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1.Основе за израду развојног плана школе 

 Закон  основама образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011,  
55/2013). 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС “,бр.55/2103) 

 Приручник за развојно планирање. 

 Стандарди квалитета рада установе. 

 Резултати самовредновања рада школе. 
 
 
2.  Лична карта школе 
2.1. Историјат  школе 

           Место Вајска помиње се први пут 1332.године са 24.душе.Овај назив је добила 

највероватније од реке- речице која се звала Вајс,односно према подацима који су 

записани на једној географској карти,али ова река је опет добила свој назив од 

рибарских справа које су биле поред места,а звале су се „ вејше „. 

Прва вајштанска школа налазила се у згради старог жупанијског двора.Покретачи и 

оснивачи школе били су фрањевци из Бача. 

Данашња зграда је отворена шк.1982/83.године.У склопу зграде ради и дечији вртић 

Од 1945.године кроз школу Вајска прошао је велики број просветних радника. 

 
2.2.Анализа стања 
Ученици 
Бројно стање ученика на крају школске 2015/16. године: 
 
 

Разред Број 
одељења 

Број 
ученика 

1. 3 31 

2. 2 32 

3. 2 29 

4. 2 30 

5. 3 60 

6. 2 40 

7. 2 41 

8. 2 46 

укупно 18 309 
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Успех ученика на крају  школске 2015/16. године: 
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1 30 Описно оцењивање 3 10 / 0 

2 33 14 42 10 30 8 24 1 4 / 0 / 0 / 0 

3 30 15 50 3 10 12 40 / 0 / 0 / 0 / 0 

4 31 9 29 5 16 15 48 / 0 / 0 2 7 / 0 

I-IV 
124/9

4 

38 39 18 18 35 37 1 1 / 0 5 5 / 0 

5 61 14 23 11 18 14 23 1 2 8 13 9 15 4 6 

6 41 14 34 10 25 7 18 3 7 3 7 3 7 1 2 

7 40 9 22 11 28 15 38 / 0 3 8 1 2 1 2 

8 46 14 31 9 21 20 44 2 4 / 0 / 0 / 0 

V-

VIII 

188 51 28 41 22 56 31 6 3 14 7 12 6 6 3 

  
312/2

82 

89 32 59 21 91 33 7 2 14 5 17 6 6 1 

 

Наставни кадар  
НАСТАВНИЦИ ПУТНИЦИ – 19 
 

1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

УКУПНО 51 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 35 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 16 

2. БРОЈ НАСТАВНИКА   

Разредне наставе 10 

Предметне наставе 16 

УКУПНО  

2.СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

доктор наука 0 

Магистар 0 

Специјалиста 1 

VII степен 24 

VI степен 5 

средња стручна спрема / 

СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД У ОБРАЗОВАЊУ (ЛИЦЕНЦОМ)   

3. СТРУКТУРА ПРЕМА РАДНОМ СТАЖУ У ОБРАЗОВАЊУ 

до 2 године 8 

до 5 година 5 

од 5 до 10 6 

од 10 до 20 година 18 
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од 20 до 30 9 

од 30 до 40 5 

 
РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

УКУПАН БРОЈ  

3.1. ДИРЕКТОР 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ VII 

РАДНИ СТАЖ 22 

УКУПНО 22 

у образовању 12 

3.2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

УКУПАН БРОЈ 2 

3.2.1. СТРУКТУРА  

степен стручне 
спреме  

стручни испит стаж проценат ангажованости  

а) педагог ДА  9 50 

б)педагог ДА 2 50 

в) библиотекар    

г)библиотекар    

д)библиотекар    
 

 
3.4. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 

УКУПАН БРОЈ  

3.4.1. СТРУКТУРА  

 степен стручне 
спреме 

стручни 
испит 

стаж проценат ангажованости 

a) секретар VII ДА 26 100 

б) админ. радник IV ДА 32 50 

в) руковод. 
рачуноводства 

IV ДА 6 100 

г) рач.-финанс. Радник     

3.5. ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЖАВАЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

УКУПАН БРОЈ 13 

 
Просторни услови рада: 

 Број кабинета - 8 

 Број учионица опште намене  - 7 

 Просторије за продужени боравак: 2 

 Дигитални кабинет: 1 

 Фискултурна сала:  1 

 Спортски терен: 1 

 Библиотека:  1 

 Ђачка кухиња 2 
            Просторни услови одговарају броју ученика и одељења. 

 
а) матична школа 

 
                                                                                                                                                      Објекат  
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ред.                            Врсте                                                Број                    Укупна површина 
бр.                                                                                                                              у m2 

 
1.   Учионице          7                               473.25 
2.   Кабинети                    8                               503.10 
3.   Канцеларије      4                                63.60 
4.   Радионица       1                               81.15 
5.   Фискултурна сала       1  426.80 
6.   Зборница       1  35.60 
7.   Библиотека       1   24.40 
8.   Ходници и степеништа                15  907.50 
9.   Остали простор. Мокри чворови, 17  157.55 
купатила и свлачионице 

 
 
 

 
б) издојенo одељењe 

                                                                                                                                                      Бођани 

ред.                            Врсте                                                Број                         Укупна  површина         
бр.                                                                                                                                  у m2 
        

1.   Учионице      4 177,10 
2.   Просторије опште намене    2 46.15 
3.   Наставничка канцеларија    1 10,00 
4.   Ходници      1        71.00            
 
 

 
Опрема 
 Опремљеност школе намештајем је добра јер смо у школској 2015/2016. 

Години извршили замену дотрајалих и покиданих столова и столица, мада је још добар 
део намештаја после вишегодишње употребе амортизован те би га требало заменити 
новим. Ово је један од приортетних планова за ову школску годину. 

 
Према нормативу, простора, опреме и наставних средстава услови рада у школи 

нису најбољи. 
У овој школској години планира се опремање у складу са могућностима. 

 
 
Финансирање 
         Школа се финасира из дав извора. Плате радницима школе финансира МПТНР, а 
матријално-техничко одржавање школе и остале потребе се финансирају из средстава 
локалне смоуправе. 
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Снаге 

 Традиција и углед школе. 

 Постојање великог броја добро организованих секција. 

 Добра сарадња ученика и наставног особља. 

 Развијена сарадња са локалном самоуправом. 

 Добри међуљудски односи у колективу. 

 Стручан наставни кадар. 

 Ентузијазам учитеља и наставника. 

 Креативност запослених. 

 Отвореност наставника за стручно усавршавање и прихватање савремених 
технологија учења. 

 Отвореност  наставника за сарадњу са родитељима. 

 Савесно обављање радних обавеза и задатака. 

 Добри просторни услови. 
 

 
 
 
 
Слабости 

 Неадекватна  опремљеност појединих кабинета. 

 Недовољна укљученост родитеља у рад школе. 

 Постигнућа на завршном испиту. 

 Недовољна осетљивост појединих наставника на различитост и особеност 
ученика. 

 Недовољно заступљена прилагођеност наставе индивидуалним потребама 
ученика. 

 Недовољна примена техника активног учења. 

 Недовољно развијен модел хоризонталног учења наставника 

 Недовољна корелација између наставних предмета. 

 Недовољна укљученост волонтера у активности школе. 

 Недостатак средстава за сталну едукацију запослених. 
 
 
 
 
 
 
 

Шансе 

 Иновирање наставе којим би се унапредило функционално знање. 

 Боља сарадња са другим школама. 

 Боља сарадња свих заинтересованих страна  у процесу образовања. 

 Учешће у пројектима. 

 Побољшање материјалних услова рада школе. 

 Спремност да се успеси стимулишу наградама. 
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 Спремност да се унапреди вредновања рада школе. 

 Смањење обима наставних садржаја. 

 Оптимално коришћење људских ресурса. 
 

 

3.Мисија 

Мисија наше школе је да нове генерације ученика заинтересујемо и мотивишемо да 

усвајају фунционална знања и оспособљавајући се за самостално учење и искористе 

своје потенцијале захваљујући нашој отворености и флексибилности за промене. 

 

 
 

 
5.Резултати самовредновања 
 

Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све области рада 
школе. На основу тих анализа и утврђених слабостиу наредном периоду бавићемо се 
унапређивањем следећих области: Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, 
Подршка ученицима .  
 

Настава и учење  
- Мањи број наставника показује ученицима како да себи постављају циљеве у учењу. 
- Мали број наставника прилагођава наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика (наставни листићи, задаци по нивоима). 
- Недовољан број ученика је у ситуацији да међусобно процењује тачност решења (нису 

у позицији да самостално анализирају начин решавања задатог). 
- Недовољан број наставника проверава да ли су постигнути циљеви часа. 
- Наставници не уче ученике у довољној мери како да процењују свој напредак, тј. како 

да утврде критеријуме успешности у учењу. 

 
Образовна постигнућа ученика 
-Извештај о резултатима завршног испита на крају протекле четири школске године 
показује да су ученици наше школе остварили следеће нивое постигнућа: 

 
 

4.Визија 

У будућности школу видимо као школу која омогућава индивидуални развој свих 

њених чланова кроз савремену наставу. Желимо наставу прилагођену сваком 

ученику,  да би ученик стекао трајна и примењива  знања, да би научио да се 

самообразује и да би постао активан члан савременог друштва. 
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СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Очекивани 

ниво 

постигнућа        

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

СРЕДЊИ 

НИВО 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

80% 50% 20% 

Остварени 

ниво 

постигнућа       

 

2012/2013 47 
22 3 

2013/2014 
51 23 11 

2014/2015 
33 9 0 

2015/2016 
50 17 4 

 

МАТЕМАТИКА 

Очекивани 

ниво 

постигнућа        

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

СРЕДЊИ 

НИВО 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

80% 50% 20% 

Остварени 

ниво 

постигнућа       

 

2012/2013 
69 31 16 

2013/2014 
63 31 20 

2014/2015 
48 24 9 

2015/2016 
72 30 20 

      
  У табелама је приказан проценат ученика који решавају задатке са основног, средњег 
и напредног нивоа. Само у појединим случајевима задовољен је очекивани ниво 
постугнућа. 
 

- Резултати на завршном испиту школске 2015/16. године показују да 50% 
остварен основни ниво образовних стандарда из наставног предмета српски 
језик, из математике 72% остварен. 

- Резултати на завршном испиту школске 2015/16 године показују да 17% 
остварен средњи ниво образовних стандарда из наставног предмета српски 
језик, из математике 30% остварен. 

- Резултати на завршном испиту школске 2015/16.године показују да 4% остварен 
напредни ниво образовних стандарда из наставног предмета српски језик, из 
математике 20% остварен. 

- Резултати ученика на завршном испиту школске 2015/16. године показују да је 
школа остварила резултате 57% просека Републике из наставног предмета 
српски језик, из математике 66% просека Републике. 

 
Подршка ученицима 
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-Неопходно је посветити већу пажњу програмима/активностима за развијање 
социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 
-У школи се не остварују компензаторни програми за подршку учењу за ученике из 
осетљивих група. 
 
 

 

6.Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада 

 

 
Утврђивање приоритета засновано је и на чињеници да је основна делатност 

школе образовање и васпитање ученика. Приоритетне области развоја школе у 
наредне  четри година су: 

 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 
 

Осим ових области издвајају се и елементи из других  области. Препоруке за 
даљи рад изведене из уочених слабости у процесу самовредновања рада школе чине 
основ за следеће активности: 
 

1. Планирање развоја школе – постављање циљева развоја и одређивање 

активности којима ће се циљеви постићи, 

2. Огранизовање  - одређивање носиоца активности ради постизања циљева, 

3. Вођење развојног процеса – усмеравање носиоца активности и њихово 

мотивисање, 

4. Мерење резултата – на основу постављених стандарда или очекиваних исхода 

(промена).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развојни циљ 1 УНАПРЕЂИВАЊЕ  КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 
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Задатак 1.1. 
Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и  

јачања професионалних компетенција наставника 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСХОД 

Израда Личног плана 
професионалног развоја 

наставници 
стручни 
сарадници 
директор 

септембар 2017. г  
(на пет година) 

израђени Лични планови 
професионалног развоја 

Групно и индивидуално 
укључивање наставника у 
семинаре 

наставници 
стручна служба 
диртектор 

Групно према плану 
стручног 
усавршавања за 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

- евиденција о стручном 
усавршавању наставника 
- сертификати о похађању 
семинара 
- план стручног 
усавршавања 

Примена стечених знања у 
настави 

Наставници 

Први пут у 
полугодишту када је 
похађан семинар и 
надаље 
континуирано 

-Припрема за час 
-Протокол о праћењу часа 

Преношење стечених знања 
Наставници и 
стручна служба 

У полугодишту када 
је похађан семинар 

-угледни час – припрема за 
час и протокол о праћењу 
часа 
-предавање – записник са 
састанка 
-радионице са ученицима – 
извештаји, материјали, 
продукти рада 

Вођење личног портфолија 
Наставници и 
стручна служба 

Континуирана 
допуна 

портфолио 

Праћење ефеката примене 
иновативних метода 
наставе 

Педагог и 
председници 
Разредних већа и 
Стручних већа 

Август 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

упитници, тестови знања, 
-документација о праћењу 
наставе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развојни циљ 

2 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА 

ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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Задатак 2.1. 
Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту 

 

 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСХОД 

Упознавање наставника са  
резултатима самовредновања област 
„Образовна постигнућа ученика“ и са 
захтевима из стандарда квалитета 
рада установе  

стручна служба 
 

почетак шк. год. 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

записник са 
седнице НВ 
 

Анализа на стручним већима: 
а) резултати тестирања ученика 4. 
разреда 
б) анализа пробних композитних 
завршних тестова 
ц) анализа завршних испита 
д) планирање начина  
унапређивања рада у настави 
е) израда заједничких писмених 
провера знања  

Учитељи, 
предметни 
наставници 
(у сарадњи са 
стручном 
службом) 

први квартал 
.2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

записници са 
састанака 
стручних већа 
 

Провера остварености образовних 
стандарда за предмет 
 

наставници 
стручна служба 
 

најмање 4 пута 
 годишње,  
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

материјали за 
проверу 
остварености 
 задатака и 
стандарда 
(достављају се 
стручној служби) 
Статистички 
прикази након 
сваке провере 
(доставља се 
стручној служби) 

Израда плана припреме за завршни 
испит 

наставници крај септембра 
текуће школске 
године 

планови 
наставника  

Полугодишњи тестови предметни 
наставници 

децембар, мај резултати 
тестова 

Организација диференциране 
припремне наставе 

наставници 
српског језика, 
математике 

септембар-мај извештај и план 
припремне 
наставе 

Мотивисање ученика за остваривање 
вишег нивоа образовних стандарда 

учитељи, 
наставници, 
родитељи, 
стручна служба 

током године портфолији 
ученика, 
педагошка 
документација, 
анкета 

Израда планова за унапређивање 
наставе на нивоу стручних већа 

Стручна служба 
, наставници 

август Резултати 
завршног испита 
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Задатак 2.2. Повећање степена корелације међу наставним предметима 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСХОД 

Постављање 
оперативних планова на 
заједнички линк  

наставници и учитељи Август 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

Извештаји о сачињеној 
корелацији 

Рад на усклађивању 
наставних садржаја међу 
предметима 

сви наставници и 
учитељи 

Август 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

извештај о урађеном 
усклађивању 

Тимска настава - сарадња 
два наставника на једној 
наставној јединици 

наставници током године  припрема за наставну 
јединицу, извештај 

Тематска настава-дневно 
конципирана настава у 
оквиру  једне теме 

Учитељи, наставници Током године припрема за наставну 
јединицу, извештај 

 
 
 
 

Задатак 2.3. Већи обим диференцијације наставних садржаја 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ 

ПЛАН 
ИСХОД 

Иницијални тестови сви наставници и 
учитељи 

почетак 
септембра 

анализа иницијалног теста 

Обука наставног кадра – 
семинари везани за 
диференцијацију 

Стручна 
служба,просветни 
саветник, реализатори 
семинара 

октобар,новемб
ар 

извештај са одржаних 
предавања,обука, семинара 

Посета часова ради 
праћења 

стручна служба, 
директор 

током године извештај о инструктивно-
педагошком раду 

 
 
 
 
 
 
 

Задатак 2.4. Иновирање  наставе 
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Задатак 2.5 Унапређивање додатне подршке ученицима у настави 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСХОД 

Идентификовање ученика 
којима је потребна додатна 
подршка 

наставници 
стручна служба 

први квартал  
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 
 

записници са састанака ИО 
тима 
записници са седница ОВ и 
НВ, иницијални тестови, 
психолошки тестови 

Израда ИОП 1, 2 и 3. ИОП тимови тромесечно ИОП-ови 

Сарадња са Интерресорном 
 комисијом, ОИСШ „Вук 
Караџић“-Сомбор 

стручна служба 
ИОП тим 

континуирано 
Документација за 
Интерресорну комисију 
Записници ИОП тимова 

Предлог мера након анализе 
успеха 

стручна служба, 
наставници 

на крају првог 
квартала и 
полугодишта 

Извештај о ефектима 
предузетих мера  

Транзициони план - сарадња 
између наставника и учитеља 
на преласку у 5 разред 

стручна служба 
август, 
септембар 

Транзициони план, 
извештаји са састанака 
одељенског већа 

Помоћ деци из осетљивих група 
Учитељи, 
наставници, 
стручна служба 

континуирано 
Пролазност разреда, 
извештаји о реализованим 
активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКИ 
ПЛАН 

ИСХОД 

Индивидуализација наставе стручна служба, 
наставници 

током године извештај о 
инструктивно-
педагошком раду 

Угледни часови наставника наставници током године  евалуација угледних 
часова 

Презентација научених 
садржаја са стручних 
усавршавања 

сви запослени током године евалуација, извештај 

Тимска настава - сарадња два 
наставника на једној 
наставној јединици 

наставници током године  припрема за наставну 
јединицу, извештај 

Хеуристичка настава наставници Током године Припрема за нставну 
јединицу 

Употреба савремене 
технологије у настави 

Наставници 
,учитељи 

Током године Припрема за нставну 
јединицу 

Израда наставних средстава и 
дидактичких материјала 

Наставници,учите
љи 

Током године Продукти 
израде(наставна средства 
и дидактички материјали) 
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Израда компензаторних 
програма за ученике из 
осетљивих група 

стручна служба 

август 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

Програми 

Радионице "Учење учења" за 
децу, наставнике и родитеље 

стручна служба, 
наставници 

једном у 
полугодишту 

Извештаји, евалуације, 
упитник за родитеље 

Обавештавања родитеља о 
(не)похађању и 
(не)напредовању у оквиру 
редовне, допунске и додатне 
наставе 

одељењске 
старешине 

континуирано 
Извештаји одељењских 
старешина 

Вршњачко учење 
Стручна служба 
, наставници , 
учитељи 

Током године 

Упоредна анализа два часа са 
истом наставном 
јединицом(један у облику 
редовне наставе, а други 
кроз вршњачко учење) 

 

  

 

7.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 
завршном испиту   

 
Циљеви:  

 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика 
кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у 
складу са стандардима постигнућа 

 унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту  

 усвајање трајних и применљивих знања  
 
Задаци:  

 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима 
образовања  

 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа 
кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење 
напредовања ученика 

 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју  
 

 
 
 

 
 

Време 
реализације 

 

Активност  
 Реализатор 
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Август Анализа постигнућа ученика на завршном тесту  
Наставници,стручна 
служба, 
директор 

Август 
Израда годишњег плана редовне наставе на основу анализе 
успеха ученика на завршном испиту 

Наставници  

Август 
Израда годишњег плана допунске и додатне наставе 
математике и српског језика на основу анализе успеха 
ученика на завршном испиту 

Наставници  

Септембар 
Реализација иницијалног теста и анализа постигнућа 
ученика на иницијалном тесту у односу на завршни испит 

Наставници  

Септембар Израда плана припремне наставе за ученике 8. разреда Наставници 

Током године 

Планирање и реализација оперативних планова наставе  и 
припрема за час уз повећање обима обраде и увежбавања 
садржаја на којима су ученици показали низак ниво 
постигнућа на завршном испиту - иницијалном тесту 

Наставници 
математике 

Септембар 
Израда плана припремне наставе за ученике који раде по 
ИОП-у 

Стручна већа за 
природне и 
друштвене науке, 
инклузивни тим 

Април 
Реализација и анализа пробних завршних испита у 
организацији Министарства просвете 

Стручна 
већа,стручна 
служба,директор 

Април,мај,јун 
У оквиру припремне наставе  појачавање рада на областима 
у којима су ученици показали низак ниво постигнућа 

Наставници 

Јун 
Упоредна анализа резултата ученика на пробном завршном 
испиту и завршном испиту 

Стручна 
већа,стручна 
служба,директор  

Август 
Анализа усклађености закључних оцена из математике и 
српског језика и постигнутих резултата ученика на 
завршном испиту 

Стручна 
већа,стручна служба 

Август Евалуација остварених резултата 
Тим за 
самовредновање 

 

 

 

8.Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 
потребна додатна подршка   

  

Циљеви : 
- У школи функционише систем пружања подршке ученицима 
- У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика 
- У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 

Задаци: 
- На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима 
- Кроз наставни рад подстиче се лични , професионални и социјални развој 

ученика 
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- У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за све ученике из осетљивих група и школа сарађује са релевантним 
институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама 

 
 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Август Израда плана и програма рада школског Тима за 
ИО, за текућу школску годину 

Чланови Тим за ИО 

Септембар- 
октобар 

Анализа успеха ученика  и идентификација ученика 
којима је потребна подршка 

Наставници ,стручна 
служба,инклузивни Тим 

Септембар- 
октобар 

Формирање мини тимова за ученике којима је 
потребна додатна подршка 

Чланови Тима за ИО, родитељи 

На крају I 
тромесечја 

Израда плана рада за ученике из осетљивих група и 
за даровите ученике  

Наставници ,стручна служба, 
инклузивни Тим 

На крају I 
тромесечја 

Израда плана сарадње са родитељима ученика из 
осетљивих група  

Стручна служба 

Током године Реализација  индивидуалних  планова подршке  Наставници , стручна служба, 
инклузивни тим 

Током године 
Укључивање ученика којима је потребна додатна 
подршка у ваннаставне активности, тимове, 
школске акције и пројекте 

Колектив 

Током године Сарадња са Итерресорном комисијом, другим 
школама, установама, удружењима и појединцима 
у циљу унапређења квалитета пружања додатне 
подршке ученицима 

Чланови Тима за ИО 

Квартално / 

полугодишње 
Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а 

Чланови Тима за ИО, 
Педагошки колегијум 

Новембар, 
јануар, април, 
јун 

Анализа реализације  плана сарадње са са 
родитељима ученика из осетљивих група 

Одељењске старешине, 
стручна служба, инклузивни 
тим 

Децембар, јун Анализа реализације сарадње са релевантним 
институцијама  и појединцима за подршку 
осетљивим групама 

Стручна служба , директор 
,одељењске старешине 

Јун Анализа реализације плана подршке личном, 
професионалном и социјалном развоју ученика 

Одељењске старешине, 
стручна служба 

Август Евалуација остварених резултата Тим за самовредновање 

 

 

 

9.Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 

 

Циљ: 
- Унапређивање безбедности ученика 

- Повећање квалитета рада у установи 

- Стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања 

конфликтних ситуација. 

- Повећавање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 
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- У школи је развијена сарадња на свим нивоима 
Задаци: 

- У школи се организују превентивне активности  које доприносе безбедности у 
школској заједници 

- У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања 
- У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља 
- Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу 

школе 
   

Време 

реализације 

Активност  Реализатор  

Август Формирање Тима за заштиту ученика Директор школе 
Август Израда плана рада Тима за заштиту ученика за наредну 

школску годину 
Тим за заштиту ученика 

Август Анализа ефеката примене Програма за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту ученика 

Септембар Утврђивање предлога ученика, родитеља и наставника 
за унапређење безбедности ученика 

 
Тим за заштиту ученика 

Септембар Израда  Акционог плана превентивних активности за 
школску годину 

 
Тим за заштиту ученика 

Септембар Упознавања ученика, родитеља и запослених у школи са 
процедуром поступања у случају насилног понашања 

Тим, одељењске старешине, 
стручна служба, директор 

Септембар  Израда плана активног учешћа родитеља у живот и рад 
школе 

Стручна служба , директор, 
Савет родитеља 

Током године Реализација  Акционог плана превентивних активности  Тим за безбедност, 
наставници, ученици 

Септембар Упознавања свих ученика, родитеља и запослених у 
школи са процедуром поступања у случају насилног 
понашања 

Тим за безбедност, стручна 
служба, директор 

Током године Активно учешће родитеља у конципирању и реализацији 
Оперативних планова затите  
 

Стручна служба , директор, 
одељењске старешине,  
Савет родитеља 

Током године Вршњачка медијација Ученички парламент 

 

 

 

 

10.Мере превенције осипања ученика 

 

 

Циљеви: 
- Редовно похађање наставе 
- Мањи број оправданих и неоправданих изостанака на нивоу школе 

Задаци: 
- Стална контрола и  праћење   присуства  ученика у наставном  процесу . 
- Правовремено  извештавање родитеља о  изостајању  ученика са наставе и даља 

контрола  у складу са Законом 
- Појачан васпитни рад са ученицима који изостају са наставе 
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- Сарадња са институцијама  од  помоћи (Центар за социјални рад,   здравствене 
установе, удружења и сл.) 

 

Време 

реализације 

Активности  Реализатор  

Током године Евиденција и праћење присуства 
ученика у наставном процесу 

Наставници  

Током године Обавештавање родитеља о 
изостанцима у складу са Правилником 

Одељењске старешине, тим за бригу о деци 
која нередовно похађају наставу 

Август  План појачаног васпитног рада са 
иченицима који изостају са наставе 

Стручна служба , 
тим за бригу о деци која нередовно похађају 
наставу 

Током године Реализација плана појачаног васпитног 
рада са ученицима који изостају са 
наставе 

Наставници, тим за бригу о деци која 
нередовно похађају наставу 

Август  План сарадње са релевантним 
институцијама 

Стручна служба , директор шоле 

Током године Реализација сарадње са релевантним 
институцијама 

Стручна служба , директор школе 

Август  Евалуација остварених резултата Тим за самовредновање 

 

 

 

 

11. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 
садржаје појединих наставних предмета 

 

           Тим за културне активности прати, усмерава и координира културне делатности у 
школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака школе. Низом 
културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају културне, 
моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу. 
 

Циљ: 
 

- Успостављање и организација сарадње са породицом и свим чиниоцима 
друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни 
развој ученика,  

- Унапређивање програма културних и друштвених активности и начина 
повезивања школе и друштвене средине,  

- Омогућити утицај друштвене средине (учешће културних и других институција) 
на остваривање програма образовно-васпитног рада;  

- Континуирани допринос развијању потреба за културним садржајима и 
интересовања за активно упознавање културних манифестација;  

 
 
Задаци: 

- Обезбедити учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и 
друштвеном животу средине;  

- Развити позитиван однос према културним вредностима и развити основне 
појмове о културном окружењу;  
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- Подстицати радозналост ученика, развити љубав према културним 
остварењима, подстицати, неговати и вредновати самостално креирање 
културних догађаја. 
 
 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Септембар 
Израда Програма културних активности 

Тим за културне 
активности 

Учешће / посета манифестацији „Дани европске 
баштине“ 

 

Током године Тематске изложбе ученичких радова у холу школе Наставник ликовне кул 

Октобар 
Активности у обележевању Дечје недеље Секције на нивоу школе, ОС 

Обележавање месеца књиге 
Наставници српског 
језика, библиотекар 

Новембар 
Међународни дан толеранције (16.11) Тим за КА 

Учешће на ликовним конкурсима 
Наставник ликовне 
културе учитељи 

Децембар Дан људских права (10.12) Тим за КА 

Јануар 
Прослава школске славе Светог Саве Тим за КА 

Изложба ликовних радова на тему Свети Сава 
Наставник ликовне кул., 
ОС 

Март  

Приредбе поводом Дана жена ОС 

Светски дан поезије (21.03) 
Наставници српског 
језика, библиотекар 

Први дан пролећа (21.03.) Учитељи 

Обележавање светског дана вода (22.03) 
Наставник биологије и 
геогафије, учитељи 

Април 

Доситејеви дани 
Литерарна секција, 
библиотекар 

Обележавање дана планете Земље (22.04.) 
Наставник биологије и 
географије 

Светски дан књиге (23.04.) 
Наставници српског 
језика,библиотекар 

Мај Дани Алексе Шантића 
Тим за КА,наставници, 
учитељи 

Јун  Прослава матурске вечери за ученике 8. разреда Ученички парламент 

Током године Одласци у позориште, биоскоп,... ОС 

 

 

12.План припреме за завршни испит 

 

 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 
реализације 

Евалуација 

Иницијално 
тестирање  

Увид ученика у 
резултате 

Пред.наставници Септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера 
након анализе 

Пред. Наставник 
Одељ. старешина  

Септембар Извештај 

Упознавање ученика и Ученици имају сазнање о Пред.наставници Септембар Извештај, 
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родитеља са 
анализом резултата  

нивоу знања Одељ.старешина анализа 

Прилагођавање 
дневне припреме 
наставника ученику  

Индивидуализација 
наставе 

Пред.наставник Дневно Писана 
припрема 

Израдити распоред 
припреме наставе за 
ЗИ 

-рапоред за друго пол.и 
након завршетка 
школске године  

Предм.наставници септембар 
 

Евиденција у 
ГПШ 
 

Припремна настава 
за ЗИ 

Виша постигнућа 
Развијање самопоуздања 

Предметни 
наставници 

Од  јануара  Евиденција у 
Дневнику 
осталих 
облика 

Информисати 
родитеље ученика  
VIII-их разреда о 
полагању ЗИ 

Увид у процедуру ЗИ 
 

Одељенске 
старешине и 
педагог 

Друго 
полугодиште 
 

Увид у 
записнике са 
родитељских 
састанака 

Обезбедити збирке 
тестова  

Виша постигнућа Директор Према плану 
МПС 

 

Пробни ЗИ 
(Симулација ЗИ) и 
Анализа резултата 

Увид у ниво знања 
Развијање самопоуздања 

Предметни 
наставници 

Према плану 
МПС 

евиденција 

Предлог мера за 
побољшање  

Повећан број бодова на 
ЗИ 

Повећан број 
бодова на ЗИ 
 

Мај - јун Евиденција у 
записницима  

Формирати базу 
података за ученике 
 

База података Одељенске 
старешине, 
ПП служба 

Према плану 
МПС 

евиденција 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА за ученике који раде по ИОП-у 
Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Формирање Тима за 
полагање завршног 
испита 

Добра припрема за 
полагање теста 

Предметни 
наставници 

Септембар План 
активности 

Иницијално 
тестирање  

Увид ученика у 
резултате 

Предметни 
наставници 

Септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера 
након анализе 

Предметни 
наставник. 
Одељењски 
старешина  

Септембар Извештај 

Упознавање ученика и 

родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају 

сазнање о нивоу 

знања 

Предметни 

наставници 

Одељ.старешина 

Септембар Извештај, 

анализа 

Одређивање 

стандарда за израду 

завршног испита 

ИОП Предметни 

наставник 

Септембар Наставни 

планови 
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Прилагођавање дневне 

припреме наставника 

ученику  

ИОП, припрема  

омогућава добру 

организацију часа 

Предметни 

наставник 

Дневно ИОП, Писана 

припрема 

Израдити распоред 

припреме наставе за 

ЗИ 

Распоред припрема,  

 

Предметни 

наставници 

септембар 

 

Евиденција у 

ГПШ 

 

Припремна настава за 

ЗИ 

Виша постигнућа 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Од  јануара  Евиденција у 

Дневнику 

осталих облика 

Информисати 

родитеље ученика  

VIII-их разреда о 

полагању ЗИ 

Увид у процедуру ЗИ 

 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

Друго 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Сатављење тестова 

за полагање ЗИ на  

основу стандарда 

утврђених на почетку 

године 

Израда тестова 

према стандардима 

Предметни 

наставници-Тим  

Друго 

полугодиште 

према     

плану МПС 

 

Тестови 

Одређивање пратиоца 

у циљу пружања 

подршке и подстицаја 

за   рад 

Пружена додатна 

подршка  

Стручно лице Друго 

полугодиште  

Према плану 

МПС 

Записник са 

завршног 

испита 

Израда пробног  ЗИ 

(Симулација ЗИ) и 

Анализа резултата 

 

Увид у ниво знања, 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Према плану 

МПС 

Евиденција 

Предлог мера за 

побољшање  

Повећан број бодова 

на ЗИ 

Повећан број 

бодова на ЗИ 

 

Мај – јун Евиденција у 

записницима  

Израда тестова за 

завршни испит  

Тест са утвђеним 

стандардима 

Тим за полагање 

ЗИ 

Према плану 

МПС 

Тест 

Преглед 

тестова,бодовање и 

формирање базе 

података за ученика 

База података Тим за полагање 

ЗИ 

Према плану 

МПС 

Евиденција 

 

 

13.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 

 

Циљеви: 
- Обезбеђивање материјалних средстава за побољшање услова рада школе 
- Унапређивање квалитета наставе 

Задаци: 
- Праћење и конкурисање на националне и међународне развојне пројекате 
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- Добијена средства рационално и сврсисходно користити 

 

 

Време реализације Активности  Реализатор  

август Снимање тренутног стања материјалне 
опремљености установе и наставних 
средстава 

директор 

септембар Израда плана побољшања стања материјалне 
опремљености школе и наставних средстава 

директор 

Током године Конкурисање на националне и међународне 
конкурсе 

директор 

Током године Реализација побољшања материјалне 
опремљености установе и настацних 
средстава 

директор 

август Евалуација остварених активности Тим за самовредновање 

 

 

14.План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 

 

Садржај Област усавршавања 
Начин 

реализације 
Ниво 

Време 
реализ
ације 

Реализатор 

Обука 
наставника за 
решавање 
дисциплинских 
проблема у 
настави 

Општа питања 
наставе 

К3 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017 
Педагошко 
друштво 

Србије 

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Васпитни рад 
К3 

 

Предавање за 
наставнике и 

запослене у 
школи 

На 
нивоу 
школе 

2017 

Педагог, 
Тим за 

заштиту 
ученика од 

насиља 

Међународни 
симпозијум за 
директоре 
основних 
школа 

Управљање, 
руковођење и 

норматива 
Симпозијум 

Ваншк
олско 

Фебруа
р / 

март 
Клет 

Планирање,ре
ализација, 
Вредновање и 
усавршавање 
педагошке 
праксе 
К1 
 

Кат.бр.611Дигитални 
атлас К1,П3(34б.) 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Образовно 
креативни 
центар Бор 

Планирање,ре
ализација, 
Вредновање и 
усавршавање 

Кат.бр.628 
Републички семинар о 
настави физике К1 П1 
(24б.) 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Друштво 
физичара 
Србије,Беог
рад 

http://katalog.zuov.rs/Default.aspx?oblast=32#kompetencije
http://katalog.zuov.rs/Default.aspx?oblast=32#kompetencije
http://katalog.zuov.rs/Default.aspx?oblast=32#kompetencije
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педагошке 
праксе 
К1 

 

Планирање,ре
ализација, 
Вредновање и 
усавршавање 
педагошке 
праксе 
К1 
 

Кат.бр.203 Напредне 
технологије у 
настави К1, П3 (40 б.) 

 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Абакус 
Београд 

Планирање,ре
ализација, 
Вредновање и 
усавршавање 
педагошке 
праксе 
К1 
 

Кат.бр.240 Активно 
оријентисана 
настава математике 
К1, П1 (30 б.) 

 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Образовно-
креативни 
центар Бор 

Планирање,ре
ализација, 
Вредновање и 
усавршавање 
педагошке 
праксе 
К1 

Педагошка 
документација за 
наставни предмет 
физичко васпитање 
К1, П1 (8 б. ) 
Школа игара-увод у 
спорт К1, П1 (8 б. ) 
Болести зависности-
препознавање,реагова
њ,превенција-оно што 
наставници треба да 
знају К1 П1 (8 б ) 
Безбедно у саобраћај-
програм превенције 
К1, П3 (8 б. ) 

Методика наставе 
техничког и 

информатичког 
образовања.-

практични примери 
К1, П6 (24 б. ) 

    

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Општа питања 
наставе 
и учења 
                  К2 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Праћење и 
вредновањ
е 
напредова
ња ученика 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр.632 Вршњачко  
учење и концептуална  
настава природних 
наука 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

ПМ 
факултет 

Н.Сад 

Праћење и  Акредитован Ваншк 2017- ПМ 
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вредновање 
напредовања 
ученика 

 К2,П3(8б.) 
Кат.бр.637Примена 
мултимедије у 
настави биологије и 
екологије 
 К2, П1 (15 б.) 

 
 
 

семинар олско 2021. факултет 
Н.Сад 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр. 400 
Квизирације-учење 
кроз игру уз помоћ 
савремене 
информационе 
технологије Модул1 
К2, П1 (16 б. ) 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

„Гимназион
“, 

Чачак 
 
 
 
 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр.425 К2 
Паметне фасцикле-
слагалице-да ученик 
учи,вежба, зна 
 П43(8 б. ) 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

Друштво 
учитеља-
Београд 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр.264 К2Дифере 
нцирани приступ 
настави математике 
у основној 
школи(8б.)П1 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

КЦ Београд 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр.378 К2  
индивидуализација-
моја стратегија 
подучавања 
(8б.)П1 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

РЦЗПР-
Чачак 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Кат.бр.464 К2 Учење и 
 како се учи(8б.)П3 
 

Акредитован 
семинар  

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

ОШ“Матко 
Вуковић“Су

ботица 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Школа за све-
инклузивно 
образовање К2, П2 (24 
б 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

 

Праћење и 
вредновање 
напредовања 
ученика 

Креативност у 
настави страних 

језика К2, П3, (8 б. ) 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

 

 
 
Набавка нових 

Општа питања 
наставе 

Сарадња са 
издавачким 

кућама 

На 
нивоу 
школе 

2017-
2021. 

Библиотек
ар 

Стручна 
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наслова из 
области 
стручне 
литературе 

већа 

Обука 
наставника за 
решавање 
дисциплинских 
проблема у 
настави 

Општа питања 
наставе 

К3 
    

Обука 
наставника за 
решавање 
дисциплинских 
проблема у 
настави 

Вршњачко насиље и 
шта с њим К3, кат.бр 

24, (8 б. ) 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

„Факта“ 
Едука 

Обука 
наставника за 
решавање 
дисциплинских 
проблема у 
настави 

Физичком 
активношћу против 
вршњачког насиља К3, 
П3 (8 б. ) 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

 

Обука 
наставника за 
решавање 
дисциплинских 
проблема у 
настави 

Фер-плеј модел 
организације школских 
спортских такмичења 
К3, П6 (8 б. ) 
 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

 

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Васпитни рад 
К3 

Предавање за 
наставнике,роди

теље и 
запослене у 

школи 

На 
нивоу 
школе 

Април/
мај 

2017. 

Педагог 
Тим за 

заштиту 
ученика од 

насиља 

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Радионице на 
часовима Оз на којима 
ће се учити ненасилна 

комуникација 

ЧОС-ови 
На 

нивоу 
школе 

Током 
школск

е 
године 

Одељенске 
старешине 

Педагог 
Тим за 

заштиту 
ученика од 

насиља 

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Комуникација и 
сарадња 

К4 
 

    

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Кат.бр.337 К4 Не 
можеш 
 све сам!-како 
изградити 
унутрашњу и 
спољашњу мрежу 
подршке наставни 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

„Одстар“,
Шабац 
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ку и ученику који има 
проблем П4 (16 б. ) 

 

Ефикасно 
реаговање у 
ситуацијама 
насиља 

Кат.бр.65 К4 
Планирање превенције 
и 
ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље 
у образовно-
васпитним и 
васпитно-образовним 
установама П4 

 

Акредитован 
семинар 

Ваншк
олско 

2017-
2021. 

РЦЗПР, Ниш 

Излагање са 
стручног 
усавршавања 
ван школе 

О-В рад 
На 

наставничком 
већу 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич

ког 
већа,руково

дилац 
установе, 
стручни 
сарадник 

Излагање са 
стручног 
усавршавања 
ван школе 

О-В рад 
На одељењском 

већу 
интер

но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич

ког 
већа,руково

дилац 
установе, 
стручни 
сарадник 

Излагање са 
стручног 
усавршавања 
ван школе 

О-В рад 
На стручном 

већу 
интер

но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич

ког 
већа,руково

дилац 
установе, 
стручни 
сарадник 

Учествовање у 
дискусији и 
анализи 

О-В рад 

Наставничко 
веће, одељењско 

веће, стручно 
веће 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич

ког 
већа,руково

дилац 
установе, 
стручни 
сарадник 

Угледни и 
огледни час 

Редовна настава, 
слободне активности, 
изборне активности, 
вођење радионице 

Припрема и 
реализација 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич

ког 
већа,струч

ни 
сарадник 
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Угледни и 
огледни час 

Редовна настава, 
слободне активности, 
изборне активности, 
вођење радионице 

Техничка и 
материјална 

подршка 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Угледни и 
огледни час 

Редовна настава, 
слободне активности, 
изборне активности, 
вођење радионице 

Присуствовање и 
дискусија након 

огледног и 
угледног часа 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Друштвено 
културне 
манифестациј
е 

Организовање 
приредби, смотри, 
предавања, трибина , 
изложби... 

Организација и 
реализација 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Друштвено 
културне 
манифестациј
е 

 Приредбе, смотре, 
предавања, трибине , 
изложбе... 

Учешће  
интер

но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Тематски дани  О – В рад 
Планирање, 
организација, 
реализација 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Израда 
пројеката 
васпитно 
образовног 
карактера 

О – В рад, 

Планирање, 
организација, 
реализација, 
сарадња са 
другим школама 
и институцијама 

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Представљањ
е програма од 
националног 
значаја 

Унапређивање 
стручних 
компетенција 

Излагање на 
наставничком/о

дељењском / 
стручном 

већу;учествовањ
е у дискусији и 

анализи  

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Излагање са 
стручног 
путовања 

Унапређивање 
стручних 
компетенција 

Излагање на 
наставничком/о

дељењском / 
стручном 

већу;учествовањ
е у дискусији и 

анализи  

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Представљањ Унапређивање Излагање на интер Сваке Чланови 



                                                      РАЗВОЈНИ ПЛАН 2017.-2021. 

 

Развојни план   ОШ „ Алекса  Шантић“ –  Вајска 

е дидактичког 
материјала 

стручних 
компетенција 

наставничком/о
дељењском / 

стручном 
већу;учествовањ

е у дискусији и 
анализи  

но школск
е 

године 

наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Приказ блога, 
сајта, 
поста.... 

Унапређивање 
стручних 
компетенција 

Излагање на 
наставничком/о

дељењском / 
стручном 

већу;учествовањ
е у дискусији и 

анализи  

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Представљањ
е стручне 
књиге , 
приручника, 
сајта 

Унапређивање 
стручних 
компетенција 

Излагање на 
наставничком/о

дељењском / 
стручном 

већу;учествовањ
е у дискусији и 

анализи  

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

Представљањ
е објављених 
стручних 
радова и 
истраживања 

Унапређивање 
стручних 
компетенција 

Излагање на 
наставничком/о

дељењском / 
стручном 

већу;учествовањ
е у дискусији и 

анализи  

интер
но 

Сваке 
школск

е 
године 

Чланови 
наставнич
ког већа, 
стручни 

сарадник, 
директор 

 

 

 

15.План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

Наставник, васпитач или стручни сарадник у току професионалног развоја може да 
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, 
виши педагошки саветник и високи педагошки саветник.  Звања се стичу поступно. 
Задатак установе је да континуирано прати професионални  развој и обезбеди све 
услове даљег напредовања. 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Комплетирање 
Портфолиа 
наставника 

Потпуна слика о 
досадашњем 
професионалном 
развоју 

 Сваки наставник 
и стручни 
сарадник 

Током школске 
године 

Портфолио 

Сређивање  Базе 
података о стручном 
усавршавању 

Професионална 
спремност људских 
ресурса  

Тим за СУ Прво полугод. База података 

Утврђивање имена 
наставника и 
стручних сарадника 

Подршка 
професионалном 
развоју и 

Тим за СУ  Друго полуг. 
2013/2014. 
године 

Формиран 
списак 
кандидата 
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који  имају услов за 
стицање звања 

мотивација за рад 

Упознавање  НВ Јавна подршка 
чланова НВ за 
напредовање 
кандидата 

Директор Након 
утврђивања 
испуњености 
услова 

Писмено 
образложење, 
записник 

Прикупљање 
документације 

Обезбеђивање 
доказа за предлог, 
мотивисање других 
за напредовање 

Тим за СУ, 
наставник 

Након 
испуњавања 
услова 

Докази о 
професион. 
Развоју 

Покретање и 
спровођење  
процедуре 

Позитивно 
мишљење Завода о 
предлогу за избор у 
звање 

Директор Након 
прикупљене 
документације 

Послата 
документ. 

Јавно обавештавање 
канд. и јавности о 
стицању звања 

Позитивни примери 
праксе – промоција 
школе 

 Директор Након 
одобрења 

Мишљење 
Завода о избору 
и звању 

 

 

16. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 

 

Циљеви: 
- Унапређење васпитнообразовног рада 
- Побољшање нивоа безбедности ученика 

Задаци: 
- Побољшање квалитета васпитно образовног процеса 
- Побољшање сарадње родитеља , наставника и ученика 
- Подизању свести о одговорности родитеља 

 

Време реализације Активност Реализатор 

Током године Учешће родитеља  у Школском одбору директор 

Током године Деловање Савета родитеља директор 

По потреби Саветодавни састанци са директором школе директор 

Током године Учешће у раду школских тимова председници тимова 

Током године Индивидуални разговори-информације 
ОС, предметни 
наставници 

Квартално Одељенски родитељски састанци ОС 

Септембар, 
април 

Групни родитељски састанци  (први разред, 
родитељи деце која иду у продужени боравак, осми 
разред) 

ОС, педагог, директор 

По потреби 
Заједнички  састанак мањих група родитеља  и 
ученика са наставнцима 

Педагог, директор 

Током године 
Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца 
имају тешкоћа у понашању и учењу 

ОС, педагог, директор 

Август, јануар 
Учешће у изради индивидуалних образовних 
планова 

Тим за ИО 

Током године 
Учешће родитеља у презентацијама 
стваралаштва  и  активности  ученика  и 
наставника 

Тим за Културне 
активности 
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месечно Отворена врата Наставници 

Током године 
Едукатори деце и родитеља у областима у којима 
су експерти (професионална оријентација) 

Педагог 

Током године Помоћ у акцијама школе 
Директор, ученички 
парламент 

Током године Социјалне активности ОС 

Током године Спортске активности 
Наставник физичког 
вас. 

 

 

 

17.План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

 

 

 

Време 
реализације 

Институција са којом 
се сарађује 

Садржај сарадње Реализатори  

По утврђеној 
динамици/по 

потреби 

Министарство 
просвете и науке 

Републике Србије и 
његовим телима 

Тражење стручне помоћи и 
подршке, информисање о новинама 
у реализацији васпитно – 
образовног процеса кроз 
правилнике ,упутства исл. 

Руководилац 
установе 

По утврђеној 
динамици/по 

потреби 

Органима 
Скупштине општине 

Бач 

Обезбеђивање логистичке и 
материјалне подршке  

Руководилац 
установе 

По утврђеној 
динамици 

Амбуланта Вајска 
Систематски прегледи ученика 

Здравствени 
радници 

По утврђеној 
динамици 

Вакцинација ученика 
Здравствени 

радници 

По утврђеној 
динамици 

Дом здравља Бач 

Стручна предавања на одређене 
теме 

Стручњаци из 
области 
медицине 

Мај 
Лекарски прегледи организовани 
према листи жеља ученика 

Здравствени 
радници 

По потреби 

МУП(ПС Бач) 

Примена протокола о безбедности 
ученика, реализација 
предавања“Безбедно детињство – 
развој безбедоносне културе 
младих“ , предавање на тему 
безбедности у саобраћају за 
ученике првих разреда, предавање 
о безбедности на друштвеним 
мрежама.. 

Припадници  
МУП-а 

Полазак на 
екскурзије 

Припрема за извођење екскурзије, 
долазак по позиву 
 

Припадници  
МУП-а 

По потреби Центар за социјални 
рад Бач 

Пружање помоћи деци из социјално  
угрожених породица  

Директор, 
педагог, социјални 

радник 

По потреби помоћ породицама са поремећеним Директор, 
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породичним односима педагог, социјални 
радник 

Након 
идентификације 

ученика 

Интерресорна 
комисија  

Пружања помоћи деци и 
родитељима са посебним 
потребама  

Директор,  
тим за ИО 

 

Током године 
Месна заједница 

Акција уређења села 
Ученици 
ОС 

Током године Акције хуманитарне помоћи 
Ученици 
запослени 

По календару 
садње и бербе 

Пољопривредна 
задруга 

Акције сађења и бербе воћа 
Заинтересовани 
Ученици 

По потреби Донација за опремање школе Директор задруге 

Јануар - мај 
Пољопривредна 
школа Бач 

Представљање образовних 
профила ученицима 

Тим за ПО 

Јануар - мај 
Сарадња са средњим 
школама из Оџака и 
Бачке Паланке 

Представљање образовних 
профила ученицима 

Тим за ПО 

Јануар - мај 
Сарадња са 
апотекама у 
општини 

Реални сусрети са представницима 
занимања фармацеuтске струке. 

Тим за ПО 

Јануар - мај 
Сарадња са поштом 
у Вајској 

Реални сусрети са представницима 
занимања ПТТ струке. 

Тим за ПО 

Током године 

ПУ „Колибри“ и 
остале школе  на 
територији 
општине Бач 

Организоване посете током Дечије 
недеље,обележавања Дана 
школе,пријатељски спортски 
сусрети, такмичења, стручна 
усавршавања.... 

Руководилац 
установе 
,ученици, 
запослени 

По 
потреби/током 
године 

Сарадња са ШОМО „ 
Стеван Христић“ из 
Бачке паланке 

Организовање јавних наступа 
ученика ШОМО на приредбама у 
просторијама школе, други облици 
срадње по договору и на обострану 
иницијативу 

Руководилац 
установе, 
запослени, 
ученици 

Током године 

Ромским удружењем 
општине Бач 

Обезбеђивање потребног броја 
бесплатних ужина и уџбеника за 
децу ромске националности и 
друга питања од значаја за ромску 
заједницу 

Руководилац 
установе 

Током године 

Библиотеком „ Вук 
Караџић“ 

Посета тематским изложбама, 
сусретима са дечијим писцима, 
одлазак ученика на биопскопске 
пројекције и позоришне представе, 
учествовање на такмичењима у 
организацији библиотеке 

Руководилац 
установе , 
запослени , 
ученици 

Током године/по 
потреби 

Националном 
службом за 
запошљавање 

Ангажовање  наставника –
приправника кроз пројекат „ 
Стручна пракса“ 

Руководилац 
установе 

По утврђеној 
динамици 

Црвеним крстом Учешће ученика школе у 
манифестацији „Трка за срећније 
детињство у данима Дечије 
недеље, такмичење у пружању 
прве помоћи и друге активности 

Руководилац 
установе, 
запослени, 
ученици 
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По 
потреби/током 
године 

Заводом за 
унапређење 
образовања и 
васпитања 

Семинари, учешће на конкурсима 
ЗУОВ-а, саветовања 

Руководилац 
установе, 
запослени 

По утврђеној 
динамици/Током 
године 

ФК „Вајска“ 
Уступање фудбалског терена и 
помоћ у реализацији кроса 

Руководилац 
установе, 
запослени 

Током године 

КУД „Младост“ Учешће на школским прославама, 
уступање народних ношњи за 
сценске наступе ученика школе и 
други облици сарадње 

Руководилац 
установе, 
запослени, 
ученици 

Током године/по 
утврђеној 
динамици 

Туристичка 
организација 
општине Бач 

Учешће ученика на манифестацији 
„Дани Европске баштине“ , 
међународни пројекти.... 

Руководилац 
установе, 
запосленио, 
ученици 

 

 

18.Мерила за праћење оставривања развојног плана 

 

 
 
КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ  УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 
  

УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА сматраће се успешно 
остваркомпетенције за настеним уколико буду присутни докази о континуираном 
унапређивању стручних компетенција наставника за наставну област, предмет и 
методику наставе, за поучавање и учење, за подршку развоју личности ученика и за 
комуникацију и сарадњу. Неопходно је утврдити да наставници: 

 планирају стручно усавршавање  
o на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада и 

потреба школе  
o на основу анализе квалитета односа у одељењу, мотивације ученика за учење 

и карактеристика личности ученика 
o на основу анализе успешности сарадње са свим партнерима; 

 континуирано се стручно усавршавају у области научне дисциплине којој 
предмет припада, методике наставе и образовне технологије; 

 унапређују квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у 
којима су се усавршавали; 

 континуирано унапређују сопствену педагошку праксу на основу анализе 
ученичких постигнућа; 

 унапређују свој рад, користећи знања усавршавањем у области когнитивне, 
педагошке психологије и савремене дидактике и методика; 

 проширују своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и 
мотивације; 

 активно раде на побољшању свог односа са ученицима; 

 развијају педагошке вештине за руковођење одељењем; 

 усавршавају се у области сарадње и комуникацијских вештина; 
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 обучавају се за тимски рад; 

 активно раде на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно-
васпитном раду. 
Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у израђени Лични 

план професионалног развоја, евиденцију о стручном усавршавању наставника, 
сертификате о похађању акредитованих семинара, писане припреме за наставни час, 
протоколе о посматрању наставног часа, портфолио наставника, анкетирањем 
наставника. 

 
 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ  УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 
И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
 УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА сматраће се успешно оствареним уколико се  

 програми наставних предмета међусобно садржајно и временски  усклађују у 
оквиру сваког разреда; 

 провером остварености образовних стандарда за појединачне наставне 
предмете покаже да основни ниво остварује  80% ученика , средњи ниво 50% 
ученика и напредни ниво 20% ученика; 

 мотивишу ученици за остваривање вишег нивоа образовних стандарда; 

 организује диференцирана припремна настава за завршни испит; 

 континуирано идентификују ученици којима је потребна додатна подршка у 
образовању и израђују ИОП-и 1, 2 и 3; 

 израђују транзициони планови и компензаторни програми. 
Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у извештаје о 

сачињеној корелацији, материјале за проверу остварености задатака и стандарда са 
статистичким приказима након сваке провере, портфолије ученика, педагошку 
документацију, извештај и план припремне наставе, ИОП-е, решења интерресорне 
комисије, транзициони план, компензаторни програм. 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
УЧЕНИКА 
 

УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА сматраће се успешно оствареним 
уколико се:  

 континуирано унапређује квалитет и прати реализација и ефекти Програма 
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 континуирано спроводи план превентивних активности и интервентних 
активности према указаној потреби; 

 континуирано ради на смањивању толеранције на насиље; 

 укључују родитељи у конципирање и реализацију Програма заштите ученика. 
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Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у записнике са 
састанака Тима за заштиту, записнике са састанака Актива за развој школског програма, 
евиденцију сарадње са родитељима, анкете ученика, родитеља и наставника, извештај 
о самовредновању. 
 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА   
 

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА сматраће се успешно оствареним 
уколико се:  

 контуирано ради на едукацији и подизању свести о одговорности родитеља; 

 укључују родитељи у живот и рад школе 
Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у записнике са 

родитељских састанака, евалуације рада са родитељима, анализе, извештаје, 
материјале, фотографије... 
 
 

19.Активности на праћењу остваривања развојног плана школе 

 

 
Праћење остваривања Развојног плана школе вршиће се плански, систематски и 
континуирано, а одвијаће се кроз: 
-састанке Стучног актива за развојно планирање 
-седнице Наставничког већа 
-праћење постигнућа ученика 
-примену тестова, упитника... 
-праћење реализације планова и програма 
-сарадњу са родитељима 
-сарадњу са локалном заједницом 
-самоевалуацију сваког члана школског тима 
-евалуацију реализације Акционог плана за текућу школску годину 
 
 
 
У  Вајској , 20.06.2017.године                                     Председник школског одбора 

 
                                                                                     _____________________________ 


