. Наставник прилагођава рад на часу и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 
Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак –Спровести иницијално тестирање 

на почетку школске године и идентификовање 

ученика 

 

Предметни 

наставници, 

Педагошко 
психолошка служба 

Септембар-Октобар  

2021. 

2.2. задатак – Израда планова подршке 

 

Предметни 

наставници, 

Педагошко 
психолошка служба 

Током шк.године 

2021/22. 

2.3. задатак – Набавка потребних наставних 

средстава и материјала за рад 

 

 

Директор, предметни 

наставници, 
Педагошко 

психолошка служба 

Током шк. 2021/22. 

2.4.задатак – Извештај о оствареним плановима 

 

Предметни 

наставници, НВ, 

Педагошко 

психолошка служба 

Август 2021/22. 

 

План активности   3. задатак     Применасавремених образовних метода и информационих  
технологија у настави  

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак   Списакпотреба 
НВ, стручна служба 

Септембар 2021. 

3.2. задатак   Набавка и примена савремених 

средстава (брз интернет, паметне табле, 

опремање учионица рачунарима, таблетима и 
софтвером, умрежени системи) 

Директор школе, 

секретар 

шк.  2021/22. 



 

3.3. задатак  Планирање угледних часова 

ОВ Август-Септембар 

2021. 

3.4. задатак   Реализација часова, међушколска 

размена искустава 

Тим за 

самовредновање 
шк.  2021/22. 

3.5.задатак  Извештавање 

 

ОВ,педагошко 

психолошка служба 

шк.  2021/22. 

 

 

4. задатак       Организовати Зимску и Летњу учионицу 

Активности Носиоци активности Време реализације 

4.1. задатак - Одредити термине одржавања 
Зимске и Летње учионице 

Стручна већа, 

директор, разредно 
веће 

Септембар- Октобар 

2021. 

4.2. задатак  - Изабрати  координаторе Зимске и 
Летње учионице 

Разредно веће Септембар- Октобар  

2021. 

4.3. задатак - Израда плана рада Стручна већа, 
директор, разредно 

веће 

Септембар- Октобар  

2021. 

4.4. задатак- Реализација Стручна већа, 
директор, разредно 

веће 

шк.2021/22. 

4.5. задатак - Позивање учитеља из других 
школа да узму учешће у раду Учионица, 

чланови ШУ Зајечар 

Стручна већа, 
директор, разредно 

веће 

шк.2021/22. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак – 

Стручно 

усавршавање 

наставника из 

области Наставе 

и учења 

60% наставника 
унапредило 

свој рад у 

области 
Наставе и 

учења 

План обиласка 
наставе, Скале 

процене за 

вредновање рада 
наставника од 

стране 

ученика 

август 2024. Чланови тима за 
ШРП, стручни 

сарадници 

2.задатак – 

Наставник 

прилагођава рад 

на часу и 

наставни 

материјал 

индивидуалним 

карактеристика

60% наставника 

прилагођава рад 

на часу и 
наставни 

материјал 

индивидуалним 

карактеристика
ма сваког 

ученика 

План обиласка 

наставе, увид у ес 
дневник 

 

август  2022/26. Чланови тима за  

ШРП, стручна 
служба 



ма сваког 

ученика 

3. задатак - 
Примена  

савремених 

образовних 
метода  

и 

информационих  

технологија у  
настави и  

угледних часова 

и у сарадња са 
школама у граду 

60% наставника 

примењује 
савремене 

образовне 

методе 

и 
информационе 

технологије у  

настави и на  
угледним 

часовима  

Списак 
набављене 

опреме, посета 

часовима 

август  2022/26. Чланови тима за  
ШРП 

4.задатак – 

Организовати 

Зимску и Летњу 
учионицу 

70% учитеља су 

укључени у рад 

Зимске и Летње 
учионице.Као 

гости позивају 

се и учитељи из 
других школа и 

из Школске 

управе. 

Извештај 

координатора о 

раду Учионица 

Август 2022/26. 

 

Чланови разредног 

већа 

 

 

Кључна област: Постигнућа ученика 
 

I Развојни циљ – Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

1.задатак – Стручна већа врше анализу  и 

предлажу мере за побољшање успеха  

постигнућа ученика на завршном испиту 

Анализа се редовно врши 

2.задатак – Ученици којима је потребна 

додатна образовна подршка остварују  

постигнућа у складу са индивидуалним 

циљевима учења прилагођеним образовним 

стандардима 

Ученици који су по ИОП-у  имају прилагођен 

ИОП по садржају и редовно се вреднују  

3.задатак – Школа организује припремну 
наставу   

Сваке школске године и школа реализује 

програм припреме ученика за завршни испит. 

Организована је припремна настава за све 

наставне предмете који се полажу на завршном 

испиту. ШП и ГПРШ садрже план припремне 

наставе 

4.задатак – Резултати инициајлних и 

годишњихтестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу 

50%  наставника који дају садржајне препоруке 

за даље  учење и пружање додатне подршке . 



5.задатак – Резултати националних и 
међународних тестирања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

30% наставника користи резултате тестирања 

 

 

 

План активности   1.задатак – Стручна већа врше анализу  и предлажу мере за побољшање 
успеха  постигнућа ученика на завршном испиту 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак – Израда плана рада Стручних већа 

 
Директор, стручно 

веће, педагошко 

психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.2. задатак – Заказивање састанака и анализа 

мера 

 

Директор, стручно 

веће, педагошко 
психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.3. задатак – Предлагање мера и реализација 

(постављање циљева, број планираних часова, 
облик рада на часу, тежина задатака, домаћи 

задаци, оцењивање...) 

Предметни наставници Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.4. задатак - Извештавање 

 

Стручних већа Септембар –Јун  2021-

2026. 

 

План активности   2.задатак – Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују  

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним исходима  (ИОП-1, ИОП-2, 

ИОП-3) 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак – Иницијално  тестирање на 

почетку школске године 
Предметни наставници 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

2.2. задатак –Израда планова  поштујући 

индивидуалност ученика и прилагођавање 
садржаја ИОП-а 

Предметни 
наставници, 

педагошко 

психолошка служба 

Током шк.године 2021-
26. 

2.3. задатак - Израда плана рада Тима за 
вршњачко учење 

Директор, Педагошко 
психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-
2026. 

2.4. задатак - Извештавање Директор, Предметни 

наставници 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

 

План активности   3.задатак – Школа организује припремну наставу   

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак – План припремне наставе уграђен 

у Школски програм 

Директор, стручна 

служба, ШО 

Септембар 2021-2026. 

3.2. задатак – План припремне наставе уграђен 

у Годишњи план рада школе 

Директор, стручна 

служба, ШО 

Септембар 2021-2026. 

3.3. задатак – У задужењима наставника и 

распореду видљив распоред припремне наставе  
Директор, секретар 

Септембар 2021-2026. 



3.4. задатак – Упознавање ученика са 
терминима организовања припремне наставе 

Предметни наставници Септембар –Октобар  
2021-2026. 

3.5. задатак – Реализација часова припреме 

ученика за завршне испите 

Предметни наставници Септембар 2021-2026. 

3.6. задатак – Интерно тестирање знања 
ученика 

 

Предметни наставници Септембар –Јун  2021-
2026. 

3.7. задатак –Анализа резултата на завршним 

испитима 

 

Предметни наставници 

, Активи, Педагошки 
колегијум, 

Наставничко веће, 

Директор, педагошко 
психолошка служба 

Јун-Август  2021-2026. 

3.8. задатак – Извештавање о реализацији 

припремне наставе 

Предметни наставници Мај2022-2026. 

 

План активности  4.задатак – Резултати иницијалних и годишњихтестова и провера знања 
користе се у индивидуализацији подршке у учењу 

Активности Носиоци активности Време реализације 

4.1. задатак – Организовање иницијалних 

тестирања  
 

Предметни наставници Септембар –Октобар   

2021-2026. 

4.2. задатак – Праћење и анализа постигнућа 
ученика на иницијалним тестирањима 

Предметни 

наставници, активи, 

ПК,НВ 

Септембар –Октобар  

2021-2026. 

4.3. задатак – Предлагање и давање препорука  

за даље учење и пружање даље додатне 

подршке  

 

Предметни 

наставници, активи, 

ПК,НВ 

Септембар –Октобар 

2021-2026. 

4.4. задатак –Укључивање ученика у допунску 

наставу 

Предметни наставници Октобар –Новемар  

2021-2026. /ТШГ 

4.5. задатак – Израда плана рада вршњачког 
тима  

Предметни 
наставници, стручна 

служба 

Октобар –Новемар  
2021-2026. /ТШГ 

4.5. задатак –Организовање вршњачког учења 

 

Предметни 

наставници, ученици 

Октобар –Новемар  

2021-2026. /ТШГ 

4.6. задатак – Тимови за додатну подршку 

ученицима изађују ИОП-е у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима за сваког ученика 

Предметни 

наставници, ученици 

Октобар –Новемар  

2021-2026. /ТШГ 

4.7. задатак -Извештавање  Јун 2021-2026. 

 

План активности  5.задатак – Резултати националних и међународних тестирања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

Активности Носиоци активности Време реализације 

5.1. задатак – Школа учествује у националном 
–међународном тестирању  

 

Директор, Предметни 

наставници 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

5.2. задатак –Школа прати  постигнућа ученика 

на националним –међународним тестирањима и 
Директор, НВ, активи, Септембар –Јун  2021-



анализира постигнућа са оценама на крају 
претходног разреда и врши аналитичку процену 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

педагошко 

психолошка служба 

2026. 

5.3. задатак –Извештавање 
 

 

Директор, НВ, активи, 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

педагошко 

психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак – 

Стручна већа 

врше анализу  и 

предлажу мере за 

побољшање 

успеха  

постигнућа 

ученика на 

завршном испиту 

75% стручних 

већа 

анализирало и 

предложило 

мере за  

побољшање 

успеха  

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту 

 

Резултати са ЗИ, 
Статистички 

подаци ЗУОВ-а 

август 2022/26. Стручна већа 

2.задатак – 

Ученици којима 

је потребна 

додатна 

образовна 

подршка 

остварују  

постигнућа у 

складу са 

индивидуалним 

циљевима учења 

прилагођеним 

образовним 

стандардима 

Ученици који 

су у додатној 

подршци  имају 
бољи успех 

 

Извештаји и 

евалуација 
напредовања 

ученика 

август 2022/26. Актив РП 

3.задатак – 

Школа организује 

припремну 

100% 

организована 

припремна 

Годишњи 

извештај о раду 

школе, Увид у 

август 2022/26. Актив РП 



наставу   настава одржане часове 

4.задатак – 

Резултати 

инициајлних и 

годишњихтестова 
и провера знања 

користе се у 

индивидуализациј
и подршке у 

учењу 

10%  ученика 

 имају подршку 
индивидуализа

ције и постижу 

боље резултате 

Извештаји  август 2022/26. Актив РП 

5.задатак – 

Резултати 
националних и 

међународних 

тестирања 
користе се у 

индивидуализациј

и подршке у 
учењу 

Анализирају се 

резултати на 
националних и 

међународних 

тестирања и 
пружа се  

индивидуализац

ија подршке у 
учењу 

 

Увид у 

остваривање 

тестирања 

август 2022/26. Актив РП 

 

IIразвојни циљ – Израда промотивног материјала ваннаставних активности и њихова 

презентација 

1. задатак 

Промоција ваннаставних активности на крају 

школске године. 

 

Промотивни материјали су израђени у 
одређеном временском року. Ангажовност 

ученика у ваннаставним активностима повећана 

на 80% ученика.Постигнућа ученика повећана 
су за 30%. 

2. задатак 

Израда маркентишког материјала. 

 

Маретиншки материјал је изађен у одређеном 

временском року.Повећано је интересовање 

будућих првака и предшколаца  за упис у ОШ 
''Љуба Нешић''. 

 

1. задатак       Промоција ваннаставних активности рада школе 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак -  Упутитити наставнике на 

укључивање ученика у одабир и  израду 

програма ваннаставних активности 

Стручна већа, 
разредно веће 

Мај –Јун 2022. 

1.2. задатак – Сарадња са Ђачким парламентом  Стручна већа, 
разредно веће 

Координатор за Ђачки 

парламент 

Мај –Јун 2022. 

1.3. задатак- Реализација ваннаставних 

активности 

Стручна већа, 

разредно веће, 

Ђачки парламент 

шк. 2022/23.  

1.4. задатак - Организовање продајних изложби 
предмета израђених у току реализација 

ваннаставних активности 

Стручна већа, 
разредно веће, 

Ђачки парламент 

шк. 2022/23. 



1.5.задатак – Презентација садржаја 
ваннаставних активности Савету родитеља и 

Школском одбору 

Ђачки парламент шк. 2022/23. 

 

 

2. задатак       Маркетинг школе 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак -  Прикупљање одређеног 
материјала  за израду рекламног спота (филм, 

презентација) 

Наставни кадар 
шк. 2022/23. 

2.2. задатак  - Обрада прикупљеног материјала Стручна већа, 

разредно веће, 
Ђачки парламент 

шк. 2022/23. 

2.3. задатак - Остваривање сарадње са 

локалним медијима ради обавештавања циљних 
група 

Стручна већа, 

разредно веће, 
директор 

шк. 2022/23. 

2.4. задатак-Сарадња са локалним медијима 

ради презентовања рекламног спота 

Стручна већа, 

разредно веће, 

директор 

шк. 2022/23. 

2.5. задатак – Презентација направљеног 

материјала Савету родитеља и Школском 

одбору 

Стручна већа, 

директор, разредно 

веће 

шк. 2022/23. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак – 

Промоција 

ваннаставних 

активности  

Одржане бар 2 

продајне 

изложбе. 

Постигнућаучен
ика повећана су 

за 30%. 

Фотографије, 

Извештаји 

август 2023. Актив РП 

2.задатак –

Маркетинг 
школе 

 

Материјал је 

израђен 

Увид у сајт, 

фејсбук, локални 
медији 

август 2023. Актив РП 

 

 

 

 

 

Кључна област: Подршка ученицима 



 

I Развојни циљ- У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
 

1.задатак – Школа пружа подршку свим 

ученицима. 

 

Повећан број наставника предметне и 

разредне наставе који уз помоћ 

одговарајућих  институција пружа подршку 

ученицима  

2.задатак –Школа подстиче лични, 

професионални и социјални развој 

Број укључених ученика; задовољство ученика 
и наставника; 90% одељенских заједница 

укључено у реализацију неке од планираних 

активности  професионалне орјентације, 
здравственог васпитања, спортских активности, 

радионица, истраживања и сл. 

3.задатак – У школи функционише систем 

подршке ученицима из осетљиве групе ученика  
са изузетним способностима 

100% организована подршка ученицима из 

осетљивих  група ученика  и ученика са 
изузетним способностима 

 

План активности   1.задатак – Школа пружа подршку свим ученицима. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак – Школа предузима разноврсне 

мере за пружање подршке ученицима у учењу 
(разговори на ЧОС-у, радионице, индивидуана 

саветовања...) 

 

Наставни кадар, 
педагошко 

психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.1. задатак – Школа организује допунску 
наставу 

 

Наставни кадар, 

педагошко 
психолошка служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.2.задатак – Рад продуженог боравка Директор, ШО, 
Наставници из ПБ 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.3.задатак –  Школа врши анализу успеха и 
владања  и организује превентивне активности 

подршке  ученицима (допунска настава, 

сарадња са родитељима, помоћ ученика 
ученику, рад са стручном службом...) 

Наставничко веће, 
стручна служба, 

Педагошки колегијум 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.4.задатак  - Школаукључује породицу  у 

организовање и реализацију разних акција и 

дружења едукативно- забавног карактера 

Предметни 

наставници, родитељи 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.5.задатак – У пружању подршке школа 

предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама 

Директор, наставници, 

институције 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.6.задатак – Упознајемо предметну наставу Наставници, ученици Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.7.задатак – Школа предузима разноврсне 

мере за пружање васпитне подршке ученицима 

(радионице, појачан васпитни рад, друштвено-

Наставничко веће, 

стручна служба, 
Педагошки колегијум 

Септембар –Јун  2021-

2026. 



користан рад...) 

1.8.задатак –  Технике ефикасног учења кроз 

часове одељењске заједнице 

ОЗ, стручна служба Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.9. задатака- Подршка ученицима из 

осетљивих група 

Предметни 

наставници, стручна 
служба 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

 

План активности   2.задатак – Школа подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак – Едукација наставника из области 
решавање конфликта, конструктивно решавање 

проблема, ненасилну комуникацију, медијацију, 

толеранција, поштовање различитости, 
реаговање у ситуацијама насиља 

Предметни 

наставници, директор, 
едукатори, стручна 

служба 

Прво полугодиште 
2024/25. 

2.2. задатак –Организација  

радионица које се односе на мирно 

решавање конфликта, конструктивно решавање 
проблема, ненасилну комуникацију, медијацију, 

толеранција, поштовање различитости, 

реаговање у ситуацијама насиља 

ОС, педагошко 

психолошка служба, 

ученици 

Прво полугодиште 

2024/25. 

2.3. задатак –Организвање тематских 
вршњачких радионица у сарадњи са стручном 

службом  о здравим стиловима живота 

ОС, стручна служба, 
ученици 

шк. 2023/24. 

2.4. задатак - Представљање занимање 
родитеља ученицима одељења које похађа 

њихово дете у оквиру професионалне 

оријентације 

ОС, родитељи, 
стручна служба 

шк. 2022/23. 

2.5. задатак –Организовање радионица, у 
оквиру професионалне орјентације 

ОС, стручна служба, 

ученици 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

2.6.задатак- Анкетирање ученика у оквиру 
професионалне орјентације 

ОС, стручна служба, 

ученици 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

2.7.задатак –Сарадња са средње стручним 
школама: организовање  виртуелног сајма  

занимања, промовисање презентација  средње 

школе, видео презентација „како изгледа један 
радни дан“ и сл.  

ОС, стручна служба, 

ученици, 

представници средњих 

школа 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

 

 

План активности   3.задатак – У школи функционише систем подршке ученицима из осетљиве 

групе ученика  са изузетним способностима 

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак –  Упис ученика из осетљивих 

група (стручна служба  позиве родитељима да 

Директор, стручна 

служба, предшколска 

Септембар- Јун 2021-

2026. 



упишу децу у школу, остварује се сарадња са 
предшколском установом, Домом здравља и 

Центром за социјални рад о ученицима из 

осетљивих група) 

установа, Дом 
здравља, ЦСР, ПЗ, 

судство 

3.2. задатак – Школа примењује 
индивидуализован  (ИОП план)  за ученике из 

осетљивих група и ученике са изузетним 

способностима 

Директор, стручна 

служба, ШО 

Септембар- Јун 2021-
2026. 

3.3. задатак – Формирање досијеа систематског 

праћења  рада са ученицима и родитељима  из 

осетљивих друштвених група  

Педагошко 

психолошка служба 

Септембар-Јун  2021-

2026. 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак – 

Школа пружа 

подршку свим 

ученицима. 
 

Подршка 

планираним 

активностима

одговара 

потребама, 

ученицима  и 

условима рада 

школе; 90% 

ученика 

задовољно 

подршком  

Увид у 
документацију, 

фотографије, ес 

дневник, анализа 
успеха и владања 

јун 2026. Стручна већа, 
Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

2.задатак –

Школа подстиче 

лични, 

професионални и 

социјални развој 

ученика 

Ученици су у 

великој мери  

задовољни 
подстицајем 

лични, 

професионални 
и социјални 

развој 

 

Фотографије, ес 

дневник, анализа 

успеха и владања 

јун 2026. Стручна већа, 

Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

3.задатак – У 
школи 

функционише 

систем подршке 
ученицима из 

осетљиве групе 

ученика  са 
изузетним 

способностима 

Сви актери 
школског 

живота пружају 

подршку 
ученицима из 

осетљиве групе 

ученика  са 
изузетним 

способностима 

Истраживање  о 

задовољству 

подршком, 

фотографије, ес 

дневник, анализа 

успеха и владања 

јун 2026. Стручна већа, 

Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

 

 



 

 

Кључна област: Етос 
 

I Развојни циљ– Подстицање  сарадње на свим нивоима у школи ради стварања безбедног 

окружења 

1.задатак –У школи је развијена сарадња на 

свим нивоима 

Реализацијом планираних активности 

побољшана сарадња на свим нивоима 

2.задатак – Школа је центар иновација  Школа  

 

План активности   1.задатак – У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак – Израда плана рада Ученичког 
парламента који одржава иницијативу и 

подстиче самосталност ученика 

 

Задужен наставник, 

директор,  стручна 
служба 

Септембар 2024. 

1.2. задатак –Предавање за родитеље: Како 
заштитити децу од лоших садржаја на 

интернету?  (2 предавања) 

Наставници, 
Родитељи, педагошко 

психолошка служба 

Септембар –Јун  2024-
2025. 

1.3. задатак –Спортски/Креативни/ 
такмичарски сусрети родитеља, ученика  и 

наставника 

Наставници, 
Родитељи, ученици 

Септембар –Јун  2024-
2025. 

 

План активности   2.задатак – Школа је центар иновација 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак –  Оспособљавање Приправника 
стажисте 

Директор, стручна 
служба, Ментор 

Септембар- Јун 2021-
2026. 

2.2. задатак – Стручно усавршавање-

„Хибридно учење“ семинар 
Директор, НВ 

Септембар- Јун 2023-

2024. 

2.3. задатак- Укључивање школе у националне 
пројекте и програме 

Директор, стручна 
служба, НВ, ШО 

Септембар 2021-2026. 

2.4. задатак – Унапређење евиденције о 

хоризонталном учењу  (примери добре праксе, 
евалуација, анализа...)  

НВ, стручна служба 

Септембар-Јун  2021-

2026. 

2.5. задатак –Тимови и активи редовно 

размењују информације са стручним органима 

Руководиоци тимова и 

стручних органа 

Септембар –Октобар  

2021-2026. 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак –У 100% развијена 
сарадња на 

Истраживање  о 
задовољству  

јун 2021/26. Стручна већа, 



школи је 

развијена сарадња 

на свим нивоима 

свим нивоима 
 

Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

2.задатак – 

Школа је центар 

иновација  

Стручно 
оспособљени 

наставници 

70% 

Конкурс на бар 
1 пројекту 

Извештај о раду 

Бар 1 пример 

добре праксе 

презентован на 

Наставничком 

већу 

јун 2021/26. Стручна већа, 

Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

 

Кључна област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
 

I Развојни циљ – Унапређење рада школе редовним праћењем и вредновањем квалитета рада, 

лидерским деловањем  и  повећањем професионалног развоја 

1.задатак –  
Руковођење директор и лидерско деловање  је у 

функцији унапређења рада и развоја школе 

Директор св ојим лидерским деловањем 

унапређује рад школе  

Директор својим примером, познавањем 

проблема, активним деловањем, показује 

ауторитет, доприноси иновацијама, активира 

рад, доприноси маркетингу 

 

2.задатак –У школи функционише систем 

праћења и вредновања квалитета рада 

Функционише систем праћења и вредновања 

рада школе. Тим за самовредновање 

доприноси унапређењу рада школе и 

квалитета рада. 

3.задатак –Људски ресурси су у функцији  
квалитета рада 

Сви наставници врше самопроцену сопственог 

рада и похађају  стручно програме и обуке  и 

доприносе квалитету рада школе 

 

План активности   1.задатак –Руковођење директора је у функцији унапређења рада. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

1.1. задатак –  

Директор распоређује задужења и 
одговорности у складу са законом и 

правилницима о раду и учествује у раду 

стручних органа , стручних већа и тимова (даје 

иницијативу и предлаже решења ) 

Директор, стручни 

тимови, стручни 

органи, НВ 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

1.2. задатак –Директор формира и  прати 

делотворност рада стручних тимова (праћење 

афинитета, предходних искустава, 
компетенција запослених, одговорност свих у 

Директор, стручни 
тимови, стручни 

органи, НВ 

Септембар-Јун 2021-

2026 



тиму...) 

1.3.задатак - Директор обезбеђује услове да 

запослени, ученички парламент и савет 

родитеља активно учествују у доношењу 

одлука у циљу унапређења рада школе (даје 
иницијативу и предлаже решења ) 

Директор, НВ, стручна 
служба, СР, УП 

Септембар-Јун 2021-

2026 

1.4. задатак- Директор подстиче  радну 

атмосферуи мотивише запослене наградама  
Директор, НВ, стручна 
служба 

Септембар-Јун 2021-

2026 

 

 

План активности   2.задатак – У школи функционише систем праћења и вредновања квалитета 

рада 

Активности Носиоци активности Време реализације 

2.1. задатак – Директор редовно остварује 

инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад (води евиденцију, бележи 

запажања и препоруке) 

Задужен наставник, 
директор, УП, стручна 

служба 

Септембар 2021-2026. 

2.2. задатак –Стручни сарадници и наставници 

у звању прате и вреднују образовно-васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета 
рада (праћење се врши на важећем протоколу, 

вреднује се показатељи, бележе се конкретна 

запажања, препоруке за даљи рад) 

Наставници, 

Директор, педагошко 

психолошка служба, 
ученици 

Септембар –Јун  2021-

2026. 

2.3. задатак –Тим за самовредновање и тим за 
унапређење квалитета  остварује 

самовредновање рада школе у функцији 

унапређивања квалитета 

Тим за 
самовредновање, 

директор 

Септембар –Јун  2021-
2026. 

2.4.задатак-Директор ставара услове за 
праћење и вредновање дигиталне зрелости 

школе (селфи) 

Директор Септембар –Јун  2021-
2026. 

 

План активности  3.задатак – Људски ресурси су у функцији  квалитета рада 

Активности Носиоци активности Време реализације 

3.1. задатак – Директор подстиче 

професионални развој запослених и обезбеђује 

услове за његово остваривање у складу са 
могућностима школе (запажања директора и 

препоруке за унапређење наставне праксе и 

стручно усавршавање, подстицање 

хоризонталног учења  код свих запослених) 

Директор, стручна 

служба, Ментор 

Септембар- Јун 2021-

2026. 

3.2. задатак – Наставници на основу резултата 

спошљашњег вредновања и самовредновања 

планирају и унапређују професионално 
деловање( обавеза за запослене да у портфолио 

приложе самопроцену рада) 

Директор, НВ 

Септембар- Јун 2021-

2026. 

3.3. задатак- Наставници, наставници са 

звањем и стручне службе сарадњом унутар 
школе и умрежавањем између школа вреднују и 

Директор, стручна 

служба, НВ, ШО 

Септембар 2021-2026. 



унапређују наставу и учење (подстицај 
хоризонталног учења  и размене добре праксе 

са другим школама) 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Задаци Исходи, 

резултати 

Инструменти Време 

реализације 

Носилац 

1.задатак –  
Руковођење 

директора и 

лидерско 

деловање  је у 
функцији 

унапређења рада 

Школа је 

унапредила 

рад 

Извештај о раду 
школе 

Јун 2022/26. Стручни актив за 
РПШ, стручна 

служба 

2.задатак –У 

школи 

функционише 

систем праћења и 

вредновања 

квалитета рада 

100% 

Унапређен 

процес праћења 
и вредновања 

рада школе.  

 

Извештај о раду 
школе 

Јун 2022/26. Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

3.задатак –

Људски ресурси 

су у функцији  
квалитета рада 

Наставни кадар 

у великој мери  

доприносе 
квалитету рада 

школе 

Извештај о раду 

школе 

Јун 2022/26. Стручни актив за 

РПШ, стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стручни актив за развојно планирање 

Бр. Име и презиме Ангажован/а на пословима 

1 Марина СтанојловићМирчић  наст. италијанског језика  

2 Тања Савић Панчић  наст. математике 

3 Сузана Ђерговић васпитач 

4 Селена Шибалић  учитељ - координатор 

5 Маријана Младеновић  библиотекар 

7 Татјана Милисављевић Петровић  педагог 

9 Мирјана Матић родитељ 

10 Мића Јовић локална самоуправа 

11 Жељко Антијевић директор 

12 Лејла Чучуљ 8-2 ученички парламент 

13 Вук Спасић 8-3 ученички парламент 

 


