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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

 
 
 

                                         ОСНОВНА ШКОЛА “УГЉАРЕ” - Угљаре 

 
 
 
 
 

 

Назив школе  Основна школа „ Угљаре“ 

Место и адреса:             Кнеза Милоша бб 

Интернет презентација 

Мејл: 

             

                www.osugljare.com 
            os_ugljare@hotmail.com 

Контакт подаци школе:  Мејл: 

Телефон/факс 
 dejanstajkovic71@gmail.com 

шеф рач. 

Секретар  micicjelena23@yahoo.com 

директор 038/84479 vesnamartinovic43@gmail.com 

Матични број:  09269550 

Регистарски број 7277002320 

ПИБ 102003995 

Текући рачун- сопствени рачун 840-1944860-98 

Дан школе нема 

 
 
 
 
 

Основна школа "Угљаре“" са седиштем у Угљару ,општина Косово Поље, функционише 

самостално од 1997. год. Школа у истоименом селу постоји од 1949. односно 1950. год када је и 

званично почела са радом. Како је извршена колонизација железничке станице Косово Поље 

почео је да расте број становника  истоименог места и основна школа  из Угљара ради као 

истурено одељење ОШ „ Аца Маровић“ касније и ОШ „ Вук  Караџић“ обе из Косово Поља.   

  Школске 1997/1998 год. школа се осамосталила и од тада до данас постоји под именом ОШ 

„Угљаре“. Лоцирана је поред сеоског пута у центру села Угљара. 

                Школа је реновирана након бомбардовања 1999.године, извршена је реконструкција 

свих просторија, урађен је мокри чвор, опремљена је кухиња и постављено парно грејање, 

дограђена котларница и помоћне просторије за дрва и угаљ. Школско двориште је ограђено, 

постављена је заштитна мрежа и трибине на спортском терену, уређен је парк испред школе и 

направљене бетонске стазе.  

         Школа је поново реновирана почетком 2015.године( кречање споља и унутар школе, 

замењен је ламинат и реновиран је санитарни чвор) а у току исте године изграђена је 

фискултурна сала.  Такође, уграђен је и видео надзор. 

              Школа располаже прописаним школским простором, опремом и потребним наставним 

средствима. Своју делатност обавља у две смене са 8(осам) одељења и 30 радника, од чега је 

20 наставно особље,  4 административно и 6 помоћно особље. 
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 Неколико пута је покушано да се промени назив школе али се то није десило. Како са годинама 

село постаје све више албанско а све мање српско поносно на сваком месту истичемо назив 

школе.  

Трудимо се да пратимо нове трендове.  У настави користимо нове технологије, почевши од 

најмодерније опреме - смарт интерактивне табле које функционишу на додир, бежични интернет 

у свакој просторији, кабинет. Пилот пројекат е-Просвета, односно е-Дневник, почео je да се 

реализује 1. септембра 2018/19. године у нашој школи. Од 2019/20 год. Наша школа је потпино 

прешла на коришћење ес-Дневника. Oд школске 2019/20.године сви наставници школе 

завршили су обуку „Дигитална  учионица/дигитално компетентан наставник – што подразумева 

увођење   уџбеника и дигиталних образовних материјала”, 

                  Школа се налази у сеоском амбијенту, са пространим лепо уређеним школским 

двориштем, полигоном који се користи за потребе ученика и мештане села. Школски простор је 

једино место окупљања омладине нашег села. Безбедоносна ситуација није на завидном нивоу 

због албанског становништва које није пријатељски настројено. Међутим особље школе се 

максимално труди да наш простор остане оаза мира.  

Школа има добре услове за рад ученика и образовање ученика. Проблем са којим се школа и 

само село сусреће је одлазак младих и продаја имовине што је довело до смањења броја 

ученика. Тенденција опадања броја ученика је сваке године све израженија. Школску 2021/2022 

год. завршавамо са укупно 85 ученика. 

 

Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња поклања се безбедности 

ученика, очувању и уређењу школске средине. У основној школи “Угљаре” спроводе се програми 

чији су циљеви спречавање и смањење насиља које се дешава у школи као и обезбеђивање 

радних и животних услова који промовишу и подстичу ненасилно понашање, разумевање, 

међусобно поштовање и здрав начин живота. 

У школи континуирано функуционише  Ученички парламент, Еколошка биолошка секција. 

 

За извођење образовно-васпитног рада, школа располаже са 4 учионица за предметну и 

разредну, библиотеком, фискултурном салом, кабинетом за информатичко образовање и 

отвореним теренима за мали фудбал и кошарку. 

 

Све просторије у матичној школи налазе се у једној наменски изграђеној згради још 1950. године, 

која се по потреби реновира. 

 

Школа је информатички опремљена захваљујући пројетку Министарства просвете “Дигитална 

школа”. Том приликом школа је добила 15 рачунара, 7 лап-топ рачунара  и 7 пројектора. Школа 

поседује и 2 паметне табле и ADSL. У матичној школи свака учионица поседује рачунар са 

обезбеђеним приступом интернету. Сви школски објекти су покривени видео надзором у циљу 

обезбеђивања безбедног окружења за све учеснике у процесу образовања. 

 

Школа располаже потребним стручним кадром за редовно извођење наставе. 
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УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У 

ШКОЛИ 

 

 Статус школе 

 
Школа је организована као самостална осморазредна образовно васпитна установа. 
 
За  извођење  образовно-васпитног рада  школа   располаже следећим просторијама: 
 

матична школа: 

учионице за предметну и разредну наставу 4 

 кабинети 4 

Библиотека 1 

фискултурна сала 1 

кабинет за информатику    1 

отворени простори: 

игралиште за мали фудбал 1 

игралиште за кошарку 1 
 

 
Све просторије у матичној школи налазе се у једној наменски саграђеној згради, изузев 

фискултурне сале  која је саграђена у склопу школског објекта.  
 
Опште стање просторија у  школи задовољава и све могу служити својој намени.
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                                     Опремљеност просторија и наставна средства 
 

Опремљеност школе наставним средствима и техничким уређајима је веома скромна. Школа 

сваке године одваја  средства за набавку најнужнијих наставних средстава. 
 
По наставним предметима опремљеност је следећа: 

 

наставни предмет опремљеност 

- разредна настава 75% 

- српски језик 50% 

- страни језици 30% 

- историја  50% 

- географија 50% 

- биологија 50% 

- физика 40% 

- математика 33% 

- хемија 25% 

- техничко образовање 80% 

- физичко васпитање 80% 

- музичка култура 50% 

- ликовна култура 20% 

- информатика 95% 

 
У овој школској години Школа ће посветити посебну пажњу набавци наставних средстава у 
складу са програмским захтевима и могућностима школе. 
 

                                             Кадровска структура колектива: 
Школа располаже потребним стручним кадром за редовно извођење наставе. На почетку 
школске 

22/23. године квалификациона структура запослених је следећа: 
 

Кадровска структура Степен стручне спреме Број извршилаца 

директор VII 1 

школски педагог VII 1 

библиотекар VII 0.5 
учитеља VII 4 

професора VII 13 

наставника VI 3 

секретар VII 1 

рачунополагач VII 1 

домар IV  0,5+0,5 

ложач IV       0,5+0,5 

радници на одржавању  хигијене I 3 
 

 
 

Просечан број година живота радника износи 35 година а минулог радног стажа 15.38 година
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SWOT АНАЛИЗА 
 

У претходном периоду Тим за самовредновање вредновао је све кључне области школе. 

Анализом резултата дошло се до података о раду наше школе. 

 
 

СНАГE 
 

СЛАБОСТИ 

 
 

-традиција дуга преко 70 година у 
васпитању и образовању ученика 

- По успеху ученика на квалификационом 
испиту за упис у средње школе, наша 
школа, је високо позиционирана 

- недостатак кабинетa ликовне и музике културе 
 
- превоз ученика из приградских насеља 
- недовољна повезаност наставе са дечијим искуствима и 

интересовањима 
- ученици су недовољно укључени у процес доношења 

важних одлука у школи; 
  -   недостатак дидактичких средстава у свим 
предметима; 

- безбедност ученика од куће до школе; 
- недостатак  кабинета и опремљеност истих за 
предметну наставу; 
-          Настава се делимично одржава на 
традиционалан начин   
-           Постојећа наставна средства не користе сви 
наставници 
-           Недовољна опремљеност учионица у односу 
на могућности и потребе ученика 
-           Рад наставника у више школа 

-  Учешће и бројни успеси наших ученика на 
различитим видовима такмичењима 
- комуникација између наставника, ученика 
и родитеља. 

     -стручна заступљеност наставе; 
- Пројекат “Дигитална школа” 
- Опремљенст школе савременим 

информационим наставним средствима 
-већи број младих и мотивисаних 

наставника; 
- спремност наставног кадра за стручно 

усавршавање; 

    - организовање хуманитарних акција; 
    - подршка директора у иновацијама; 
     -сарадња колега у оквиру стручних 
актива; 

 
 
 

МОГУЋНОСТИ ПОТРЕБЕ 

- унапређење наставних садржаја у складу 
 

 
 

Закључено је да има простора да се ради на 
унапређивању угледа и промоције школе. Сходно томе 
неопходно је оформити тимове састављене од свих 
интересних група повезаних са образовно-васпитним 
радом наше школе који  би се бавили овим 
активностима 

 
Могућности савремених информатичких технологија су 
неисцрпне па је у циљу перманентног стручног 
усавршавања потребно организовати преношење 
знања, умења и поступака од колега који познају 
проблематику на остале заинтересоване. 
Примећено је да наши ученици проводе много времена 
користећи рачунар у сврху забаве, док при том не 
познају све могућности које се пружају у циљу 
образовања. 
Школа је започела рад на професионалној оријентацији 
ученика седмог и осмог разреда. Тим сматра да је 
потребно унапредити тај рад у школи организовањем 
презентација различих занимања. 
На основу анализе резултата постигнутих на завршном 
испиту последњих година сматрамо да је неопходно 
унапредити рад на квалитетној припреми ученика. 

са интересовањима ученика 
- перманентно стручно усавршавање 

наставника 
- сарадња са образовним институцијама 
- идентификовање даровитих ученика и 

обезбеђивање услова за њихов напредак 
- извођење огледних часова са квалитетним 

припремама 
- редовно ажурирање сајта школе 
- отварање странице УП на фејсбуку 
- перманентно организовање локалних 
акција:  вашар,  панои, уличне акције, 
форум-театар … 
- ораганизовање различитих едукација за 
запослене, родитеље и ученике 
- унапређивање информатичке писмености 
и  коришћења савремених технологија 
- професионоална оријентација са 
ученицима виших разреда током целе 
школске године у циљу лакшег избора 
занимања и постизања бољих резултата на 
завршном испиту 
- Већа подршка и укљученост родитеља у 
активности школе 
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МИСИЈА 
 

 
 
 
 
 

Мисија наше школе је да постане центар васпитно-образовног, али и културног и 

духовног развоја ученика и наставника. Основни принцип је подстицање личног  

развоја сваког ученика и наставника.  

Развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код  

ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад,  

са развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима, је наша  

основна тежња. 

Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника  

васпитно-образовног процеса, који негују међусобно разумевање и уважавање, 

 толеранцију и право на различитост. 

 
 
 
 
 

ВИЗИЈА 
 

          Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе и због тога настојимо 
да настава у њој буде савремена, ефикасна и квалитетна. 

          Трудимо се да активности у школи прилагођавамо интересовањима ученика 
и наставника, кроз које подижемо њихову самосвест и самопоуздање. 

          Квалитетна припрема за даље образовање и самообразовање, подстицање на 
самосталност у размишљању и одлукама, стицање одговорности за сопствене 
поступке је нешто ка чему као школа тежимо да постигнемо код наших ученика. 

 
 
            Наша школа треба да постане: 
       - место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно    
         Усавршавањe и тимски рад 
       - место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и 
        прилагођена њиховим потребама и интересовањима 
       - отворена за нове идеје, размену и сарадњу 
       - чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним   
        средствима 
      - место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући 

руковођење јавно, праведно, подстицајно. 
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Стратешки и законски оквир Развојног плана школе 

 

Стратешки оквир РП-а 

 
Развојни план 2022/2027. године наше школе се ослања на националне образовне 
политике (стратешки приоритети, закони...), односно локалне приоритете и стратегије: 

 

 
1. Национална стратегија одрживог развоја; 

 
2. Национални акциони план за заштиту животне средине; 

 
3. Стратегија развоја спорта у Републици Србији; 

 
4. Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање 
родне равноправности; 

 
5. Стратегија развоја стручног образовања; 

 
6. Национални план акције за децу (НПА); 

 
7. Национална стратегија за младе; 

 

8. Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља; 

 
10. Стратегија развоја социјалне заштите; 

 
11. Стратегија за развој и здравље младих; 

 
12. Стратегија за борбу против дрога у РС; 

 
13. Стратегија смањења сиромаштва; 

 

14. Стратегија подстицања страних улагања.
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Стратешки план је део стратешких процеса који се одвијају на нивоу локалне заједнице, 
па у том смислу Стратегија развоја социјалне заштите, представља други стратешки 
документ, којим се интезивно јачају капацитети за развој других секторских стратегија. 

 
Принципи и циљеви стратешког плана за социјалну политику, који се између осталог 
односе на децу, младе и маргинализоване групе, такође имају везу са нашим стратешким 
документом, посебно у делу друштвене бриге о деци, безбедности, подршке деци из 
маргинализованих група и доступности образовања. 

 
Приликом процеса израде ових стратегија уважени су принципи и циљеви националних 
стратешких докумената: Стратегије одрживог развоја, Стратегије за смањење 
сиромаштва, Стратегије развоја система социјалне заштите, Националног плана акције 
за децу, Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом, Националне 
стратегије о старењу, али и потребе и капацитети локалне заједнице да на исте одговоре 
на ефективан и одговоран начин. Због што ефикасније и ефективније реализације овог 
плана неопходно је да сарађују сви представници релевантних институција, невладиних 
и других организација, значајних актера друштвеног живота наше заједнице као и самих 
корисника. 

 

Законски оквир РП-а школе 
 

1.1 Општи законски оквир- јавне службе, радни однос, финансије 

  Устав Републике Србије 

  Закон о раду 

 
  Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама 

  Закон о радним односима 

  Закон о друштвеној бризи о деци 

 
  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика 

 
  Закон о печату државних и других органа 

  Закон о јавним набавкама 

  Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи 

  Закон о основама система образовања и васпитања 

  Закон о основној школи 

 
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима 
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  Закон о мобингу 

 
  Закон о забрани дискриминације 

Закон против насиља у породици 

1.2 Подзакони у образовању и васпитању 

 
  Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању 

 
  Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

 
  Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

  Правилник о упису ученика у средњу школу 

  Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе 

  Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

  Правилник о стандардима квалитета рада установе 

  Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску 

2022/2023. годину 

 
Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима, подзаконским актима и 
документима школе: 

 
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , бр. 88/17, 

27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 

 
2. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ , бр. 55/13, 101/17,  

 

10/19, 129/21) 

 
3. Правилници о наставном плану и програму основног образовања и васпитања  
(„Просветни гласник РС“, бр. 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 9/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 2/00, 
4/01,04/03, 7/03, 4/04, 9/04, 12/04, 7/05, 8/05, 9/05, 6/06, 7/06, 9/06, 1/09) 

 
4. Правилник о врсти образовања наставника, и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22) 

 
5. Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава 
(„Просветни гласник РС“, бр. 4/90) 
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6. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“, бр. 2/092, 2/00) 

 
7. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника васпитача и 
стручних сарадника (Службени гласникРС“, број 109/21) 

 
8. Правилник о програму рада стручних сарадника („Просветни гласник РС“, бр. 5/12, 6/21) 

 
9. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и  васпитања („Службени гласник РС“, бр.73/16, 
45/18, 106/20 и115/20) 

 

10. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и начину издавања исправа у 
основној школи („Службени гласник РС“ бр. 102/22) 

 
11. Правилник о оцењивању ученика  у основном образовању и васпитању(„Службени гласник 

 

 РС“, бр.34/19, 59/20 и 81/20 ) 

 
12. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени 
гласник РС“,бр. 47/94) 

 
13. Правилник о похвалама и наградама ученика у основној школи од 10.09.2010 

 
14. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Просветни 
гласник РС“, бр.22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 

 
15. Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног 
образовања („Просветни гласник рс“, бр. 5/10) 

 
16. Статут Основне школе „Угљаре“ Угљаре 

 
17. Годишњи план и програм рада школе за школску 2022/2023 

 
18. Правилник о безбедности и здрављу на раду  

 
19. Правилник о систематизацији организацији радних места од 24. 09. 2014. 

 
20. Правила понашања у школи (Кућни ред школе) од 23.02.2018 

 
21. Пословник о раду Школског одбора од 23.02.2018. 

 
22. Пословник о раду Савета родитеља од 26.02.2018. 

 
23. Пословник о раду Наставничког већа од 26.02.2018. 

 
24. Пословник о раду ученичког парламентаод 26.02.2018. 

 
25. Извештај о реализацији ШРП-а за школску 2021/2022. 

 
26. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика од 23. 02. 2013. 
године.
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I УВОД 
 

Основна школа “Угљаре” у Угљару је основана 1949.године. До 1997.године радила је 

као истурено одељење Основне школе ''Вук Караџић'' из Косова Поља.Од 1997.године 

ради као потпуна самостална осмогодишња основна школа.  

 

Школа је уписана у судски регистар Привредног суда у Приштини. Решењем број Фи. 

1053/97, од 14. новембра 1997. године, у регистарски уложак број: 14339. Радило се у 

једној школској згради у селу.  

 

Школа се налази у општини Косово Поље и носи назив села. 

 

Објекат школе је у функцији од 1950. године. Захваљујући континуираном одржавању, 

изведеним инвестиционим радовима, извршеним потребним адаптацијама, доградњама и 

поправкама, објекат школе пружа повољне могућности за реализацију свих програмских 

садржаја, циљева и задатака образовно - васпитног рада са ученицима. 

 

Велика пажња се посвећује и естетско - хигијенском уређивању школе тако да ученицима 

и особљу школе пружа пријатан амбијент за рад. 

 

У склопу школске зграде налази се и фискултурна сала са свлачионицама, просторијом за 

одлагање справа за извођење физичког васпитања. 

 

Поред објекта школе налази се спортско игралиште. 

 

Учионице, кабинети и фискултурна сала пружају повољне услове за извођење наставе и 

рад у школи. 

 

Школа у овој школској години броји 83 ученика, распоређених у 8 редовних одељења. 

Због смањивања броја ученика имамо знатно мање разреда пошто нам се ученици спајају 

у једно одељење. У школи је запослено 31 радник. Настава се одвија у две смене на 

српском језику. Осим српског, ученици у школи уче енглески  и руски као страни језик и 

ромски језик са елементима националне културе. 
 

Ученици наше школе, уз помоћ својих наставника учествују на општинским, регионалним 

и републичким такмичењима на којима постижу запажене резултате. 
 

Кабинет информатике  је опремљен савременом опремом а колектив школе је оспособљен 

за употребу нових технологија у настави. Већ три године у првом, другом и трећем 

разреду је уведен Дигитални свет. У четвртом разред изучава се предмет Пројектна 

настава.  
 

Уследили су даљи многобројни пројекти и стручна усавршавања која су квалитет наставе 

подигли на виши ниво. Школа је опремљена Дигиталним кабинетом. 
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Осим информатике, као изборног предмета, ученици могу похађати наставу из изборних 

предмета: грађанско васпитање, веронаука, вежбањем до здравља, уметност. Школа 

организује и многобројне слободне активности: рецитаторску, драмску, географску, 

историјску, ликовну, литерарну и еколошку. У школи су активне организације  

Ученички парламент и Подмладак црвеног крста. 

 

 

ОШ „Угљаре“ је носилац културних и образовних дешавања у месту. 

 

 
Од доношења првог развојног плана школе визија развоја школе била је савременији 

приступ настави, бољи начин преношења и стицања знања, боља педагошка интеракција, 

сарадња школе са културним институцијама у окружењу, укључивали смо се у различите 

еколошке пројекте и добијали похвале и награде за њих. Оваква визија развоја остварена 

је кроз опремање школе и редовно стручно усавршавање наставника, што је основа и за 

даље унапређивање и развој наше школе, данас. 
 
 

Школа је укључена у пројекат самовредновањa којим процењује квалитет свог рада и о 
чему постоји документација. Добијени резултати се анализирају и на основу утврђених 
приоритета израђује се акциони план који садржи све неопходне елементе и усмерен је на 
отклањање постојећих слабости. Предузимају се конктретне активности за унапређење 
рада школе. 
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Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

 
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета 

и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично 

остваривање и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних 

компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним 

језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, 

дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, међуљудске и грађанске 

компетенције и културног изражавања; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, 

уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног 

живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва; 

6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

9) оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, 

технике и технологије; 

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 

права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, 

поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 

неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних 
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мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 

 
Полазне основе рада школе: 

 
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће 

ученици након завршеног основног образовања: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском и најмање једном 

страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким 

средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено истраживање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

`12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно рада као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 

Такође, у току сачињавања годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито 

се имало у виду, поред осталог и следеће: 

- Да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно- 

образовног рада утврђене Правилником о наставном плану и програму и да у том 

циљу доноси свој Годишњи план рада; 

- Да се Годишњим планом утврђује време, место, начин и носиоци остваривања 

наставног плана и програма; 

- Да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека 

питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, 
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као што су: осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи 

благовремено и стваралачки, редовнија реализација и посећивање огледних часова, 

упућивање ученика на самостално тражење потребних информација за часове; 

- Да ће ове школске године бити 4  одељења нижих разреда, а  број одељења у 

вишим разредима је такође 4; 

- Предметна настава у нижим разредима ће бити заступљена из енглеског језика, 

верске наставе/грађанског васпитања и ромског језика са елементима националне 

културе (изборни предмет). 

- У складу са изменама Плана наставе и учења, Дигитални свет ће се остваривати у 

птвом, другом  и трећем разреду а  пројектна настава у четвртом разреду. 

- Страни језик енглески ће се изучавати од 1.-8. разреда као обавезни наставни 

предмет; 

- Настава руског језика ће се изучавати од 5.-8. разреда са по 2 часа недељно, као 

изборни наставни предмет; 

- Од 5. до 8. разреда изучавају се обавезни предмети: Информатика и рачунарство - 

1 час недељно по групи, Техника и технологија - 2 часа недељно по групи, 

-  Физичко и здравствено васпитање - 3 часа недељно по одељењу у седмом и 

осмом разреду, а у петом и шeстом по 2 часа физичко и здрваствено васпитање и 1,5 

ОФА, 

- Од 1.-8. разреда ће се остваривати верска настава један час недељно по групи; 

- У 5. и 6. разреду ће се остваривати СНА – вежбањем до здравља по 1 час и у 

седмом и осмом разреду СНА – уметност по 1 час;  

- Просторни услови ће бити задовољавајући, а припремљеност школе релативно 

добра; 

- Да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма 

бити на задовољавајућем нивоу. 

 
Примарни задаци школе 

 
У наредној школској години посветиће се посебна пажња следећем : 

1. Школа ће се максимално ангажовати на реализацији свих активности предвиђених 

Школским развојним планом који је донет на период од 2022. - 2027. године и Школским 

програмом донетим на период од 2022. до 2026. године. 

2. Интензивној диференцијацији и индивидуализацији уз примену савременије образовне 

и наставне технологије. За ученике који имају потешкоћа у интелектуалном 

функционисању и савлађивању наставног садржаја писаће се ИОП према препорукама 

Интерресорне комисије. 

3. Васпитном раду школе у складу са програмским основама васпитног рада основне 

школе. 

4. Здравственом васпитању ученика у складу са програмом здравственог васпитања 

ученика основне школе. 

5. Безбедности ученика и деце и борбе против малолетничке делинквенције и превенције 

у борби против болести зависности. 
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6. У складу са материјалним могућностима школе наставиће се са опремањем 

наставним средствима, посебно оним који су планом и програмом предвиђени за 

лабораторијске вежбе као и обезбеђивање образовних софтвера за све наставне 

предмете. 

7. Раду са даровитим ученицима и додатном образовно – васпитном раду како на 

часовима редовне наставе тако и на часовима додатне наставе, односно слободним 

активностима. У вези с тим уложиће се напори ради обезбеђења материјалних услова 

за рад са овим ученицима. 

8. Стручном усавршавању наставника и то на више нивоа : на нивоу Стручних 

Актива, Наставничком већу, путем семинара који ће бити организовани у школи путем 

акредитованих семинара и саветовања које ће организовати Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, као и путем личног стручног усавршавања. На овом 

послу ће бити ангажован директор школе, тим за стручно усавршавање, стручни 

сарадник и наставници. 

9. Ангажовању на што бољем опремању школе и унапређењу слободних активности 

кроз размену искустава и гостовања у другим школама, као и позивању других школа 

код нас. 

10. Унапређењу сарадње кроз организовање огледних часова. 

11. Oчувању и афирмацији мултикултуралности и вишејезичности, као и очувању 

добрих међунационалних односа у Аутономној Покрајини Косову и Метохији и јачање 

толеранције кроз јачање међунационалног поверења код младих. 

 
Материјално-технички и просторни услови рада 

П  Р О  С  Т  О  Р И Ј  Е КОМ. ПОВРШИНА (м2) 

Школска зграда 1   1351 

УЧИОНИЦЕ 4  210 

УЧИОНИЦЕ ОПШТЕГ ТИПА 4  210 

КАБИНЕТИ 4  166 

- хемија, физика 1  

-биологија 1  

- информатички 1  

-технички 1  

Спортски полигон 1  

Фискултурна сала 1  300 

БИБЛИОТЕКА 1  50 

Кухиња 1  25 

Зборница 1  40 

Административне просторије 3  80 

Котларница 1  30 

Радионица 2  76 

Ходници 6  162 

Санитарни  чворови  7  34 

  Свлачионица 2  25 

Остава за угаљ и дрва 2  55 

Школско двориште  67 ари 

Простор Број површина у м2 

 Спортски терен бетон 1 1245 
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НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

И ПОМАГАЛА 

 

БРОЈ 

 

НАЛАЗЕ СЕ 

   

Касетофон/          

музичка линија                 

                3 Просторија за наставна                                  

средства/канцеларија директора школе 

   Синтисајзер                                                                      1 
 

Просторија за наставна средства 

 

 

   

      ТВ                  2 Зборница, канцеларија директора 

Рачунар                                            32 Кабинети, учионице, канцеларије 

директора, секретара, педагога, шефа 

рачуноводства 

Лап-топ                  8 Учионице, канцеларије 

   

Штампач                 3 Канцеларије директора, педагога, шефа 

рачуноводства 

Копир апарат- 

скенер-штампач 
                1 Канцеларија секретара 

   

Интерактивна 

табла 

                    2 

 

Учионица, кабинет 

 

Школски простор- зграда и школско двориште су покривени видео надзором.Школско 

двориште је ограђено, закључава се.
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Школа има централно грејање на пелет. Постоји засебна просторија у којој је котларница 

са складиштем за пелет. 

Отворене просторе сачињавају : 

- школски парк са дрвећем, травнатом површином и цвећем као и мали парк. 

- асфалтирано школско двориште са спортским теренима осветљено рефлекторима.  

Спортске терене користи сеоска омладина и остали мештани за одржавање разних 

турнира, приредби, смотри, такмичења и у рекреативне сврхе. 

 

 
Опремљеност зграде 

 
Захваљујући континуираном одржавању и сталним поправкама школска опрема и 

намештај су у задовољавајућем стању, иако би још неке клупе требало заменити. У школи 

су запослени 0,5 + 0,5 домар/мајстор. Наведени радници су задужени и за одржавање 

објекта школе, њене опреме и инсталације. За потребе поправки и израде делова 

намештаја и осталих средстава на располагању им стоји радионица. 

Школа има ученичку и наставничку библиотеку са задовољавајућим фондом књига . Део 

стручне литературе имају наставници по кабинетима и специјализованим учионицама, 

како би им послужила приликом припрема и извођења наставе, док је преостали део 

књига смештен у посебној просторији - библиотеци. Књижни фонд се попуњава сваке 

године од сопствених средстава а делом и од стране Министрарства просвете, науке и 

технолошког развоја, као и из разних донација и спонзорстава и путем пројеката које 

школа упућује. 

За извођење обавезног предмета Информатике и рачунарства школа поседује дигитални 

кабинет са пратећом опремом. 

Школа поседује знатан број техничких средстава за извођење наставе: 1 штампач са 

фотокопиром и скенером, 3 ласерска штампача, 7 преносних рачунара, 2 инерактивне 

табле, 8 пројектора. Рачунари у кабинету техничког и информатичког образовања су 

умрежени. У школи је обезбеђен бежични интернет преко АДСЛ прикључка. 

Школа је под видео надзором са 16 камера, а такође је уведена и кабловска телевизија у 

школу.  
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Педагошка организација 

 
Школа је организована и ради целодневно, у две смене. Настава у првој смени почиње у 

7:30 а завршава се у 12:55 часова. Настава у другој смени почиње у 13:15 а завршава се у 

17:10 часова.  

 

Услови рада школе 
 

Школа се налази у центру места. Долазак и одлазак ученика из школе се одвија несметано 

по бетонским стазама. Поред школе је постављена заштитна ограда ради безбедности 

ученика. 

Скоријег датума замењени су прозори са унутрашње стране школске зграде  и окречене 

су поједине учионице и просторије у оквиру школе. 

За услове живота и рада школе у овој средини може се констатовати да су повољни. 

Стамбени услови у селу су углавном повољни, јер је већина кућа новосаграђена, деца 

имају своје посебне просторије, чиме су створени повољни услови за рад деце код куће. У 

отежаним стамбеним условима живе једино поједина ромска деца, али се школа труди да 

им кроз разне хуманитарне акције обезбеди одећу, обућу, а за поједине ученике и 

бесплатне  уџбенике. 

Остали услови (здравствени, културни, хигијенски, социјални и сл.) су примерени 

средини насељеног места. 

Са еколошког становишта нема већих проблема нити већих загађивача. 

С обзиром на број становника и број домаћинстава није присутан већи број случајева 

породица са поремећеним односима и социјалним случајевима. 

 
 

Грејање просторија 
 

Школа има централно грејање на пелет и огревно дрво. 

 

 

 

 

Школска библиотека 

 
Школа има ученичку и наставничку библиотеку са задовољавајућим фондом књига . Део 

стручне литературе имају наставници по кабинетима и специјализованим учионицама, 

како би им послужила приликом припрема и извођења наставе, док је преостали део 

књига смештен у посебној просторији - библиотеци. Књижни фонд се попуњава сваке 

године од сопствених средстава а делом и од стране Министрарства просвете, науке и 

технолошког развоја, као и из разних донација и спонзорстава и путем пројеката које 

школа упућује. 
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Запослени у школи 
 

На почетку школске године 2022/23. укупно је запослено 31 радника. Већина запослених 

испуњава Законом тражене услове. За она радна места, на која није ангажован стручан 

кадар, расписаће се конкурси, уз сагласност Школске управе у Косовској Митровици 

након преузимања са листе. Конкурси ће се расписивати за она радна места која су сада 

нестручно заступљена, а која не буду попуњена преузимањем. 

 

Наставници разредне наставе 

 
ВИША/ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ВИСОКА/MAСТЕР 

 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 2  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 2  

СВЕГА : - 4  
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Наставници предметне наставе 
 

 
 

СРЕДЊА  ВИША/ОСНОВ.АКАДЕМСКЕ      ВИСОКА/МАСТЕР                    ДОКТОР  

НЕОДР. 

ВРЕМЕ 

 
0 

 
2 

 
5 

 
             0 

 

ОДР. 

ВРЕМЕ 

 
3 

 
1 

 
7 

 
            0 

 

 

СВЕГА : 3 3                                  12                    0 

 
Укупно наставника предметне наставе: 18. 

 
 

Руководилац школе 

 
Од 01. марта 2020. године на радном месту директора школе у првом мандату налази се Весна 

Мартиновић, професор историје. 

 
 

Стручни сарадници 

 
Школа има запосленог школског педагога на неодређено време. Обављаће послове из 

свог делокруга рада, према унапред разрађеном плану и програму рада. 

Послове библиотекара са пола радног времена обавља Јелена Мицић. 

 
 

Административно – техничка служба 

 
Секретар школе је лице са правним факултетом и положеним одговарајућим испитом. 

Рачуноводствене послове обавља лице са завршеним специјалистичким струковним 

струдијама, одговарајуће струке за ове послове. 

 
 

Помоћна служба 

Школа има запосленог 0,5+0,5 домара/мајстора одржавања. 

Ови радници обављају и послове ложача као и текућег одржавања објекта и постројења 

школе. 

У школи ради 3 чистачице које обављају и курирске послове. 

Сви наведени радници имају решење о 40 – часовној радној недељи и на годишњем нивоу 

са описом послова и радних задатака на основу важећих законских одредби и 

подзаконских аката. 
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Ученици и родитељи 
 

Бројно стање ученика: 

Према евиденцији сачињеној на почетку школске године стање ученика по одељењима је 

следеће: 

 
Број ученика по разредима за школску 2022/2023. годину 

 

 

 
 

РАЗРЕД/ 

ОДЕЉЕЊЕ 

ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ СВЕГА ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

1/1 5 5 10 Тијана Максимовић 

Iразред 5 5 10 Тијана Максимовић 

2/1 4 5 9 Милица Јовановић 

II разред 4 5 9 Милица Јовановић 

3/1 8 3 11 Олгица Милић 

III разред 8 3 11 Олгица Милић 

4/1 5 3 8 Маријана Трајковић 

IV разред 5 3 8 Маријана Трајковић 

5/1 4 5 9 Јелена Ивановић 

V разред 4 5 9 Јелена Ивановић 

6/1 6 6 12 Милица Костић 

VI разред 6 6 12 Милица Костић 

7/1 6 9 15 Весна Јовановић 

VII разред 6 9  
15 

Весна Јовановић 

8/1 4 4 8 Драгана Пурић 

VIII разред 4 4 8 Драгана Пурић 

Укупно 42 40 82  
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Друштвена средина 
 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно 

обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана 

рада школе посебно место заузимају Дом културе у Грачаници, Дом здравља Косово 

Поље, Центар за социјални рад, Полицијска станица, радио „Грачаница“... 

Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељењских 

заједница и школе у целини. 

 

 

II ВРЕДНОВАЊЕ УСТАНOВЕ 

 
ИЗВЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ ПРЕТХОДНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Израда новог развојног плана захтева да се темељно уради мониторинг постојећег стања, 

тј. осврт о томе шта смо до сада урадили: 

Осврт (Шта смо до сада урадили?) 

- организовали смо одговарајуће прегледе ученика, ради идентификације степена 
сметњи у развоју; 
- анализирали смо потребе средине; 
- анализирали смо податке о кретању наталитета у прошлом периоду и сходно томе 
о броју будућих првака; 
- израдили смо планове рада прилагођене потребама наше школе; 
- анализиране/упоређиване су средње оцене предмета из којих се радило завршно 
тестирање по одељењима и број бодова на завршној малој матури; 

резултате са мале матуре из сва три предмета (математике. српског језика и 

комбинованог теста ) смо такође упоређивали са средњом оценом из наведених 

предмета по одељењу,  
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- представник ученика који је члан тима је анкетирао остале ученике у вези учења и 

унапређења наставе и њиховог успеха. На основу анкете дошли смо до следећих 

закључака: 

- ученици сматрају да им више одговара усмена провера него писмена провера; 

- ученицима одговарају и савремене методе, презентације са усменим 

објашњавањем наставника; 

- сматрају да нису сви наставници објективни у вези оцењивања; 

- желели би да наставници више користе примере из свакодневног живота, 

практични рад и експерименте; 

- више би хтели да су укључени у културне и спортске активности (атлетика, шах, 

позориште); 

- ученици би волели да су више активни на пољу спорта (фудбал, кошарка и 

одбојка); 

- ученици сматрају да би успех на завршном испиту био бољи уколико би се све 

горе наведено уважавало и чешће вршиле систематизације и понављање градива; 

- јако им значи када се ради корелација градива између предмета. 

- наши наставници су апсолвирали велики број акредитованих семинара, како 

општих, тако и стручних; 

- извођени су били огледни часови а наши наставници су и учествовали на њима. 

- уведена је Пројектна настава , Дигитални свет, Техника и технологија и Информатика и 

рачунарство и од великог је значаја и чињеница да већина наших ученика поседује 

рачунар код куће; 

- опремили смо учионицу за информатику и рачунарство са свом потребном 

опремом; 

- обезбедили смо АДСЛ интернет и умрежили све рачунаре. 

- Организовали смо неколико стручних семинара за информатичко описмењавање 

наставника, који су апсолвирали готово сви наши кадрови; 

- већина наставника користи рачунар као наставно средство, користећи при томе 

готове Цд-ове које је израдило Министарство за поједине наставне предмете, такође 

наставници самостално припремају Power Point презентацију, а у последње време све 

више и сами ученици припремају самостално презентације, које се онда користе у настави; 

- свака учионица у нижим разредима има лап топ са пројектором. 

- школа има две инерактивне табле; 

- спроведена је анкета за ученике и наставнике о учествовању ученика у изради 

програма ваннаставних активности и о информисању ученика о ваннаставним 

активностима које се организују ван школе ( културне манифестације, спортска 

такмичења...). 

- формирали смо одељенска правила у сваком разреду на која се позивамо у 

различитим ситуацијама; 

- обрадили смо теме дечијих права и обавеза на ЧОС-овима, као и теме које се односе 

на примере из живота и пожељно реаговање у различитим ситуацијама; 

- израдили смо паное са дечијим правима у току Дечије недеље и изложили их у 

школски хол; 
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- организовање спортских, ликовних такмичења на тему међусобне толеранције као 

и квизови знања; 

- организују се културне манифестације, где учествују ученици различите 

националности; 

- едуковали представнике тима ШБН и све запослене у школи; 

- ревидирали заједно са ученицима правила понашања ученика; 

- посвећивали се литерарним и ликовним радовима на тему насиља; 

- укључили Спољашњу заштитну мрежу у стручна предавања и радионице за 

наставнике и родитеље; 

- сарађујемо са стручним сарадником – педагогом из области превенције болести 

зависности; 

- сарадња са другим школама у пројекту ШБН; 

- усвојили и презентовали правилник о понашању ученика, запослених и родитеља у 

школи; 

- успешни смо са радом У ч е н и ч к о г  п а р л а м е н т а ; 

-    ученици четвртог и шестог разреда имају такође предавања о саобраћају; 

- на основу сагледавања материјалних и кадровских могућности, уважавајући 

интересе ученика као и потребе средине, у школи је организован рад следећих слободних 

активности: 

- Литерарно-рецитаторска секција 

- Секција историје 

- Драмска секција 

- Секција српског језика 

- Еколошка секција 

- Музичка секција 

- Секција географије 

- Ликовна секција 

- Спортска секција 

- Биолошка секција 

- Математичка секција 

- Секција физике 
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У оквиру ваннаставних активности у школи је организован рад следећих ученичких 

организација: 

- Дечји савез Србије 

- Ученички парламент 

- Подмладак Црвеног крста 

 

- школа сваке године редовно узима учешће на смотрама, фестивалима, литерним и 

ликовним конкурсима које организују институције и удружења код нас и у иностранству; 

- школа сваке године организује приредбе за пријем прва, Новогодишњи базар, 

Светосавску приредбу, крос, спортска такмичења, пано за Дан жена, обележавају се 

различити еколошки датуми и у оквиру њих: акције уређења школског парка и простора 

око школе и центра насеља; еколошке патроле ученика и еколошке радионице, ликовне 

радионице и изложбе радова ученика; 

- у школи је организован рад Еколошке секције; акција прикупљања ''Чеп за 

хендикеп''. Акције озелењавања и одржавања школског парка; редовно се у школи 

пригодно обележавају значајни датуми из области екологије ; редовно се одржава собно 

биље у школи; сваке године се засади неколико садница у школски парк;  школа редовно 

узима учешће у пројектима из области екологије. Са циљем мотивисаности ученика у 

овим активностима, школа их награђује на различите начине: објављивањем резултата 

рада на зидном паноу, на локалном радију... 

- у оквиру Ученичког парламента је организован Васкршњи вашар. 

 
Упорно и вредно ради се и на осавремењавању наставе и наставних средстава. Школа је 
доживела велики напредак у васпитно-образовном раду, едукацији наставног кадра, 
набавци наставних средстава, као и целокупном модернизовању рада школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О ON-LINE НАСТАВИ 
 

За време ванредне ситуације поводом корона вируса у нашој школи као на 

територији целе државе настава се изводила путем online наставе. Наставници су 

користили разне врсте дигиталне комуникације. Као што је путем Microsoft Teamsa,  

Меssingera,Vibera, Google учионице, emaila, sms.У раду су користили и садржаје 

дигиталних уџбеника различитих издавача. Рад online се показао јако занимљив како 

наставницима тако и ученицима. Иако иновативна online настава јако је деловала 

инспиративно и мотивационо на све нас. У оваквој врсти наставе веома важну и велику 

улогу одиграли су и родитељи који су свима нама били велика подршка у раду. 
 

Предности овакве врсте наставе јесте у томе што су се путем интернет комуникације 

ученици обраћали наставницима са поштовањем и респектом. Већина ученика се трудила 

да сви писмени задаци буду написани са што мање грешака. И још једна добра страна ове 

наставе је била што су задатке ученици могли решавати у доба које је њима одговарало. 
 

Највећа мана у оваквој врсти наставе је била што је недостајао директан однос између 

ученика и наставника. Предавање online је тимски рад свих наставника, ученика и 

родитеља. Успех не може да изостане ако сви радимо заједно са еланом и добром вољом. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ  ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

 

Израда новог развојног плана захтева да се темељно уради мониторинг постојећег стања, тј. 

осврт о томе шта смо до сада урадили: 

Осврт (Шта смо до сада урадили?) 

Самовредновање је континуиран процес у коме се школа бави сагледавањем резултата и 

процењује колико су ефикасне активности у једној образовно-васпитној установи. 

Вредновањем се обухватају кључне области или њихови делови, поједина подручја вредновања 

или поједини показатељи. 

Самовредновање школа спроводи ради унапређивања свог рада.  

Кључна област бр.2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ (школске 2007/08 и 2009/10) 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

 Планирање 

  Припремање 

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

 У овом подручју вредновања сагледали смо  следеће показатеље: 

 Комуникација и сарадња  

 Рационалност и организација  

 Подстицање ученика  

 Корелација и примена знања 

УЧЕЊЕ 

 У овом подручју вредновања сагледали смо  следеће показатеље: 

  Одговорност ученика 

  Начин учења 

2ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊАУЧЕНИКА  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  
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 Праћење и оцењивање 

  Извештавање 

         На основу упитника за запослене добили смо следеће резултате: 

          Из упитника који су радили наставници може се уведити да је ангажованост наставника и 

стручних сарадника за унапређивање наставе присутна и да 86,66% подстиче ученике на 

развијање њихових способности и вештина. 

Мали број наставника користи интернет у припреми наставе, али започетом едукацијом од 2006. 

до 2009. год. Број наставника који користи интернет ће бити већи. Наставници у сарадњи са 

ученицима израђују моделе, препарате и приручна редства за коришћење истих у настави. 

Наставу ћемо побољшати тиме што ћемо импровизовати ботаничку башту коју ће ученици и 

наставници сами одржавати и користити у настави као очигледно средство. У школи влада 

позитивна клима за унапређење наставе. 

Опис нивоа остварености -3 

Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са 

прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног 

већа. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и 

одељења/разреда са којим раде. Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и 

уз потребну корелацију међу предметима. Могућности за тимски рад су минимално 

искоришћене. Планирање обухвата  и корекције настале на основу сталне анализе резултата 

рада. 

 

Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и 

средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у 

погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујћи и ученике са тешкоћама у развоју. 

             Опис нивоа остварености -3 

 

Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулисана и 

недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Повратна 

информација наставника ученицима је подстицајна за  њихов даљи рад. Дијалог између ученика 

и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење. Ученици не 

добијају увек готове Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе 

претходно искуство и предзнање за се упућују да користе претходно искуство и предзнање за 

проналажење одговора и нових решења. 

   Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима. Наставне 

методе, облици рада и наставна средства усклађени су са циљевима часа, наставним садржајима 

и примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика.  Школа поседује наставна средства, 

али она по количини, врсти и намени нису довољно усклађена са потребама савремене наставе. 

 Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и подстичу развијање нових. Користе 

разноврсне методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици 

се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања. Често се користе похвале и 

награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика.  

  Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из разних предмета и да 

их повезују у смислену целину са новим знањима. Ученици се оспособљавају да стечена школска 

знања примењују у свакодневном животу. Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају 

програме и садржаје за школске и ваншколске активности које захтевају примену знања, 

довођењем ученика у ситуације да примене научено. 

Опис нивоа остварености -4 

 Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује висок степен 

самосталности у раду. У процесу учења ученици су свесни значаја ослањања на сопствене 

капацитете, при чему максимално активирају раније стечена знања и искуства. Имају развијен 

осећај личне одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе одговорност у 

групи и одељењу. 

  У школи доминира примена активних облика учења и континуирано се ради на развијању 

ученичких компетенција за учење путем открића, решавања проблема, кооперативно учење... 

Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу 
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литературу у тражењу одговора на поједина питања. У току учења умеју да резимирају научено, 

да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од небитног. Већина ученика планира 

свој рад и придржава се тог плана. 

Опис нивоа остварености -4 

  Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат као резултат 

систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о 

оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. 

 О критеријуму оцењивања наставници се договарају на нивоу стручног и одељењског/ разредног 

већа. Разлике у критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне. 

Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета 

сопственог рада и оцена својих ученика. Процена Процена успешности наставе је у директној 

вези са оценама ученика и важан је фактор у у директној вези са оценама ученика и важан је 

фактор у даљем планирању рада.  

  У школи се поштује договорени начин информисања о постигнућима ученика са којим су 

упознати сви родитељи и ученици. Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и, поред 

описа нивоа постигнућа, садржи смернице за даље напредовање ученика. 

 Кључна област бр.5 – ЕТОС (2011/12) 

УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

   Углед и обележја школе 

  Очекивања и промоција успешности 

   Култура понашања 

АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

 Поштовање личности  

 Једнакост и правичност  

 Естетско и функционално уређење школског простора 

ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦоМ 

 У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

 Комуникација са родитељима 

 Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење 

  Веза између школе и Школског одбора  

 Улога школе у локалној заједници 

На основу упитника за запослене добили смо следеће резултате: 

Наставници и стручна служба сматрају да се и школи негује позитивна социјална клима, 

међусобна сарадња и уважавање. У школи се подстиче толеранција, поштовање, сарадња, брига о 

другима, нема предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне и полне 

припадности. 

Наставници редовно користе прилику да похвале ученике, да подстакну развијање талената 

учествујући у ваннаставним активностима, у организовању секција, различитих врста културних, 

музичких, спортских и сл.активности. 

Наша школа остварује одличну сарадњу са Локалном заједницом, Школским одбором и 

родитељима. 

 Родитељи сматрају да је врло важно и у већој мери присутно њихово упознавање са правилима 

понашања и кућним редом у школи. Даље знају коме треба да се обрате за различите 

информације. Информације о раду и дешавањима у школи су правовремене и потпуне,  јасне и 

прецизне. 

Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању ваннаставне активности, 

активности које морају да финансирају роддитељи. 

Савет родитеља је јаван и отворен за присуство заинтересованих и школа прихвата иницијативе 

и сугестије Савета родитеља. 

           - Опис нивоа остварености 3 

 

Основна обележја школе (табла са називом, просторни распоред) истакнути су на видним 

местима. У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске 
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активности, изложбе...) у које су укључени сви актери школе. Школа је и место културних 

дешавања у својој средини и томе, својим активностима, доприносе садашњи и бивши ученици, 

наставници и личности из друштвеног и јавног живота.  

 Школа има богату понуду ваннаставних активности, чиме пружа могућност да сваки ученик 

испуни своја интересовања, потребе и да буде успешан. Подстиче се буде успешан. Подстиче се 

креативност и ученика и наставника. Успех сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и 

промовисан као лични успех и успех школе. Постоји Правилник у којем су договорени начини о 

награђивању и похваљивању ученика и запослених. Правилник се доследно примењује. 

 У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника, других запослених и 

родитеља који су сви прихватили. Поштовањем прихваћених правила, Поштовањем прихваћених 

правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се подстиче и негује култура 

опхођењем у школи се подстиче и негује култура понашања.  

  - Опис нивоа остварености 4 

 

Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и дају 

информације. Развија се критичко мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи 

доприноси развоју толеранције, одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и 

захтеви одељењских заједница и ђачког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе. 

   Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и 

децу са посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. Запослени у школи односе 

се према ученицима, родитељима и колегама једнако и без предрасуда у односу на њихов 

социјални статус, верску, националну и полну припадност. Нема повлашћених појединаца и 

група. Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и људска 

права. Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних сарадника) 

садржи елементе поштовања дечјих права, хуманитарне акције и активности везане и за 

упознавање традиција народа који заједно живе.  

 Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Негује се 

одговоран однос запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. 

У уређењу учионице и школе у целини посебно место имају ученички радови. 

  - Опис нивоа остварености 4 

Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним 

правилима сарадње. Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје 

деце. Школа успешно мотивише родитеље за сарадњу. Родитељи преко свог представника у 

Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом. Комуникација са родитељима 

одвија се уз узајамно уважавање. 

   Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом 

рада. Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. Школа 

охрабрује и подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара 

могућности за нове облике сарадње. Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде 

доступан. Родитељи, у сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање бољих услова 

за школско учење, непосредно у процес наставе, доводећи друге стручњаке, помажући 

организацију посета у функцији наставе...  

  Заједнички циљ - напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског 

одбора. Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите 

активности рада школе. Све одлуке Школског одбора су доступне свим одлуке Школског одбора 

су доступне свим актерима.  

  Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, 

хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице 

упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба. 

 

Кључна област бр.7- РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

(школска 2013/2014) 

РУКОВОЂЕЊЕ 

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  



34 

 

 

 Професионалне компетенције 

 Способност руковођења 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

  Подела обавеза и задужења  

Организовање и координисање рада у школи 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

  Структура и садржај Школског развојног плана 

  Реализација Школског развојног плана  

 Ефекти реализације 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

  Самовредновање  

Ефикасност и ефективност рада 

На основу упитника за запослене добили смо следеће резултате: 

Сви запослени у школи који су дали одговоре на постављена питања из упитника а која се 

односе на ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, показује да је врло важно да директор својим радом и 

понашањем служи за пример запосленима у школи, развија поверење, уважава различита 

мишљења и обезбеђује добру комуникацију. Правовремено информише запослене.Конфликтне 

ситуације успешно превазилази и поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе ефективности 

рада школе. Сарађује са родитељима. Уз ове и остале тврдње су заступљене у већој мери односно 

у потпуности тачне и присутне. 

Анкетирани радници дали су следеће одговоре: Важне тврдње су укљученост у процес 

самовредновања, праћење ефеката предузетих корака у оквиру свог акционог плана, школа има 

прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених и који се примењује 

а врло важне тврдње су да израђују свој акциони план за превазилажење уочених слабости, да се 

обавезе и задужења распоређују запосленима по стручности знању и способностима, она су 

јасна, прецизна и правовремена па тако доприносе ефективности рада школе. Тимови се 

формирају на основу стручности, знања и способности чланова. У школи постоји добра 

координација рада стручних и других органа као и одељењских старешина и стручне службе. 

Све тврдње су у већој мери или у потпуности заступљене. 

На основу упитника, чланови Школског одбора дали су следеће тврдње: 

Сматрају да је важно и тачно да директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима у школи, да доприноси афирмацији у угледу школе, обезбеђује услове за сарадњу са 

родитељима и уважава иницијативу Савета родитеља, редовно подноси извештаје Школском 

одбору о активностима које се одвијају у школи, о свом раду. Стара се о обезбеђивању квалитета 

и унапређивању образовно васпитног рада, о остваривању развојног плана школе. Стара се о 

благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе. Сматрају да је важно али у мањој мери присутно да 

директор преузима одговорност у доношењу одлука, да развија сарадњу са Локалном 

заједницом, да сарађује са другим школама и организацијама. 

- Опис нивоа остварености 3 

Руковођење 

Професионалне компентенције: 

Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. О његовом стручном 

усавршавању у школи постоји план, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и 

понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе. 

Способнос руковођења: 

Руководилац развија поверење, мотивише и повремено организује тимски рад, Спреман је за 

преузимање одговорности када мора самостално да донесе одлуку. Омогућава и подржава 

перманентно стручно усавршавање наставника. Развија самокритичност и одговорност и захтева 

испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и обезбеђује комуникацију засновану 

на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне ситуације успешно превазилази самостално 

или са сарадницима. Развија међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором, 



35 

 

 

сарађује са другим школама, организацијама, локалном заједницом...  

Опис нивоа остварености -4 

Организација рада школе 

Подела обавеза и задужења: 

Обавезе и задужења се деле запосленима у складу са Законом, на основу стручности, знања и 

способности. Подела обавеза и задужења је јасна, прецизна и правовремена и доприноси 

ефективности и ефективности рада школе. 

Организовање и координисање рада у школи: 

Адекватом поделом послова обухваћени су сви аспекти живота и рада школе. У школи постоји 

добра координација рада органа управљања, стручних органа и других служби. Сви у школи су 

упознати са ресурсима који им стоје на располагању, што доприноси већој ефективности рада у 

школи. Обавезе и задужења ненаставног особља су добро организовани и реализују се 

квалитетно, према утврђеним роковима. 

Опис нивоа остварености -3 

Школски развојни план 

Структура и садржај Школског развојног плана: 

  Школски развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију и 

визију, циљеве, задатке, активности и начин евалуације. Развојни план је донет за период од  пет 

година. У развојном плану се препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују. 

Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед тренутног стања и онога што је 

школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. Развојни циљеви су разрађени тако да 

се јасно види промена која се жели остварити и начин на који ће се она остварити, као и то ко ће 

имати користи од те промене. План активности за текућу годину је разрађен тако да су јасно 

одређени кораци, носиоци активности и време реализације. Развојни план Развојни план је 

настао кроз процес у којем су учествовали представници свих интересних група представници 

свих интересних група и већина колектива и усвојен је на наставничком већу и Школском 

одбору, о чему постоји документација. 

Реализација Школског развојног плана 

  Реализација се одвија у складу са планом и актуелном ситуацијом. Одступања од плана у 

реализацији су аргументована и документована документована анексима развојног плана. У 

реализацију је укључен велики број особа из различитих интересних група, најмање 50% 

колектива школе. Ради се тимски.  

Ефекти реализације 

  Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним.  Видљиве су промене у 

квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и активности. Процес развоја 

се наставља  и повећава се број наставника  који су мотивисани за даљи развој школе. Унапређен 

је се тимски рад и иницирано је формирање других, нових тимова и пројеката. 

Опис нивоа остварености -3 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Самовредновање: 

         У школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. На 

основу самовредновања, редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји евиденција. 

Добијени резултати из самовредновања се анализирају и на основу  израђеног акционог плана 

отклањају се  постојеће слабости. Предузимају се конкретне активности за унапређење рада 

школе. 

Ефикасност и ефективност рада: 

  Школа подстиче ефикасност и ефективност рада сваког запосленог постављањем прецизних 

рокова и анализирањем постигнутих резултата. Ефикасност и ефективност рада, индивидуална и 

тимска, редовно се прате и процењују. Руководилац похваљује запослене за постигнуте 

резултате. 

 

Планом рада за школску 2018/19.годину, а на основу сагласности Наставничког већа одржаног 

дана 27.08. 2018.године предвиђено је да се изврши  вредновање  

Кључна област бр. 6- РЕСУРСИ (школска 2014/15) 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ  
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У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

 Наставни кадар  

 Ненаставни кадар 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕНИЧКИ РЕСУРСИ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

 Школски простор и опрема 

  Наставна средства  

 Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса 

ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

 Структура и намена расположивих финансијских средстава  

 Коришћење расположивих финансијских ресурса 

РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ  

У овом подручју вредновања сагледали смо 

 

 

 следећи показатељ: 

 Коришћење расположивих ресурса 

Резултати су добијени на основу чек листе која се односи на описе нивоа остварености и 

омогућава систематизацију прикупљених података. Такође, коришћене су табеле за 

систематизацију података о запосленима и упитник за наставнике о стручном усавршавању: 

Опис нивоа остварености – ниво 3 

 

 Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником. У 

школи је запослен потребан број кадрова. Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује 

квалитетну размену искуства наставног кадра. Наставници су укључени у искуства наставног 

кадра. План стручног усавршавања наставника реализује се делимично. Наставници се подстичу 

на самообразовање кроз додатно стручно усавршавање. Школа учествује у реализацији пројеката 

различитих институција које се баве унапређивањем наставе (Министарство просвете и спорта,  

међународне организације...). Наставници учествују у раду матичних стручних друштава и већа 

и заједница школа.  

  Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада школе. 

Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и благовременим 

обављањем послова из делокруга свога рада. План стручног усавршавања обухвата и ненаставни 

кадар. 

Опис нивоа остварености – ниво 3 

  Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште), опрема и 

намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Школа располаже просторијом за 

коришћење савремене  информационе технологије. Зграда и опрема доприносе стварању 

безбедног, пријатног и стимулативног окружења.  

  Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни средствима 

(књиге, радни материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарати...) која су 

очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Многа наставна средства 

израдили су наставници и ученици.   

 Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и ученицима и у 

функцији су наставних и ваннаставних активности.  Ученици и  поједини наставници их 

ефективно користе, о чему постоји евиденција. Ученици се упућују и подстичу на самостално 

коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије. 

Опи снивоа остварености – ниво 3 

  Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће у 

пројектима). Школа учествује на конкурсима  за додељивање средстава на основу добро 

осмишљених пројеката. Финансијски план и расподела средстава у складу су са приоритетима 

школе.  

 Средства се користе плански и наменски, у складу са Школским развојним планом и Школским 

програмом/Годишњим програмом рада школе, уз сталне консултације са Школским одбором. Са 
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расподелом средстава су упознати сви заинтересовани. средстава су упознати сви 

заинтересовани. 

Опи снивоа остварености – ниво 3 

  Расположиви ресурси локалне средине су утврђени и у мањој мери се користе за потребе 

наставних и ваннаставних активности. Одржавају се контакти са културним и спортским 

организацијама. Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју школе и локалне 

заједнице. 

 

 

КЉУЧНЕ области број 1 – Школски програм и Годишњи план рада. 

Обзиром да је садржина Школског програма и Годишњег плана рада прописана Законом о 

основама система образовања и васпитања предлажу се једноставне чек листе. Њима се може 

проверити усклађеност програма са законском регулативом. Процена квалитета самог програма 

и квалитета понуде подразумева анализу како услова у којима школа функционише тако и 

интереса и интересовања ученика, што захтева примену и других начина прикупљања података 

као што су посматрање, разговори, анализирање расположиве документације, скалирање... 

Након вредновања добијени су следећи резултати: 

Школски програм – Садржај и структура 

Опис нивоа остварености – ниво 4 

Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. Свим 

елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђују се остваривање 

наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне 

самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе. 

Годишњи план рада – Структура и садржа 

Опис нивоа остварености – ниво 4 

 

Годишњи план рада донет је у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. 

На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место и начин и носиоци остваривања 

програма. 

 

Планом рада за школску 2019/20 годину, а на основу сагласности Наставничког већа одржаног 

дана   27.08.2019. године ,предвиђено је да се током 2019/20 године изврши самовредновање  

КЉУЧНЕ  области бр.4–Подршка ученицима, која је дефинисана стандардима квалитета рада 

установа.  

Чување, заштита и располагање подацима 

Сви постојећи извори доказа, прикупљене и обрађене анкете и добијени подаци за кључну 

област  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА чувају се у Управи школе (код  директора и стручног 

сарадника). 

Приступ документима имају чланови Тима за самовредновање. 

Управа школе гарантује за сигурност чуваних података. 

По подручјима вредновања и показатељима Могући извори доказа у овом делу дати су у виду 

чек листи. 

Чек листе ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ представљају списак школске документације која се 

може користити као извор доказа (да/постоји – не/не постоји). 

Скале процене се углавном односе на описе нивоа остварености и омогућавају систематизацију 

прикупљених података. Скале се попуњавају пошто се обезбеде докази и служе да се 

једноставније одреде нивои при вредновању. 

Планом рада за школску 2019/2020.годину, а на основу сагласности Наставничког већа одржаног 

дана 26.08.2019.године предвиђено је да се изврши вредновање  кључне области број 4- Подршка 

ученицима  која је дефинисана стандардима квалитета рада установа.Због проглашења ванредног 

стања услед епидемије вируса covid-19, и затварања школа а одвијањем наставе на даљину од 

17.марта 2020.године, самовредновање није реализовано у потпуности како је планирано 

претходним Годишњим планом рада. 

До прекида непосредног рада у школи одрађене су анкете односно упитници за наставнике, 

ученике и родитеље. За дистрибуцију и прикупљање истих попуњених упитника задужења су 
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имали наставници Трајковић Маријана, Милић Стефан и Китић Драган. Попуњене анкете  

односно упитнике  на основу датих тврдњи, односно степена присутности обрадили су у 

процентима наставник информатике и рачунарства Ђорђе Вујовић и педагог школе Виолета 

Костић. 

Подручја вредновања која су се вредновала у школској 2020/21.години 

. БРИГА О УЧЕНИЦИМА 

 У овом подручју вредновања сагледали смо  следеће показатеље:  

 Безбедност и сигурност ученика у школи  

 Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 

 

 ПОДРШКА УЧЕЊУ  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље:  

 Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења  

 Напредовање и успех ученика 

  Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења 

 

 ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  

У овом подручју вредновања сагледали смо  следеће показатеље: 

  Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина  

 Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности 

 

. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

У овом подручју вредновања сагледали смо следећи показатељ:  

Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

 

ЗАКЉУЧАК: Провером документације дошли смо да закључка да школа поседује 77% 

докумената о безбедности и сигурности у школи и за праћење физичког, здравственог, 

емоционалног и социјалног стања ученика. 

ПРЕПОРУКА: Тим даје препоруку да се у школи започне са евиденцијом докумената 

оприговирима родитеља и ученика. Да се редовно прати социјални програм школе и да се 

редовно води евиденција уколико дође  до сарадње између школе и установе за бригу о децу. 

ЗАКЉУЧАК: На основу донетог Правилника о безбедности ученика и његовом применом у 

школи тврдње су тачне/присутне у потпуности 88,34%. 

ЗАКЉУЧАК: Школа у потпуности поседује документацију Програма за попдршку ученицима у 

процесу учења и Планове рада наставника. У већој мери се води евиденција о напредовању и 

успеху ученика а нема планова и кортона за идентификоване ученике јер их нема у школи.Не 

постоји стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења. 

ПРЕПОРУКА: Ангажовати стручну помоћ уколико се јаве идентификовани ученици којима 

треба додатна подршка. 

 

ЗАКЉУЧАК:Оно што је присутно у потпуности од горе наведих тврдњи је да у школи постоје 

урађени планови, задаци и активности за рад са свим ученицима, подстиче се њихова 

самосталност и одговорност за сопствено напредовање и свако напредовање се похваљује. 

ПРЕПОРУКА: Ангажовати службу/особу која ће бити задужена за подршку процесу учења која 

прати напредовање и успех ученика на школском нивоу. 

ЗАКЉУЧАК: Анкета показује да са 100% постоји подстицање позитивних ставова и развој 

социјалних вештина код ученика и подстицање и неговање демократског духа и ученичкох 

иницијатива и активности. 

ЗАКЉУЧАК:  Тврдње су присутне у школи у потпуности 71,43% а у већој мери 2857%. 

 

ЗАКЉУЧАК: Школа поседује 50% докумената везаних за програм професионалне оријентације 

ПРЕПОРУКА: Осталих 50% докумената којих школа не поседује, препорука је да убудуће у 

школи се води евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну оријентацију, 

остварених непосредних контаката и разговора са ученицима и родитељима, сарадње са 

представницима из разних области занатства и индустрије, сарадње са тржиштем рада и програм 
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обуке и информисања наставника/стручних сарадника задужених за професионалну 

оријентацију. 

Следе, по подручјима вредновања, скале/упитници намењени наставницима, ученицима и 

родитељима. 

ЗАКЉУЧАК: на основу урађених анкета и добијених графикона, дошли смо до закључка да у 

нашој школи приближно исто мишљење деле наставници, ученици и родитељи по питању 

безбедности и сигурности ученика у школи. Такође, и праћење физичког, здравственог и 

емоциолналног стања и социјалних потреба ученика. Oко 80% испитаника сматра да је врло 

важно водити бригу о ученицима на основу датих  показатеља из Приручника за самовредновање 

и вредновање рада школе, а око 70% у просеку сматра да је то тачно/присутно у потпуности. 

Опис нивоа остварености-ниво 3 

Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоји јасне процедуре за заштиту 

ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери. Задужења, обавезе и одговорности свих 

актера Правилником су јасни и прецизно дефинисани и испуњавају се одговорно. Примену 

Правилника анализирају директор, стручни сарадник, одељењска већа, као и наставничко веће. 

Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. Ученици се осећају безбедно у 

школи. Нарушавање безбедности се једино јавља на полигону школе због ометања ученика од 

стране деце албанске националности јер се школа налази у мултиетничкој средини на 

просторима КиМ-а. 

Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и 

њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих.Постоји сарадња 

са здравственом службом(посете здравствених радника, едукација и систематски прегледи). 

Одељењске старешине и стручни сарадници воде разговоре са ученицима и родитељима и воде о 

томе евиденцију и поштују њихову поверљивост. У школи постоји програм( Тим за инклузију) за 

помоћ ученицима са посебним потребама, али се не примењује. 

 

Постигнућа ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују потребе сваког ученика. 

Повремено се нуде 

 ЗАКЉУЧАК: На основу ове анкете за ученике процењујући тачност тврдње односно степен 

присутности подршке ученицима утврдили смо да укупног броја ученика(испитаника),  само 

половина (50%) сматра да је подршка битна односно врло важна и да је присутносна у тој мери. 

 

 Опис нивоа остварености-ниво2 

Не постоји посебни програм за подршку процесу учења. Стручна служба пружа пордшку 

ученицима по потреби. 

допунске активности за групе ученика са потешкоћама у савладавању наставног програма. 

Повремено се организују додатне активности за ученике који су заинтересованиза исте. Свако 

напредовање и успех ученика се похваљују и награђују. 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК: Процењујући тачност тврдње односно степена присутности, дошли смо до 

закључка да наставници са преко 80% сматрају веома важним ово подручје вредновања и 

сматрају да је присутно 82%. Међутим ученици показују нижи степен процената.  Њих 67% 

сматра да је врло важан лични и социјални развој и 66% сматра да је у школи присутан. 

 

Опис нивоа остварености-ниво 3 

Школа води рачуна о личном и социјалном развоју ученика и то чини систематски и плански. 

У школи се негује позитивна социјална клима: толеранција, уважавање, поштовање.... 

Код ученика се развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност 

за сопствене поступке...Школа у већој мери похваљује позитивне поступке и успех ученика. 

Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи постоје прописани облици 

организовања ученика, али се ученици у малом броју укључују у њихов рад. Предлози и 

сугестије ученика се разматрују и уважавају.Школа подстиче активности као што су културне и 

спортске активности, манифестације, рад на паноу и сл.  
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ЗАКЉУЧАК: На основу анкете за ученике и родитеље, дошли смо до закључка да ученици 

сматрају чак њих више од 50% сматра да је професионална орјентација веома важна и присутна у 

потпуности. Родитељи се изјашњавају са преко 60% да школа пружа помоћ у усмеравању 

професионалне орјентације и то као врло важну тврдњу и присутну.  

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ – ниво 3:  

Школа има програм професионалне орјентације који се реализује кроз различите облике 

образовно васпитног рада. Води се рачуна о потребама свих ученика. Постоје посете односно 

промоције средњих школа, информативни састанци са педагошком службом, присуство 

презентацијама на сајму образовања, као и доступност многих књига, брошура и информација 

које могу добити у штампаном и електронском облику. Родитељи за сада у мањој мери имају 

прилику да се консултују са наставницима и стручњацима за професионалну орјентацију.  

ПРЕПОРУКЕ: Код подручја ''Брига о ученицима'' потребно је да се више ангажује безбедност и 

сигурност дворишта, односно школског полигона, као што смо већ и навели. Тим за заштиту 

ученика од насиља злостављања и занемаривања радиће на основу плана и програма и ове 

школске године.  

Подручје вредновања ''Подршка учењу'' показало је најслабији ниво остварености и препорука је 

да се 

 ради на квалитету понуђених програма, стимулација за напредовање и успех ученика, и 

повећати стручну помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења. 

Подручје ''Лични и социјални развој'' је добро оцењено и наставиће се са подстицањем 

позитивних ставова 

 и неговању демократског духа. 

Подручје ''Професионална орјентација'' је у већој мери задовољавајућа, а препорука је боље 

резултате је 

 да школа организује дане ''отворених врата'' и да се организују сусрети са представницима из 

разних  

области занатства и индустрије, и  побољшати сарадњу између родитеља и наставника како би 

родитљима 

 и ученицима уз помоћ консултација било олакшано да се определе за будући позив. 

 

 

Планом рада за школску 2021/22 годину, а на основу сагласности Наставничког већа одржаног 

25. 08. 2021.године, предвиђено је да се током 2021/22 године изврши вредновање КЉУЧНЕ 

области   број 3-Постигнућа ученика, која је дефинисана стандардима квалитета рада установа. 

Поступак самовредновања се обављао континуирано током целе школске 2021/2022. године. 

Израда извештаја о самовредновању планирао се у периоду јун-август. 

 

       Подручја вредновања која су се  вредновала у школској 2021/22.години 

 КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА  

У овом подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље: 

  Оцене и успех  

 Квалитет знања  

 Пријемни и квалификациони испити, такмичења 

 Мотивисаност ученика 

  Вредности код ученика 

 

 ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА МОГУЋИ ИЗВОРИ ДОКАЗА – по подручјима вредновања и 

показатељима Подручје вредновања: 

 

  КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 

 Показатељи:  

 Оцене и успех 

 • дневник евиденције образовно-васпитног рада; 

 • матична књига; 
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  Квалитет знања  

• извештаји о ученичким постигнућима на квалификационим и пријемним испитима;  

• скале; 

 • резултати провере знања неформалним тестовима знања 

 

  Завршни испити, такмичења  

• дневник евиденције образовно-васпитног рада; 

• матична књига;  

• школска евиденција о пријемним и квалификационим испитима  

• евиденција рада стручних актива и стручних већа; 

  

 Мотивисаност ученика 

Следе, по подручјима вредновања, скале/упитници намењени наставницима, ученицима и 

родитељима. 

  Тим је дао предлог да се документација допуни и убудуће води евиденција о широј литератури 

за самостално стицање додатних знања и вештина, као и а се води евиденција о учешћу ученика 

у прављењу програма школских ваннаставних активности. 

      Тим је дао предлог да се документација допуни и убудуће води евиденција о широј 

литератури за самостално стицање додатних знања и вештина, као и а се води евиденција о 

учешћу ученика у прављењу програма школских ваннаставних активности. 

На основу добијених резултата утврђено је да око 60% ученика сматра да је врло важно и око 

70% сматра да је присутно у потпуности да им знања стечена у школи омогућавају да се боље 

сналазе у садашњем и будућем приватном и професионалном животу, да их користе у 

свакодневном животу,  помажу у осамостаљивању и иницијативности.  

ПРЕПОРУКА: Ученицима кроз редовну наставу предметни наставници и одељењске старешине 

указати на већи значај стеченог знања које треба примењивати у пракси, свакодневном животу и 

испитима. 

На основу добијених резултата око 75% ученика сматра врло важно и око 80% да је присутно у 

потпуности реализација ваннаставних активности, сарадња са школом и са наставницима, и да 

добијају похвале за постигнуте успехе на такмичењима и учешћима на конкурсима и 

манифестацијама. 

85% наставника сматра да је врло важно и 70% да је присутно у потпуности, да ученици стечено 

школско знање примењују у свакодневном животу и да повезују са знањима стеченим у разним 

областима (природним, друштвеним, културним...) 

ПРЕПОРУКА: Наставници би требало да себе више ангажују у раду са ученицима и да стечене 

школска знања ученицима помогну да лакше решавају тестове на завршном испиту, писаним 

проверама у школи као и да сами распознају међупредметну повезаност, и да све то буде 

присутно преко 95%. 

На питање одговарају родитељи чија деца имају учешће на неком од националних тестирања. 

80% родитеља сматра да је врло важно а 70% да је присутно у потпуности да стечена знања у 

школи треба да обезбеде њиховој деци да дођу до добрих резуилтата на такмичењима, завршним 

испитима, и примену тог знања у свакодневном животу. 

85% наставника сматра врло важно а 75% да је у потпуности присутно њихов подстицај ученика 

на мисаону активност, да употребљавају различите методе и облике рада, да континуирано прате 

и вреднују напредовање ученика, да користе бројна наставна средства, да охрабрују ученике, да 

дају додатне објашњења и упућују ученике на ширу литературу, похваљују и награђују ученике. 

ПРЕПОРУКА: На основу добијеног резултата након урађене анкете, препорука је наставницима 

да више упућују ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање додатних знања 

и вештина. 

90% ученика нижих разреда сматрају да је врло важно и присутно у потпуности правила 

понашања ученика у школи. Ученици су упознати са правилима, примењују их и поштују. 

90% наставника разреде наставе сматра да је врло важно и присутно у потпуности, прописана 

правила о понашању ученика и упућивање на то да их поштују и примењују.  

70% ученика виших разреда сматра да је врло важно а 60% да је присутно у потпуности, 



42 

 

 

постојање правила понашања и њихово поштовање.  

ПРЕПОРУКА: На основу добијених резултата сматрамо да је потребно да се ученицима више 

укаже на толеранцију, и међусобно уважавање, као и уважавање мишљења других. Да се предочи 

ученицима да 

 својим предрасудама о себи и другима могу негативно утицати на међусобне односе. 

85% наставника сматра врло важно а 75% да је присутно у потпуности, њихово залагање на 

указивање 

 важности уважавања туђег мишљења, поштовања традиције и културе свих народа, тимског 

рада, очувања здравља, неопходност сарадње са локалном заједницом и упознавањем са повељом 

Дечјих права. 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ 

ОЦЕНЕ И УСПЕХ – Средње поцене ученика по предметима, по одељењима и по разредима су 

преко 3,75. Просечна пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90%, а на 

крају школске године 98% до 100%. – НИВО 3 

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА – Обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуација је 

изузетно велики. Ученици су у великом степену оспособљени за решавање проблема, 

повезивање знања међу различитим предметима и њихову примену. - НИВО 3 

ПРИЈЕМНИ И КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТИ, ТАКМИЧЕЊА – Школа бележи константно 

висок успех ученика на пријемним и квалификационим испитима ( просечан број поена по 

предмету је изнад 60% од максималног). Пласман ученика на ( појединачно или екипно на 

окружним/градским, републичким, савезним и међународним) такмичењима је изузетно висок и 

као такав константан ( 1% од укупног броја ученика има пласман на републичком нивоу од првог 

до трећег места). – НИВО 3 

МОТИВИСАНОСТ УЧЕНИКА – Наставници користе разноврсне облике и методе рада, као и 

сва расположива наставна средства ради подизања мотивације ученика за рад. Ученици у 

високом степену испољавају мотивисаност за самостално стицање додатних знања и вештина. 

Велики број ученика (преко 70%) учествује у секцијама, доданим и ваннаставним активностима.  

- НИВО 4 

ВРЕДНОСТ КОД УЧЕНИКА – Ученици имају изграђене ставове према основним, 

општеприхваћеним моралним и естетским вредностима друштва и вредностима човека као 

појединца; осећај припадности заједници, однос према културном наслеђу, плурализму 

мишљења, равноправности полова, заштити природе, човекове средине... - НИВО 4 

Имајући у види све податке, на састанку Тима за самовредновање а на основу горе наведених 

показатеља чланови тима закључили су да би коначна оцена – ниво остварености за кључну 

област Образовно постигнуће ученика је 3. 

 

ПРЕПОРУКА: Чланови Тима дали су препоруку за побољшање ове области а то је да се појача и 

побољша рад припремене наставе за завршни испит. Годишњим планом рада за следећу школску 

2022/23.годину предвидети већи број часова припремне наставе и да се са њихова реализација 

планира од октобра месеца. 
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III ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ (АКЦИОНИ ПЛАНОВИ) 

 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

 
Основа квалитетног рада у образовно-васпитним установама је темељно, 
осмишљено и на реалним основама и потребама засновано планирање и 
програмирање. Због тога, прва област у Правилнику о стандардима квалитета рада 
образовно-васпитних установа је Школски програм и Годишњи план рада школе. 

 
Највећи напредак је учињен у припреми Школског програма. У претходном периоду 

од 5 година у овој области учињен је велики напредак и поред бројних проблема и 

отежавајућих следећих околности: 

 

 
- нејасноће око садржаја и структуре Годишњег плана рада и Школског програма 

- испоштовани сви законски прописи везани за структуру и садржај ШП и ГПР-а 
школе 

 
- откуцани сви школски програми од 1-8. разреда 

 
- прецизирана задужења запослених у оквиру Стручних већа, актива и тимова 

 
- поред планова и програма ШО и СР, транспарентан је у потпуности месечни и 

годишњи план и програм рада директора школе 

 
- донети су програм професионалне орјентације и акциони план за унапређење рада 

школе 

 

 
           У наредном петогодишњем периоду акценат ће се ставити на даљем повезивању 
Стручних већа у тематском планирању, иновирању Школског програма на основу 
интересовања и потреба ученика, естетском изгледу наведених докумената. 

У складу са тим, као мере за унапређивање образовно- васпитног рада, предвидели 
смо следећи циљ, задатке и активности: 
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ОБЛАСТ 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

АКЦИОНИ ПЛАН 

После урађене анализе анкете (укупно анкетираних 22 наставника) и добијених 

резултата, направљен је акциони план. 

 

 

 
 

 
Стандарди 

које је 

потребно 

унапредити 

 

(који су се на 

основу 

урађене 

анализе анкета 

показали као 

најслабији) 

 
Активности 

које ће се 

спроводити у 

циљу 

унапређења 

 
Учесниц 

и 

 
Реализатор 

(и) 

(навести 

име особе 

из тима и 

уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

 
Време 

 

реализац 

ије 

 

(која 

недеља у 

месецу 

или 

датум) 

 
Мерљиви 

показатељи 

реализације 

 

(корака у 

активности) 

 

рок 

 
1.3.1. 

Наставници 

користе 

међупредмет 

не и 

предметне 

компетенциjе 

и стандарде 

за  глобално 

планирање 

наставе и 

исходе 

постигнућа за 

оперативно 

планирање 

наставе. 

 
- сви 

наставници 

приликом 

планирања  у 

своје глобалне 

и оперативне 

планове треба 

да  убаце 

међупредметн 

е и предметне 

компетенциjе, 

стандарде и 

исходе 

постигнућа 

 

- увидом у 

планове 

наставника 

 

 
 

-чланови 

тима за 

област 1 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 

- 

просветн 

и 

 

саветник 

 

 
 

- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 
 

до почетка 

следеће 

школске 

године 

 

 
- Планови 

наставника за 

следећу 

школску 

годину 

2022/2023 

- Школски 

програм 

- записници 

са састанака 

тима 

- извештаји 
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1.3.5. 

Планирање 

васпитног 

рада са 

ученицима 

засновано jе 

на 

аналитичко- 

истраживачк 

им подацима 

специфичним 

потребама 

ученика  и 

условима 

непосредног 

окружења. 

 
-разговором, 

путем анкете 

или 

организовање 

м радионица 

на   ЧОСу 

сазнати 

потребе 

ученика   ради 

планирања 

васпитног рада 

са ученицима 

 

- 

организовање 

м и 

реализацијом 

пројектне 

наставе која 

обухвата 

истраживачки 

рад ученика 

 

- сарадња са 

родитељима 

 

 

 
- 

наставни 

ци 

 

- ученици 

 

- 

родитељи 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 

- 

 

 

 
- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 
до почетка 

следеће 

школске 

године 

- Планови 

наставника за 

следећу 

школску 

годину 

- 2022/2023 

- Школски 

програм 

- Годишњи 

план рада 

- извештаји 

- попуњени 

упитници 

- записници 

 
1.3.6. 

Припреме за 

наставни рад 

садрже 

самовреднов 

ање рада 

наставника 

и/или 

напомене о 

реализациjи 

планираних 

активности. 

 
-да сви 

наставници 

уврсте у своје 

припреме 

напомене о 

реализацији 

планираних 

активности на 

часу 

(самовреднова 

ње) 

 

- увидом у 

припреме 

наставника 

 

 

 

 
 

- сви 

 

 
наставни 

ци 

 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 

 
 

- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 

 
 

током 

школске 

године 

2022/2023 

- Припреме 

наставника 

- записници 

са посећених 

часова 

- извештаји 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 
На основу података, извршених анализа и извештаја закључили смо да су у протеклом 
периоду наставници примењивали разноврсне облике рада у реализацији наставе (угледни 
часови) .Оваква успешност и у највећој мери постигнута је кроз реализацију интерног 
стручног усавршавања. 

 
Од реализованих тема у васпитно-образовној пракси примену су нашле најразличитије 
врсте иновативних наставних метода и техника а видно је унапрађен рад и кроз примену 
информационо - комуникационих технологијa. Рад свих запослених биће усмерен на даље 
осавремењавање наставног процеса и његово прилагођавање образовним потребама 
ученика и њиховим могућностима. 

 
У складу са тим, као мере за унапређивање образовно-васпитног рада, предвидели смо 

следећи циљ, задатке и активности: 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

После урађене анализе анкете (укупно анкетираних 24 наставника) и добијених 

резултата, направљен је акциони план. 

 

Стандарди које 

је потребно 

унапредити( 

који су се на 

основу 

утврђене 

анализе анкета 

показали као 

најслабији) 

 

 

 
Активности које 

ће се спровести у 

циљу 

унапређења 

 

 

 
 

Учесници 

Реализатор 

(навести име 

особе из тима 

и уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

Време 

реализа 

ције 

(која 

недеља 

у месецу 

или 

датум) 

 
 

Мерљиви 

показатељи 

реализације 

(корака у 

активности) 

рок 

2.2.6. 

Прилагођавам 

темпо рада 

различитим 

образовним 

васпитним 

потребама 

ученика 

-сви наставници 

приликом 

планирања 

наставе треба да 

прилагоде 

градиво на 

основу 

индивидуалних 

потреба 

ученика.Раде то 

путем разних 

радних листића, 

радом у пару или 

у групи, као и 

путем радионица 

 

наставници 

 

сви 

наставници 

педагог 

 

током 

следеће 

школске 

године 

 

Припреме 

наставника 

за час 

записници 
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 -увидом у 

припреме 

наставника 

    

2.1.1.  На часу 

ученицима јасно 

излажем циљеве 

часа/исходе 

учења и ученик 

тачно зна зашто 

то што  је 

планирано треба 

да научи 

-понавњањем 

обрађеног 

градива у 

завршном делу 

часа 

-путем писмене 

повратне 

информације од 

ученика (како му 

се свидео час и 

да ли му је све на 

часу било јасно) 

–путем 

организовања 

радионица  на 

ЧОСу како би се 

сазнале потребе 

ученика ради 

планирања 

часа са 

ученицима 

 

наставници 

 

сви 

наставници 

педагог 

 

током 

следеће 

школске 

године 

 

Припреме 

наставника 

за час 

записници 

 

 

 

 

После урађене анализе анкете (укупно анкетираних 44 родитеља) и добијених резултата, 

направљен је акциони план. 
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Стандарди 

које је 

потребно 

унапредити( 

који су се на 

основу 

утврђене 

анализе 

анкета 

показали као 

најслабији) 

 
Активности 

које ће се 

спровести у 

циљу 

унапређења 

 
Учесници 

 
Реализатор 

 

(навести име 

особе из 

тима и 

уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

 
Време 

 

реализациј 

е 

 

(која 

недеља у 

месецу или 

датум) 

 
Мерљиви 

показатељи 

реализације 

(корака у 

активности) 

 

рок 

 
2.1.2. Моје 

дете разуме 

објашњења, 

упутства и 

кључне 

појмове 

 
-наставници 

приликом 

планирања 

часа треба да 

у своје 

припреме 

уврсте методе 

и начине рада 

који су деци 

занимљиви 

 

-ученике 

треба  више 

ангажовати на 

часу  у  виду 

различитих 

презентација 

које ће   они 

сами 

реализовати 

 

 

 
ученици 

 

наставниц 

и 

 

 

 
сви 

наставници 

педагог 

 

 

 
током 

следеће 

школске 

године 

 
Припреме 

наставника 

 

Презентациј 

е 

 

Ученички 

радови 
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2.3.1. Моје 

дете показује 

активностима 

/радовима да 

је сам разумео 

предмет 

учења на часу 

и уме   да 

примени 

научено   и 

образложи 

како  је сам 

дошао   до 

решења 

 

 

 
-ученици 

путем 

занимљивих 

презентација 

показују 

наставницима 

колико  су 

савладали 

градиво и на 

тај начин 

примењују 

научено 

градиво 

 

-такође и 

израдом 

различитих 

ученичких 

радова ученик 

може 

доказати 

своју примену 

наученог 

 

 

 
ученици 

 

 

 
сви 

наставници 

педагог 

 

 

 
током 

следеће 

школске 

године 

 
Ученичке 

презентације 

 

Ученички 

радови 

 

 

 
2.3.4. Моје 

дете излаже 

своје идеје и 

износи 

оригинална и 

креативна 

решења 

 

 

 
-ученици 

путем 

занимљивих 

презентација 

излажу  и 

износе своја 

оригинална и 

креативна 

решења 

 

-такође 

израдом 

различитих 

 

 

 
ученици 

 

 

 
сви 

наставници 

педагог 

 

 

 
током 

следеће 

школске 

године 

 
Ученичке 

презентације 

 

Ученички 

радови 
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ученичких 

радова 

 

- 

објављивање 

м својих 

литерарних и 

ликовних 

радова  

 

- 

учествовањем 

на 

различитим 

такмичењима 

    

 

 

 

 

После урађене анализе анкете (укупно анкетираних 44 ученика) и добијених резултата, 

направљен је акциони план. 

 

Стандарди које 

је потребно 

унапредити( 

који су се на 

основу 

утврђене 

анализе анкета 

показали као 

најслабији) 

 

 

 
Активности 

које ће се 

спровести у 

циљу 

унапређења 

 

 

 

 
Учесници 

Реализатор 

(навести име 

особе из 

тима и 

уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

 
Време 

реализац 

ије 

(која 

недеља у 

месецу 

или 

датум) 

 

 
Мерљиви 

показатељи 

реализације 

(корака у 

активности) 

рок 

2.3.4.  Излажем 

своје идеје и 

износим 

оригинална  и 

креативна 

решења 

- ученици 

путем 
интернета 

долазе   до 

разних 

занимњивих 

сазнања које их 

наводе на их 

личне креације 

 

ученици 

 

сви 

наставници 

педагог 

 

током 

следеће 

школске 

године 

 

Ученичке 

презентације 

Ученички 

радови 
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 -ученички 

радови су 

доказом 

њихових 

оригиналних 

решења 

-презентовање 

презентација о 

различитим 

темама 

    

2.3.1. Показујем 

активностима/ра 

довима да сам 

разумео предмет 

учења на часу и 

умем да 

применим 

научено и 

образложим 

како сам дошао 

до решења 

 

-ученици путем 

занимљивих 

презентација 

показују 

наставницима 

колико су 

савладали 

градиво и на тај 

начин 

примењују 

научено 

градиво 

-такође и 

израдом 

различитих 

ученичких 

радова ученик 

може доказати 

своју примену 

наученог 

 

ученици 

 

сви 

наставници 

педагог 

 

током 

следеће 

школске 

године 

 

Ученичке 

презентације 

Ученички 

радови 

 

2.4.5. Умем 

критички да 

проценим свој 

напредак и 

напредак 

осталих ученика 

-ученици 

вербално или у 

виду писане 

форме јасно 

износе своја 

мишљења на 

часовима ЧОСа 

 

ученици 

 

сви 

наставници 

педагог 

 

током 

следеће 

школске 

године 

 

Ученички 

радови 
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ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

 
 

У школској 2021/2022. години, у оквиру тима за самовредновање је анализирана ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 

Упитник је попунио 21 наставник, нижих и виших разреда, који је тим за самовредновање 

анализирао и то је ШРП тиму доста помогло у давању смерница за израду акционог плана. 

 

Анализирали су се следећи стандарди: 

 
1.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења, 
 

У вези нивоа постигнућа овог стандарда већина наставника сматра да је овај стандард остварен у 

рангу оцене 3. Сматрамо, као колектив, да је ниво знања које ученици показују на завршном 

испиту добар, а томе највише може да захвали додатна подршка коју перманентно пружамо 

ученицима из осетљивих социјалних група, али тежимо да ови резултати буду још и бољи а да би 

се то постигло треба код ученика из осетљивих социјалних група порадити на мотивисању да 

долазе редовно на наставу, јер имају велики број како оправданих тако и неоправданих 

изостанака и на редовним часовима. Перманентно пратити однос просечне оцене из појединих 

предмета за које се организује завршни испит, и просека који је добијен на завршном тестирању 

осмака, квалитет наставе осавремењивати и подизати на још виши ниво јер ће управо таква 

стремљења увек дати и добре резултате, што се опет може видети на основу другог стандарда 

који смо анкетирали а то је: 

 

1.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика: 
 

На основу анализе резултата ове анкете видело се да наставници сматрају да школа чак на 

највишем нивоу постигнућа-4, реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит, 

о чему се највишом оценом изјаснило чак 80,95% анкетираних наставника, а такође 65% 

наставника сматра да су ченици укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама. 

Сматра, да ту и даље треба перманентно радити на мотивисању поједих ученика да редовније 

долазе на редовну и допунску наставу, освешћивањем како самих ученика тако и њихових 

родитења на родитењским састанцима и индивидуалним разговорима, јер се само, 45% колега 

наставника, изјаснило највишом оценом на констатацију: 

 

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима, 
 

Дакле, кључни проблем на коме школа треба да се ради у будућности је мотивисање и 

освешћивање ученика, да постижу што виши и трајнији ниво знаља који ће им бити основа за боље 

ретултате на завршном испиту и у Средњој школи коју буду уписали, као и у животу уопште. 

 

На основу анализе документације за област 3. Постигнућа ученика, из претходног Развојног плана, 

као и резултата анкетирања наставника дошли смо до закључка да су сви наставници 
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информисани о постигнућима ученика наше школе на иницијалном тестирању, на завршном 

испиту, као и на бројним такмичењима и смотрама. О овоме се редовно врши извештавање и 

анализа на седницама Наставничког већа, где се презентује који степен успешности ученици имају 

у остваривању образовних стандарда које је Министарство поставило као смерницу и оквир за наш 

рад. На основу тих резултата наставници у оквиру тимова, а онда и у оквиру Педагошког 

колегијума, на нивоу школе праве акционе планове, односно стратегију за даље напредовање и 

побољшавање постигнућа наших ученика. 

 

На основу извештаја тима за самовредновање, као и на основу до садашњих искустава дефинисани 

су развојни циљеви и направњен је : 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН: 

 
чији ће се резултати моћи пратити на основу наведених параметера у табелама: 

 

 

 

 

 
 

 
Развојни циљ: Перманентно подизање квалитета школских постигнућа ученика у 

циљу достизања остварености стандарда образовања у току школске године и на 

завршном испиту. 

 
Критеријум успеха: 

- Повећана успешност школских постигнућа ученика у току школске године, да 

имају бољи успех у односу на претходни период и да остварују виши ниво 

образовних стандарда. 

- Постизање бољих резултата ученика на завршним испитима у односу на претходни 

период. 

- Повећан број ученика на такмичењима уз постизање бољих резултата. 

-Мањи број часова изостанка са наставе 

 
Задатак: 

 
Критеријум успеха: 
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1. Школа континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима ученика: 

Побољшан општи успех и владања ученика у односу на 

претходну школску годину уз примену образовних 

стандарда и доследно придржавање Правилника о 

оцењивању ученика бољи успех/ постигнућа (оствареност 

стандарда ученика који су обухваћени годишњим 

тестирањима (међународним и националним) и завршним 

испитима. 

 
3. Ученици коjима jе 

потребна додатна 

образовна подршка 

остваруjу постигнућа у 

складу са 

индивидуалним 

циљевима 

учења/прилагођеним 

образовним 

стандардима, 

Даровити ученици су укључиени у додатни рад и секције, 

учење путем решавања проблема, пројектну наставу, 

користе се разноврсни извори знања уз примену савремене 

технологије (пројектор, паметна табла и др.) постизање 

бољих резултата на завршном испиту и на такмичењима 

са циљем да што већи проценат ученика оствари 

напредни ниво постигнућа образовних стандарда . 

 
4. Резултати ученика на 

завршном испиту 

показуjу оствареност 

стандарда постигнућа 

наставних предмета, 

односно оствареност 

постављених 

индивидуалних циљева 

учења, 

Организоваће се припремна настава и пробна тестирања из 

свих предмета из којих ученици полажу завршни испит уз 

строго поштовање законске регулативе. 

Акциони план за задатак 1 
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3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика: 

 
Активности 

 
Време реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

 
Праћење 

постигнућа на 

крају 

полугодишта и 

школске године 

 
децембар/јун 

Наставници, 

директор, Тим за 

праћење школских 

постигнућа 

Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум 

 
Корекција 

наставних 

планова и 

усклађивање са 

законском 

регулативом о 

изменама 

наставних 

планова и 

програма и 

синхронизација 

са 

 

образовним 

стандардина 

 
септембар 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

СВ 

Годишњи и 

месечни 

планови рада 

 
Анализа 

претходних 

постигнућа и 

доношење мера за 

наредни период 

 
На почетку године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе и 

Директор 

Стручна и 

Наставничка 

већа, Педагошки 

колегијум 
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Акциони план за задатак 2 

 
3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима, 

 
Активности 

 
Време реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

 
Идентификовање 

даровитих 

ученика 

 
Септембар сваке 

године 

Наставници Формирање 

евиденција о 

праћењу 

идентификовани 

х 

ученикa 

 
Реализација 

часова додатне 

наставе по 

израђеним 

програмима 

 
Током године 

Наставници Увид у 

дневнике рада 

 
Праћење 

постигнућа 

ученика на 

такмичењима 

 
Мај 

Наставници Вођење 

евиденције о 

учешћу 

Акциони план за задатак 3 

 
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења, 

 
Активности 

 
Време реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 
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Припреме 

ученика за 

иницијално 

тестирање 

 
Септембар, јун 

Наставници 

предметне наставе 

Тестови из 

Министарства 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја и 

тестови које 

састављају 

предметни 

наставници, 

ради 

утврђивања 

трајности знања 

ученика 

 
Реализација 

часова 

припреме 

ученика за 

завршне исите 

 
Друго полугодиште 

Наставници 

предметне наставе 

Дневник рада 

 
Анализа 

резултата на 

завршним 

испитима 

 
Мај/ јун 

Наставници 

предметне наставе, 

одељенске 

старешине 

Педагошки 

колегијум 

(извештаји) 

Наставничко 

веће 

 

 

 

У наредном периоду ћемо наставити са појачаним активностима у области формативног 

оцењивања ученика које отвара простор за унапређење постигнућа ученика, како током школске 

године, тако и на завршном испиту. Позитивна промена је и у томе што, да од када је уведен 

електронски дневник, у коме постоји и рубрика за формативне оцене, оне су постале 

транспарентне, пошто родитељи а преко њих и ученици имају увид у електронски дневник, и на 

основу ових формативних оцена могу да перманентно прате запажања наставника о њиховим 

постигнућима и смерницама за даље напредовање. 

 

С обзиром на важност ове области у наредном периоду требало би, и даље наставити 

континуирано пратити и анализирати резултате постигнућа и у циљу тога радити на мерама ради 

достизања остварености стандарда образовања. 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Школа поседује потребну документацију, правилнике у којима постоје јасне процедуре 
за заштиту ученика. Постигнућа и успех ученика се прате и анализирају и сходно томе 
се планирају активности које ће помоћи свим ученицима. 

 
У наредном периоду потребно је унапредити ову област кроз јасније дефинисање 
предлога мера за побољшање успеха појединих ученика. Потребно је редовно праћење 
ефеката допунске наставе. Због тога посебан акценат стављамо на стручно 
усавршавање наставника у раду са децом са сметњама у развоју и даровитом децом 
како би се повећале професионалне компетенције наставника. Тежимо да прилагодимо 
приступ свој деци којој је потребна подршка и да стварамо прихватајућу атмосферу у 
школи и позитиван став према инклузивном образовању. 

 

Школа у наредном периоду планира унапредити ову област с циљем да се оснаже 
ученици нарочито из осетљивих група и побољшају свој успех и да им се.помогне и 
њиховим родитељима путем материјалних средстава, едукативних предавања и 
радионица за ученике и родитеље, допунске наставе и сличним активностима. 
Развојним планом школе предвиђене су активности које обезбеђују заштиту права деце.  
Тако је важан развојни циљ нашег плана упис ромске деце са наше територије као и 
 њихово редовно похађање наставе од почетка до краја осмогодишњег школовања. 
 На основу школске евиденције, утврђено је да један број ученика не долази редовно у 
школу. 
Школа има увид о њиховом кретању, али и евиденцију која показује да континуирано 
 праве изостанке по неколико дана или седмица, а затим поново дођу. То се одражава на 
њихов ниво постигнућа који је минималан. У тим случајевима сарадња породице и 
школе је на ниском нивоу,иако школа има и наставника који  предаје и ромски језик са 
елементима националне културе, ипак већина родитеља није заинтересована и 
образовање не види као важан фактор за побољшање друштвеног живота. Школа, 
разумевајући проблеме, излази у сусрет, па често снижава критеријуме за оцењивање и 
санкционисање изостанака. Захваљујући томеи ти ученици заврше разред као и они који 
долазе редовно.. 

 

Школа, преко ваннаставних активности, подстиче ученике на учешће у акцијама које 
доприносе задовољавању ученичких потреба, интересовања, креативности; развијању 
социјалних вештина; неговању правих вредности и здравих стилова живота; формирања 
правилних ставова према раду, мотивисаности и одговорности за сопствено 
напредовање. 
Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 
програма). 
Планирамо даље унапређење ове области и кроз још бољу сарадњу са институцијама из 

окружења. 
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Развојни циљ: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја, а нарочито ученика из осетљивих група 

Критеријум успеха: Висок проценат ученика изражава осећај сигурности, задовољства због подршке и разумевања школе за њихово 
напредовање 

Задаци Критеријуми успеха 

1. У школи се промовишу здрави стилови живота Информисаност и усвајање здравих животних стилова. 

Здравствени програми у оквиру редовне наставе. 

2. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. Информисаност о карактеристикама појединих занимања; 

Припрема ученика за самопроцену својих способности; 

Припрема ученика за самостално доношење одлука и 

предузимање одговорности за сопствену професионалну 

будућност 

3. У школи се организују компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група 

4. Укљученост кроз пројекте, пружа се подршка ученицима. 

5. Школа пружа ученицима са изузетним способностима и услове 

за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање програма).. 

Подршка ученицима са потешкоћама у савладавању градива 

 

Акциони план за задатак 1 

У школи се промовишу здрави стилови живота 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уградити превентивне програме у програме 

редовне наставе у оквиру предмета који то 

омогућавају. 

 

 

 

Током године 

 

 
наставници, одељенске 

старешине, педагог, 

родитељи, спољни 

сарадници 

Извештаји, анкете о успешности 

реализованих акција; ученички 

продукти; број наставника, ученика 

који учествују, прилози на сајту, 
фотографије 

Осмислити атрактивније програме Успешно реализоване школске 

манифестације и ваншколске 

активности, извештаји о раду 

Ученици и родитељи су актери програма. Ученички продукти 
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Акциони план за задатак 2 

Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Предметни наставници уз редован програм из 

својих стручних области пружају обавештења о 

карактеристикама појединих занимања 

 

 

 
Током године 

 
Одељењски старешина, 

предметни наставници, 

педагог, тим за 

професионалну 

оријентацију 

Записници са тима Професионална 

оријентација, Ученички портфолио 

На ЧОС-у подстицати ученике да сопственим 

активностима и залагањем стичу реалну слику 

о својим могућностима, способностима и 

интересовањима, и да на основу тога доносе 

зреле проф. одлуке 

 
План наставних јединица 

Акциони план за задатак 3 

У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Осмислити прилагођен ИОП за ученике са 

потешкоћама у учењу и савладавању градива 
 

 

 
Током школске 

године 

 

 

 
одељенске стрешине, 

наставници, педагог 

Индивидуални планови, 

Вредновање ученика, 
Записници са тима за ИОП 

Пружити пуну подршку ученицима са 

потешкоћама у учењу за одређене предмете 

Евиденција у дневницима (допунска 

настава), радни листови 

Осмишљено планирати оцењивање за ове 

ученике 

Правилни о оцењивању, записници 

са Стручних већа 

Додатна настава Евиденција у дневнику, радни 

листићи 
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Акциони план за задатак 4 

Укљученост кроз пројекте, пружа се подршка ученицима. 

 

 
Стандарди 

које је 

потребно 

унапредити 

 

(који су се на 

основу 

урађене 

анализе 

анкета 

показали као 

најслабији) 

 
Активности 

које ће се 

спроводити 

у циљу 

унапређења 

 
Учесниц 

и 

 
Реализатор 

(и) 

(навести 

име особе 

из тима и 

уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

 
Време 

 

реализаци 

је 

 

(која 

недеља у 

месецу или 

датум) 

 
Мерљиви 

показатељи 

реализације 

 

(корака у 

активности) 
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4.1.5. 

 

У пружању 

подршке 

ученицима 

школа 

предузима 

различите 

активности у 

сарадњи са 

релевантним 

институциjа 

ма и 

поjединцима 

 

 

 
-праћење 

рада ученика 

од стране 

наставника, 

педагога и 

одељенских 

старешина. 

Код ученика 

код којих се 

идентификује 

проблем   и 

потреба  за 

подршком, 

разговор са 

учеником  и 

родитељима 

и пружање 

подршке од 

стране школе 

поштујући 

процедуре, 

уколико нема 

резултата 

укључивање 

спољашњих 

институција, 

едукативних 

предавања и 

радионица за 

ученике  и 

родитеље, 

допунске 

наставе и 

сличних 

активности 

 

 

 

 

 

 
-чланови 

тима за 

област 4 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 

- по 

потреби 

Центар за 

социјалну 

заштиту 

 

 

 
- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 
-током 

школске 

године 

 

 
● Записни 

ци састанка 

тима 

● Фотогра 

фије 

● Извешта 

ји 
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4.2.2. 

 

На основу 

праћења 

укључености 

ученика у 

ваннаставне 

активности и 

интересовањ 

а ученика, 

школа 

утврђуjе 

понуду 

ваннаставни 

х активности 

 
-разговором, 

путем анкете 

или 

организовањ 

ем 

радионица на 

ЧОС-у 

сазнати 

потребе 

ученика ради 

планирања и 

организовањ 

а 

ваннаставних 

активности 

које су у 

складу са 

жељама и 

интересовањ 

има ученика 

 

 

 
- 

наставни 

ци 

 

- ученици 

 

- 

родитељи 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 

 

 
- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 
-до 

почетка 

следеће 

школске 

године 

планирање 

а током 

године 

организова 

ње 

жељених 

ваннаставн 

их 

активности 

● Планови 

наставника за 

ваннаставне 

активности  за 

следећу 

школску годину 

● Извешта 

ји наставника 

на крају 

школске године 

● Фотогра 

фије 

реализованих 

активности 
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4.3.5. 

 

Школа има 

успостављен 

е механизме 

за 

идентификац 

иjу ученика 

са изузетним 

способности 

ма и ствара 

услове за 

њихово 

напредовање 

(акцелерациj 

а; 

обогаћивање 

програма). 

 
-на седници 

Наставничко 

г  већа 

чланови тима 

ће отворити 

дискусију на 

тему 

идентификац 

ије ученика 

са изузетним 

способности 

ма  и 

стварања 

услова  за 

њихово 

напредовање, 

такође ће, у 

сарадњи са 

педагогом 

школе, 

припремити 

предавање на 

ову тему за 

почетак 

школске 

године 

 

-у оквиру 

плана 

стручног 

усавршавања 

биће 

предложен 

семинар на 

ову тему  у 

циљу 

оснаживаља 

компетенција 

наставника у 

овој области 

 
-чланови 

тима за 

област 4 

 

- сви 

 

 
наставни 

ци 

 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 
- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 

 

 
-до 

почетка 

школске 

године 

 

-током 

школске 

године 

● планови за

 телентоване 

и   надарене 

ученике ( ИОП- 

3) 

● материја 

ли наставника 

● извештај 

и на крају 

школске године 
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ЕТОС 

 
Праћење остварених циљева развојног плана школе у протеклом периоду 

 
 

У протеклом периоду остварени су следећи циљеви: 
 

Целокупна школа је постала отворена за културне и спортске манифестације 

 
Унапређено је информисање локалне заједнице о раду школе тако што је постављен WEB 
сајт 

Достављани су подаци о раду школе Школском одбору и Школској управи Косовска 
Митровица. Вођен је летопис школе 

Родитељи су на примерен начин и благовремено обавештавани о успеху 

ученика индивидуалним разговорима и родитељским састанцима, 

извештајима о раду и напредовању ученика на крају првог и трећег наставног 

циклуса, као и путем електронског дневника који је уведен школске 2018/19. 

 

Прецизирани су односи међу запосленим по хијерархији школе на основу 

обавеза и одговорности и тачно се знају улоге свих запослених у животу 

школе (Правилник о систематизацији радних места) 

 
Негујемо добру узајамну комуникацију, уз пуно поштовање и узајамно 
уважавање међу запосленима 

 
Плански ћемо и у будуће, као и до сада укључивати родитеље у рад школе, јер је наша 

међусобна сарадња веома значајна за живот школе. Тим за заштиту ученика од насиља 

ће и даље редовно наставити са својим већ уходаним активностима, о чему ће 

подносити извештај на Наставничким већима. Унапређиваћемо рад ученичког 

парламента, посебно у области спречавања насиља међу ученицима. 

 
Пратићемо реализацију програма сарадње са родитељима, локалном самоуправом и 

другим установама и организацијам. 

Одељењске старешине ће на ЧОС –евима радити на унапређењу односа међу 

ученицима, поштовању постављених правила понашања у школи . 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

 

Након спроведене анкете,у којој је билом анкетираних- 20 наставника, 40 родитеља и 

35 ученика нижих и виших разреда, као и њене детањне анализеи добијених 

резултата,направљен је акциони план: 
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Активности 

 
Критеријум успешности 

 
5.1.Успоставити добре 

међуљудске односе. 

 
За новопридошле ученике и запослене у школи примењивати 

разрађене поступке прилагођавања на нову школску средину и 

користити различите технике за превенциjу и конструктивно 

решавање конфликата. 

 
5.2. Подржавати и 

промовисати резултате 

ученика и наставника. 

 
Примењивати интерни систем награђивања ученика и запослених 

за постигнуте резултате. Ученике са сметњама у развоjу и 

инвалидитетом укључивати у различите активности установе. 

 
5.3. Појачати систем 

заштите од насиља. 

 
Организовати активности за запослене у школи, ученике и 

родитеље, коjе су директно усмерене на превенциjу насиља. 

Организовати посебне активности подршке и васпитни рад са 

ученицима коjи су укључени у насиље. 

 
5.4. У школи 

унапредити сарадњу на 

свим нивоима. 

 
Родитеље активно укључити у живот и рад школе. Организовати 

сарадњу стручних и саветодавних органа. Наставнике, ученике и 

родитеље анимирати да организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 

 
5.5. Школу 

организовати тако да она 

буде центар иновациjа и 

васпитно-образовне 

изузетности у широj и 

ужоj локалноj и стручноj 

заjедници. 

 
Развити иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих истраживања. Континуирано преиспитивати сопствену 

васпитно-образовну праксу, мењати jе и унапређивати. Нова 

сазнања и искуства размењивати са другим колегама у установи 

и ван ње. Резултате успостављеног система тимског рада и 

партнерских односа на свим нивоима школе представљати као 

примере добре праксе. 

 
Учесници 

 
чланови тима за област 5, сви наставници, педагог, директор, 

просветни саветник, ученици, родитељи, педагог, директор 

 
Реализатор (и) 

 
сви наставници, педагог, директор 
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Време реализације 

 
У периоду од 2022-2027 

 
Мерљиви показатељи 

реализације 
 

(корака у активности) 

рок 

 
Планови наставника , Школски програм, Годишњи план рада, 

попуњени упитници, Припреме наставника, записници са 

посећених часова 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
На основу стратешког документа школе сматрамо да треба унапредити процес 

самовредновања и вредновања школе ангажовањем већег броја запослених. Задужења 

запослених у школи равномерно ће бити распоређена; школа има стручна тела и тимове у 

складу са компетенцијама запослених. Развијенији ће бити систем информисања о свим 

важним питањима из живота и рада школе (Наставничко веће, Педагошки колегијум, 

Стручна већа нижих и виших разреда). Постојаће јасна организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности која ће се од стране свих запослених 

одговорно поштовати. 

 

Директор треба да ефикасно и ефективно руководи радом Настaвничког већа и реализује 

га утврђеним Годишњим програмом рада школе. Учествоваће у раду стучних тимова кад 

год је у могућности. 

 

Анкетирањем запослених приликом последњег самовредновања дошло се до закључка да 

већина запослених мисли да задужења запослених у школи нису равномерно распоређени 

у наставним и ваннаставним активностима. Зато ће се тај сегмент у наредном периоду све 

више унапређивати. 

 

Директор ће користити различите механизме за мотивисање запослених које се односи на 

подизање одговорности према раду на виши ниво од досадашњег. 

 

Директор, педагог и наставници ментори ће убудуће систематски посећивати часове и 

пратити васпитно-педагошки рад наставника. Директор ће предузимати мере за 

унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. Тим 

за самовредновање ће континуирано остваривати самовредновање рада школе у складу са 

прописима и потребама школе. 

 

Школски пројектни тим ће се максимално ангажовати на писању пројеката, како бисмо 

добили што више средстава и инвестиција а све са циљем да би школа била што 

опремљенија и што боље функционисала. 

 

Директор ће развијати сарадњу са другим установама, организацијама и локалном 

заједницом и подстицати развој школе преговарањем и придобијањем других за 

остваривање заједничких циљева, нарочито донаторских средстава. 

 

У складу са тим, као мере за унапређивање менаџмента школе, предвидели смо следећи 

циљ, задатке и активности: 
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ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

После урађене анализе анкете (укупно анкетираних 22 наставника) и добијених резултата, 

направљен је акциони план. 
 

 

 

 
Стандарди 

које је 

потребно 

унапредити 

(који су се на 

основу 

урађене 

анализе 

анкета 

показали као 

најслабији) 

 
Активности 

које ће се 

спроводити у 

циљу 

унапређења 

 
Учесниц 

и 

 
Реализатор 

(и) 

 

(навести 

име особе 

из тима и 

уколико 

учествује 

навести име 

спољашњег 

сарадника, 

стручњака) 

 
Време 

 

реализаци 

је 

 

(која 

недеља у 

месецу 

или датум) 

 
Мерљиви 

показатељи 

реализације 

(корака у 

активности) 

 

рок 
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6.1.3. 

Директор 

прати 

делотворност 

рада стручних 

тимова и 

доприноси 

квалитету 

њиховог рада. 

 
- потребно је 

да директор 

буде укључен 

у рад сваког 

стручног 

тима, 

 

- да прати 

делотворност 

рада тимова, 

 

- да заједно са 

члановима 

стручних 

тимова 

утврди начин 

рада, правила 

рада тима, 

поделу улога 

у оквиру 

тима, начин 

реализације 

активности, 

процену 

остварености 

реализованих 

активности 

 

 

 
-чланови 

стручних 

тимова 

 

- 

директор 

 

- 

педагог 

 

 

 
-директор 

 

 

 
током 

следеће 

школске 

године 

 

 
- записници 

стручних тимова 

- записници и 

извештаји 

директора 
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6.1.5. 

Директор 

користи 

различите 

механизме за 

мотивисање 

запослених. 

 
- У оквиру 

наше школе 

не постоје 

механизми за 

мотивисање 

запослених; 

 

- Потребно је 

да директор 

осмисли, 

предложи 

неку награду, 

било да је то 

материјална 

или 

нематеријалн 

а као 

механизам за 

мотивисање 

запослених 

 

 

 
- сви 

запослен 

и 

 

- 

директор 

 

 

 
-директор 

 

 

 
током 

следеће 

школске 

године 

- План рада 

директора 

- записник 

са седнице 

- извештај 

директора 

 
6.5.3. 

Материјално- 

технички 

ресурси ван 

школе 

(културне и 

научне 

институције, 

историјски 

локалитети, 

научне 

институције, 

привредне и 

друге 

организације 

и сл.) користе 

се у функцији 

наставе и 

учења 

 
-да 

наставници у 

своје планове 

уврсте разне 

материјално- 

техничке 

ресурсе ван 

школе и 

планирају 

посету, 

њихову 

презентацију, 

која ће бити у 

функцији 

квалитетније 

и ефиксније 

наставе и 

учења 

 
-сви 

наставни 

ци 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 

-ученици 

 
-сви 

наставници 

 

-педагог 

 

-директор 

 
Током 

следеће 

школске 

године 

- планови 

наставника 

- записници са 

посећених 

часова 

- извештаји са 

посета, излета 
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6.6.3. Школа 

кроз школске 

пројекте 

развија 

предузимљив 

ост, 

оријентацију 

ка 

предузетништ 

ву и 

предузетничк 

е 

компетенције 

ученика и 

наставника 

 
-Планирање 

активности у 

пројектној 

настави уз 

уважавање 

интересовања 

ученика и 

праћење 

трендова. 

 

- реализација 

пројектне 

наставе која 

развија 

предузимљив 

ост и 

усмеравање 

ученика ка 

предузетништ 

ву. 

 

- сарадња са 

родитељима 

 
- 

наставни 

ци 

 

- ученици 

 

- 

родитељи 

 

- 

педагог 

 

- 

директор 

 
- сви 

наставници 

-педагог 

 

-директор 

 
Током 

следеће 

школске 

године 

- план рада 

директора 

- планови 

наставника 

- извештаји о 

реализованој 

пројектној 

настави 
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РЕСУРСИ 

 
О ресурсима наше установе опширнији приказ дат је у уводном делу овог документа. 

 

Приправници се континуирано уводе у посао у складу са Законом, одржавају се угледни часови и интерна стручна усавршавања наставног и 

ненаставног особља. Наставно и ненаставно особље посећује семинаре када се стекну услови за то. 

 

У наредном периоду школа ће у циљу подизања квалитета наставе инсистирати на даљем опремању школе савременим наставним средствима за 

реализацију квалитетније наставе, побољшању здравствено-хигијенских услова школе и већем коришћењу постојећих ресурса у школи и 

окружењу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојни циљ: Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе и учествовање школе у националним и међународним 
пројектима 

Критеријум успеха: Примењује се правилник стручног усавршавања у школи; Спроводи се план професионалног напредовања наставника 
и стручних сарадника. 

Задаци Критеријуми успеха 

1. Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију 

квалитетне наставе 

Боља опремљеност школе и подигнут квалитет наставе на 

виши ниво. 

2. Укључивање волонтера у активности рада школе Веће ангажовање родитеља. 

Повећање заинтересованости ученика. 
Добра сарадња ученика и наставника са волонтерима. 

3. На основу резултата самовредновања запослени унапређују 

професионално деловање 

Повећана заинтересованост за ваннаставне активности 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

Акциони план за задатак 1 

Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Директор школе са секретаром и Пројектним 

тимом континуирано прати и учествује на 

конкурсима писањем и аплицирањем пројеката 
организацијама, фондацијама и МПНТР-у РС. 

Током школске 

године 

Сви запослени Школски мејл 

Интернет (сачувани подаци) 

Увид у прихваћене пројекте 
Извештај о реализацији 

Тражење веће подршке од стране локалне 

самоуправе како би из буџета издвојили 

више средстава намењених опремању школа 

и подизању квалитета наставе на виши ниво. 

Током школске 

године 

Директор, педагог Извештаји; 

Финансијски план за календарску 

годину 

Акциони план за задатак 2 

Укључивање волонтера у активности рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Веће ангажовање родитеља или родбине деце у 

разним ваннаставним активностима 

2022-2027. Наставници, родитељи Успостављање контакта 

Позивање стручњака из разних области који би 

путем трибина, предавања и радионица, 

повећавали заинтересованост ученика за 

одређене предмете који се изучавају у школи 

2022-2027. Спољни сарадници, 

наставници 

Прикупљање информација и 

успостављање контаката 

Свеопште промовисање значаја волонтеризма 2022-2027. Волонтери Извештај о реализацији 

Акциони план за задатак 3 

На основу резултата самовредновања запослени унапређују професионално деловање 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Повећање ваннаставних активности путем 

радионица и секција из наставних предмета, 

којим би се укључио већи број деце 

Током школске 

године 

директор, наставници, 

родитељи 

Извештаји о активностима 

 



 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагог               

Стефан Милић                             

Миљана Чановић 

Драгана Пурић                     

Ивона Гигић  УП 

Члан Локалне самоуправе 


