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ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Основни подаци о школи 

      Табела 1  - основни подаци о школи 

Назив школе „Марија Трандафил“ 

Адреса Паунова 14  21203    Ветерник 

Контакт подаци школе: 

Телефон/факс *391 21 820-940 

Званични мејл школе osmarijatrandafil@gmail.com  

Сајт www.оsmarijatrandafil.edu.rs 

ПИБ 106251124 

МАТИЧНИ БРОЈ 08907498 

Име и презиме директора школе Милијана Граховац Проле 

 

Датум оснивања школе 

Школа је основана Одлуком Скупштине 

Града Новог Сада 09.06.2009. године ( 

"Службени лист Града Новог Сада" број 

27/2009 ) 

Датум прославе Дана школе 27.10. 

 

Летопис школе почео је са радом у школској 2013/14.години. Задуженo лицe je професор српског језика – Зорана Вујчић. 

 

mailto:osmarijatrandafil@gmail.com
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МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Основна школа „Марија Трандафил“ налази се у Ветернику, насеље Фештер, у улици Паунова број 14. Школска зграда се налази у мирном и пријатном 

амбијенту, пружајући идеалне услове за одвијање наставног процеса. 

Школска зграда има око 3600 m2, а школско двориште је површине око 13 000 m2. Зграда се загрева системом централног грејања на природни гас, опремљена 

је системом за дојаву пожара и системом видео надзора. 

У приземљу се налази седам учионица опште намене у којима се одржава разредна настава, 2 учионицe за продужени боравак, четири кабинета за припрему 

наставника и додатан рад са ученицима, сала за физичко васпитање, справарница, мушка и женска свлачионица са тушевима, кабинет за наставника физичког васпитања, 

стоматолошка ординација, кухиња са трпезаријом, санитарни чвор за ученике и за запослене. 

На спрату се налази шест учионица у којима се одржава предметна настава, лабораторија за природне науке, кабинет за стране језике, четири припремна 

кабинета, информатички кабинет (30 рачунара), кабинет за техничко образовање, библиотека са читаоницом, зборница, канцеларија  директора, секретара, рачуновође, 

стручних сарадника, санитарни чвор за ученике и запослене. 

Фискултурна сала (630 m2, висине 8m) је опремљена рукометним головима, висећим кошаркашким конструкцијама, одбојкашком мрежом, гимнастичким 

справама, столовима за стони тенис. Сала располаже са 200 места за седење. У школском дворишту се налазе ограђени терени за рукомет (мали фудбал) и кошарку. 

Школска зграда је пројектована у складу са европским стандардима, тако да су обезбеђени и прилази, лифт, као и посебни тоалети за особе са инвалидитетом. 

3.1. Школски простор 

            Изглед школског простора приказан је у следећој табели: 

 

Простор Број површина у м2 

школска зграда - м2 

учионице за разредну наставу 7 381.99 

кабинети за предметну наставу 9 455.98 

припремни кабинети 8 150.16 

библиотека 1 55.38 

кабинет за информатику 1 73.26 

фискултурна сала 1 600 

кухиња и трпезарија 1 110.59 

Боравак 1 54.57 

наставничка зборница 1 54.19 

музички кабинет 1 54.57 

канцеларија директора 1 19.56 

секретаријат  1 16.17 
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рачуноводство 1 17.93 

канцеларија психолога 1 17.21 

хол школе 2 833.05 

зубна ординација 1 18 

тоалети за ученика 2*2 61.12 

тоалети за наставнике 2*2 26.2 

тоалети за особе са сметњама  2 8.02 

лифт 1 2.1 

котларница 1 32.18 

просторија за дежурство 1 5.40 

просторија за спремачице 1 5 

школско двориште 1 7500 м 2 

∑  11552.63 М2 

 

 План коришћења школског простора 

Распоред  коришћења  учионица 

Учионица Пре подне После подне 

1.2.1. 3-1 6-4 

1.2.2. 3-2 6-3 

1.2.3. 3-3 6-2 

1.2.4. 1-3 5-3 

1.2.5. 1-2 5-2 

1.2.6. 1-1 5-1 

1.2.7. 1-4 6-1 

1.2.8. Продужени боравак 

 

  

  

 

Учионица Пре подне После подне 

2.2.1. 4-1 8-1 

2.2.2. 4-2 7-3 

2.2.3. 4-3 8-2 

2.2.4. 2-4 7-2 
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2.2.5. 2-3 8-3 

2.2.6. Кабинет за физику и хемију 

2.2.7. 2-2 8-4 

2.2.8. 2-1 7-1 

 Кабинет за информатику 

 Кабинет за технику и технологију 

 

3.2. Школски намештај 

Намештај којим је школа опремљена је нов и одговарајући, и баш због тога се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним 

радом са ученицима наставе да делују у смислу чувања школске имовине. 

3.3. Наставна средства 

У складу са потребама и својим циљевима и задацима школа је релативно добро опремљена техничким и наставним средствима. Опремљеност школе техничким 

и наставним средствима приказана је у следећој табели: 

 

техничка средства број 

мултимедијални пројектор 10 

платно за пројекцију 2 

електрично платно 1 

интерактивна табла 6 

графоскоп 2 

телевизор 11 лцд 

фотокопир 2 

музички стуб 2 

миксета 1 

звучници 2 

компијутер ПС 47 

штампач 8 

скенер 2 

касетофон/ЦД плејер 2 

наставна и дидактичка средства  
зидне историјске карте 10 

зидне географске карте 22 

светлећи глобус/индукциони глобус 5 
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техничка средства број 

аудио-видео материјал (мултимедијални дискови) за разредну и 

предметну наставу 50 

беле табле 18 

средства наставу техничког образовања-конструктори, 

апаратуре, алатке имају 

апаратуре за наставу физике, хемије и биологије имају 

лењири 5 

микроскоп 10 

човечји скелет 1 

дидактичка средства за физику, хемију и билогију (апаратуре, 

мерни инструменти, средства за експерименте, хемикалије, 

препарати, модели) имају 

дидактичка средства за географију и историју имају 

модели за наставу математике имају 

зидне слике и панои за наставу историје, биологије, ликовне и 

музичке културе и страних језика, разредну наставу имају 

клавир 1 

гитара 1 

хармоника 1 

штафелај 2 

шах гарнитуре 18 

шах сатови 12 

струњаче 30*2 велике 

мреже за одбојку 3 

мали шведски сандук 1 

шведски сандук 1 

одскочна даска 4 

рипстол 25 

сто за стони тенис 3 

лопте (фудбалске, кошаркашке, одбојкашке, рукометне: 

јуниор/сениор) 54 

компресор 1 

голови за рукомет 2 

мрежа за рукомет 2 

рекет за стони тенис 4 

маркери 12 
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техничка средства број 

косе клупе 4 

3.4. План унапређења материјално-техничких услова 
 

Активности Носиоци активности – одговорно лице Динамика 

Набавка, замена и монтажа лаптоп рачунара  

Директор школе 

Домар школе Током школске године 

Набавка и замена штампача  

Директор школе 

Домар школе Током школске године 

Опремање школе наставним средствима 

Наставници, директор, тим за наставна средства и 

инвентар школе Током школске године 

Набавка и замена белих табли 

Директор школе 

Домар школе Током школске године 
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АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕГ СТАЊА 
 

ЕКСТЕРНА  ЕВАЛУАЦИЈА  

Развојни план Основне школа „Марија Трандафил“ из Ветерника, донет је на основу извештаја о обављеном екстерном и интерном 

вредновању школе, као и на основу разговора учитеља, наставника, родитеља, чланова органа управљања, стручне службе, осталих радника 

школе и ученика, као и анализом чек листа и увидом у школску документацију. Утврђене су предности и слабости из којих смо сагледали 

потребе, приоритете, мисију и визију школе.Сваке школске године сагледаваћемо потребе и приоритете и у складу са тим организовати 

стручно усавршавање како бисмо на најквалитетнији начин остварили планиране активности у Школском развојном плану. 

 

Екстерно вредновање школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Јужнобачког округа , у школској 

2016/2017. години је реализовано 07.11.2016.г. Школа је од укупно 30 стандарда остварила 25 што представља 83% свих стандарда међу 

којима је и 12 стандарда који су кључни за вредновање, односно 80% кључних стандарда. Четири стандарда су остварена у потпуности 

(ниво остварености 4), 21 стандард је на нивоу добре остварености (ниво остварености 3) и 5 стандарда је делимично остварено (ниво 

остварености 2). 

На основу овога општи квалитет рада школе оцењен је оценом 3. 

 

 

Кључни 

стандарди 1.4. 2.3. 2.4. 2.6. 3.2. 4.1. 5.3. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.5. 7.1. 7.3. 

Ниво 

остварености 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

 

 

Изабрани 

стандарди 1.3. 4.2. 5.4. 6.3. 7.4. 

Ниво 

остварености 3 4 4 3 3 

 

Преостали 

стандарди 1. 2. 4.3. 5.5. 7.2. 

Ниво 3 2 2 3 2 
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остварености 

 

 

Додатни 

стандарди 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.1. 

Ниво 

остварености 3 3 3 3 3 

 

У Школи преовлађују јаке стране.Од Школе се очекује да настави са унапређивањем сопственог рада како би се задржао достигнут 

квалитет у областима где преовлађују јаке стране, али и предузимање активности ради отклањања уочених слабости. 

Након спољањег вредновања сачињен је План унапређења рада школе који је достављен Школској управи и који је у великој мери 

остварен. 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  1: ПРОГРАМИРАЊЕ,  ПЛАНИРАЊЕ  И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

 

Вредновање ове области је урађено  2017/18 године као кључна област Школски програм и Годишњи план рада  увидом у документацију и 

њеном анализом од стране школског тима за самовредновање. Вредновани су Школски програм, Годишњи план рада, оперативни планови 

школских актива,већа и тимова, оперативни планови наставника као и припреме за часове. Оперативни планови наставника и њихове 

припреме за часове вредновани су увидом у припреме за угледне часове који су одржани у претходном периоду као и на основу протокола 

за посматрање часа који су коришћени приликом посете часовима од стране директора и стручних сарадника. 

Програмирање васпитно-образовног рада је у функцији квалитетног рада школе.Засновано је на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе.При изради Развојног плана коришћени су подаци добијени анализом извештаја екстерне евалуације, 

анкете спроведене међу наставницим, ученицима и родитељима као и резултати самовредновања.У изради Развојног плана учестовали су 

професори разредне наставе, професори предметне наставе, стурчни сарадници, директор, представници родитеља, ученика и локалне 

самоуправе. 

Садржај кључних школских докумената одражава специфичности школе.Школски програм је донет у складу са свим важећим законима и 

прописаним начелима за израду овог школског документа. 

Годишњи план рада усклађен је са школским програмом, развојним планом и школским календаром.У Оперативним плановима стручних 

већа, актива и тимова јасно су видљиви циљеви истакнути у развојном плану и уважене су потребе школе.У њима су предвиђене активности 
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и механизми за праћење рада и извештавање током школске године.Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду школе и 

усклађен jе са садржаjем годишњег плана рада. 

Увидом у оперативне планове наставника утврђено је да се приликом планирања уважавају међупредметне и предметне компетенције, 

стандарди и исходи постигнућа.У оперативним плановима наставника и њиховим дневним припремама за часове видљиве су методе којима 

се планира активно учешће ученика на часу.Планирање допунске и додатне наставе је засновано на анализама постигнућа ученика, а у 

планирању слободних активности узимају се у обзир интересовања ученика до којих се дошло анкетом спроведеном на почетку школске 

године.Планирање васпитног рада са ученицима засновано jе на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним потребама ученика и 

условима непосредног окружења. Припреме за наставни рад углавном садрже  напомене о реализациjи планираних активности. 

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  2: НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ  

Ова област је вреднована је 2016/17, и 2018/19. на основу резултата анкете коју су попуњавали ученици квантитативна и квалитативна 

анализа података добијених самопроценом компетенција наставника и урађена је  групна анализа посете  часова педагога и директора школе. 

 На основу резултата анализе анкета утврђено је да већина наставника на својим часовима јасно истиче циљеве часа и исходе 

учења.Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу, повезујући градиво са раније ученим, са примерима из живота и из других 

области тј.Корелацијом са другим предметима.Ученицима се дају јасна упутства и постављају задаци по нивоима сложености, али још увек 

се не примењују довољно ефикасне методе како би ученици преузели што активнију улогу на часу. Наставници усмеравају интеракцију међу 

ученицима и подстичу вршњачко учење..Функционално користе постојећа наставна средства и упућују ученике на њима доступне изворе 

знања.Начин рада и наставни материјал се углавном прилагођавају индивидуалним потребама ученика.У складу са расположивим временом 

посвећује се пажња сваком ученику према његовим образовним и васпитним потребама.То се углавном односи на ученике који раде по ИОП-

у, док је индивидуализација у раду са осталим ученицима слабије присутна. 

Ученици којима је потребна додатна подршка су укључени у заједничке активности, којима се подстиче њихов напредак и интеракција са 

другим ученицима. Укључени су у приредбе, хуманитарне акције, спортска такмичења...... 

Приметно је да и поред указаних и доступних извора знања ученици углавном нису у стању да повезују научено са сличним сдржајем из 

других предмета и области живота.Један од начина да се то превазиђе је тематско планирање наставе. 

Исто тако, већина ученика не тражи активно решења, не анализира проблеме, не излажу своје идеје и немају развијено критичко 

размишљање.И поред тога што наставници пружају разумљиву повратну информацију о свом раду и јасне препоруке о наредним корацима, 

ученици не постављају себи циљеве у учењу. 

Наставници и ученици се углавном међусобно уважавају, а дисциплина се успоставља и одржава у складу са  правилима. 

У циљу унапређивања наставе потребно је примењивати методе које би допринеле већој активности ученика на часу.У том смислу требало 

би што већи број ученика укључити у пројекте где би били упућени на самостално истраживање.Тежити тематском повезивању наставног 

градива кроз тематске дане.Треба осмислити начине којима би ученици континуирано могли да прате свој напредак и оспособљавати их да 
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повратне информације о свом знању траже и у другим изворима а не само од наставника.Ученицима омогућити да путем анкета вреднују 

часове што би била основа наставницима приликом одабира наставних метода. 

  

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  3: ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА  

Ова област је вреднована као кључна област  2014 /15. али се сваке године прате и презентују резултати. На основу резултата анализе успеха 

ученика из предмета  који су обухваћени завршним испитом на крају школске године и анализе резултата које су ученици остварили на 

завршном испиту из тих предмета. На основу тога се дошло до закључка да су резултати ученика на завршном испиту у школској 2017/2018.и 

2018/19. години изнад нивоа просека општине, округа и републике. 

 Ученици који добијају додатну подршку постигли су очекиване резултате у односу на постављене циљеве тј.исходе. 

Образовна постигнућа ученика у редовној настави се континуирано прате и представљају основу за даље планирање наставе.Ученици који 

похађају допунску наставу постижу циљеве и исходе који су дефинисани у складу са њиховим образовним потребама.Ученици који су 

укључени у додатну наставу остварили су значајне успехе на свим нивоима такмичења које организује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Школа остварује програм припреме за полагање завршног испита из свих предмета. 

Наставници углавном спроводе иницијална и годишња тестирања ученика.Иницијални тестови из српског језика и математике се спроводе 

на нивоу републике, док из осталих предмета наставници самостално врше иницијално тестирање ученика.Пошто се иницијални тестови не 

оцењују, они најчешће нису стварна слика предзнања које ученици поседују па самим тим нису адекватна основа за даље планирање 

наставе.Потребно је предузети мере како би ученици озбиљније схватили иницијално тестирање. 

Током израде претходног развојног плана али и даље је важно осавремењавање опреме школе, са увођењем инклузивног образовања, новим 

законским решењима у образовању, појачава се значај утицаја школе на мотивацију ученика за учење, сагледавање потребе систематског 

рада ученика и наставника у складу са исходима и стандардима у образовању и полагања завршног испита, па и потребе интезивног 

специфичног стручног усавршавања и организације рада школе на пољу јачања међупредметних компетенција. 

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  4: ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА  

Ова област је вреднована је 2015/16. и 2019/20.на основу: 

     - извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- увидом у школску документацију (Годишњи план рада, Извештај о раду школе, развојни план, Школски програм) 

- записник о раду Савета родитеља 

- анализа евидентираних случајева насиља 

- извештај о раду Ученичког парламента 

- разговор са наставницима и ученицима 

-  извештај Тима  за професионални развој 
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- извештаји психолога и педагога школе 

 На основу прикупљених доказа дошло се до закључка да школа предузима разноврсне мере са циљем пружања подршке ученицима у учењу, 

као и да складу са тим циљем остварује сарадњу са родитељима али не у довољној мери.Сарадња се теже остварује са родитељима ученика 

ромске националнисти који ретко показују заинтересованост за образовна постигнућа своје деце. У том циљу треба радити на изналажењу 

метода којима би се побољшала сарадња са ученицима ромске националности и њиховим родитељима (радионице, укључивање у дешавања 

и манифестације које се организују у школи...) 

При преласку ученика из једног у други циклус образовања школа пружа подршку ученицима, али не постоје јасно дефинисане процедуре 

за то, па је и то један од циљева на којем треба радити. 

У школи се активно промовише кроз различите  акције и предавања од стране надлежних институција, ненасилна комуникација и 

конструктиван начин решавања проблема. Ваннаставне активности се организују на основу анкете о заинтересованости ученика.Кроз 

ваннаставне активности остварује се програм професионалне орјентације ученика. Школа кроз различите акције промовише здрав стил 

живота (еко школа, рециклажа...). 

Школа активно ради на остваривању услова за упис ученика из осетљивих група и предузима мере ради њиховог редовног похађања 

наставе.Са ученицима из осетљивих група настава се одвија по индивидуализованом програму и одржава се сарадња са другим 

институцијама (социјална служба) у циљу пружања подршке овим ученицима. 

За идентификацију ученика са натпросечним могућностима су развијени механизми, али након тога не постоје процедуре за рад са њима и 

за такве ученике нису рађени индивидуализовани програми. 

 

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  5. ЕТОС  

Ова област је вреднована сваке школске године . Као извори доказа коришћени су: 

    -    упитник о процени безбедности школске средине који је попунио Тим зазаштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

- увид у школску документацију (Годишњи план рада, Извештај о раду школе, развојни план, Школски програм) 

- записник о раду Савета родитеља 

- анализа евидентираних случајева насиља 

- извештај о раду Ученичког парламента 

- разговор са наставницима и ученицима 

-  извештај Тима  за професионални развој 

- извештаји психолога школе 

  На основу прикупљених доказа  се може закључити да се у школи негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање, 

подстиче се толеранција и брига о другима.Међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне 
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и полне припадностии.Наставници својим понашањем настоје да дају позитиван пример ученицима, родитељима и другим колегама.Код 

ученика се развија одговорност за сопствене поступке и подстичу се да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно 

тичу њих самих.Подржавају их и помажу им да организују различите културне, музичке и спортске активности. 

Сви запослени су упознати да у школи функционише Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и познају процедуре у случају 

да дође до тога. 

И наставници и ученици се укључују у хуманитарне акције. 

Наставници користе савремене иновације и технологије у школи и тиме унапређују васпитно-образовни рад.  

За новопридошле ученике и наставнике  у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. 

Резултати ученика и наставника јавно се подржавају  и промовишу. 

Ученици се кроз различите облике наставног рада мотивишу на успех. 

Урађен је распоред одржавања додатне и допунске наставе који је видно изложен.  

Ученици се благовремено и редовно припремају за такмичења. 

Осим такмичења ученицима се пружа могућност да покажу своје способности и промовишу своје резултате и кроз друге активности: 

учешћем на приредбама, излагањем радова на паноу у холу школе, промоцијом на сајту школе, учешћем на литерарним и ликовним 

конкурсима. 

У школи функционише систем заштите од насиља ,јасно је изражен негативан став према насиљу 

У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 

Школа организује различите заједничке активности за наставнике,ученике и родитеље. 

Школа је добро опремљена и припремљена за рад. 

 

Треба радити на укључивању што већег броја наставника и ученика у уређењу школске средине.У циљу подизања еколошке свести 

организовати заједничке акције и предавања на ту тему.Ради развијања духа заједништва наставника и ученика али и родитеља организовати 

културне и спортске активности у које ће бити укључени и наставници и ученици и родитељи.Посебно радити на промоцији успеха ученика 

из осетљивих друштвених група. 

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  6: ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,  УПРАВЉАЊЕ  ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ  РЕСУРСИМА  

Ова област је вреднована 2013/14. и на основну периодичних извештаја директора, увидом у план рада директора, на основу извештаја 

екстерне евалуације установе и на основу анкета које су попуњавали запослени.  
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У школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.Формирана су стручна тела у 

складу са потребама школе и директор континуирано прати њихову делатност.Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент 

и Савет родитеља активно учествују у доношењу одлука које се тичу школског живота. 

Директор користи различите мере за мотивисање запослених.Редовно остварује педагошко-инструктивни увид у рад наставника и предлаже 

мере за унапређење.Стручни сарадници обављају саветодавни рад у циљу побољшања квалитета рада.У школи се користе подаци из 

jединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе. 

Директор је својом посвећеношћу и преданошћу послу пример другим запосленима.Показује отвореност за промене и подстиче 

иновације.Свој рад конципира на основу вредновања екстерне евалуације и самовредновања. 

Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са могућностима школе.Запослени 

на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу професионално деловање.Знања стечена на 

програмима стручног усавршавања наставници примењују како би унапредили свој рад. 

Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.Наставници у циљу унапређења наставе користе и ресурсе ван 

установе (музеји, културне и научне институције, историјски локалитети...) у сврху унапређења наставе и учења. 

Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалним предузећима  у циљу 

развијања предузетничких компетенција ученика. У том смислу потребно је активније радити на промовисању предузетничког духа код 

ученика кроз различите школске пројекте .У те активности требало би више укључити родитеље, али и осмислити начине могуће сарадње 

на међународном нивоу. 

 

АНАЛИЗА OБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Анализа образовних постигнућа ученика је урађена на основу извештаја који су добијени од Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. На основу ових података дошло се до закључка да су ученици наше школе на завршном тестирању 2017/18. и 2018/19..године 

остварили ниво знања који је изнад општинског, окружног и републичког просека. 

      

ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ СА ПРОСЕЧНИМ ПОСТИГНУЋЕМ ОПШТИНЕ, ОКРУГА, ШКОЛСКЕ УПРАВЕ И РЕПУБЛИКЕ  

СРПСКИ ЈЕЗИК  
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МАТЕМАТИКА  
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ПОРЕЂЕЊЕ ПОСТИГНУЋА ОДЕЉЕЊА  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

   
 

МАТЕМАТИКА  
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Уочљиво је да долази до одступања на нивоима одељења.  
 

 ДИСТРИБУЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У ОДНОСУ НА ОЦЕНУ НА КРАЈУ 7.РАЗРЕДА  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
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МАТЕМАТИКА  
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ПРИКАЗ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА НИВОУ ОБЛАСТИ СТАНДАРДА И НИВОУ ЗАДАТАКА  

МАТЕМАТИКА  
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАК –МАТЕМАТИКА  
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СРПСКИ ЈЕЗИК  

 



Петогодишњи развојни план ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник- Школска 2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. И 2024/25. година 
 

Стручни актив за развојно планирање Page 24 
 
 

  
 

ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАК –СРПСКИ ЈЕЗИК  
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КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАК –КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАК ПРЕМА ПОЛУ –МАТЕМАТИКА  
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ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ТАЧНО РЕШИЛИ ЗАДАТАК ПРЕМА ПОЛУ –СРПСКИ ЈЕЗИК  

 
 

 
 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА –МАТЕМАТИКА  
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НИВОИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА –СРПСКИ ЈЕЗИК  
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СНАГЕ ШКОЛЕ И СЛАБОСТИ 
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МИСИЈА 
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ВИЗИЈА 
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ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 
 

 

  

            На основу извештаја самовредновања свих седам области квалитета рада установе, анализом старог развојног плана, анализом 

постигнућа ученика, резултата анкета наставника, ученика, родитеља, дискусијом о развоју школе, на основу више састанака чланова 

Стручног актива за развојно планирање утврдили смо да ће наши циљеви у наредном периоду  бити  подизање нивоа квалитета наставе, 

пружање подршке осетљивим групама ученика, повећање степена безбедности ученика и стварање бољег и лепшег амбијента за све учеснике 

образовно-васпитног процеса. 

Добијени подаци су нам показали правац развоја школе и побољшање квалитета рада у следећим областима: 

 

1. Настава и учење 

2. Подршка ученицима 
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3. Етос 

4. Образовна постигнућа ученика 

5. Унапређење рада школе, пуковођење и ресурси 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ОБЛАСТ 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.1.1.  100%   наставника  примењује  савремена наставна средстава на неком од својих  часова, од којих   20%  примењује на најмање 30% својих 

часова 

1.1.2.  70% наставника примењује   савремене облике и методе наставног рада на посећеним часовимa 

1.1.3. 60% наставника  учествује у реализацији најмање   4  тематске области користећи  савремену наставу (тематска, интегративна, кооперативна, 

активно учење, вишефронтална и сл.) 

1.2.1.  50% наставника иницијално процењивање постигнућа користи за сопствено планирање рада 

1.2.2.  60% наставника оцењује ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика 

1.3.1.  70 %  наставника приликом снимања часа има оствареност  индикатора за област Настава и учење као„више предности него слабости“ и који 

су „претежно добри“    

1.3.2.  70% ученика процењује да их  већина  наставника учи различитим техникама учења на часу, да  прилагођава рад на часу потребама ученика, 

да стичу знања на часу и да наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу  

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1.1.Број и врста примењених   савремених наставних средстава 

1.1.1.2.100 %анкетираних ученика који  наводи у којој се мери на  часовима користе  савремена наставна средства (присуство одређених 

индикатора) 

1.1.2. 1. Број наставника који примењује савремене облике и методе рада на посећеним часовима  

1.1.3.1. Број реализованих тематских области и наставних активности путем савремене наставе 

1.1.3.2. Број наставника који учествује у реализацији савремене наставе 

1.1.3.3.% ученика који  наводи у којој су мери задовољни оваквом наставом(присуством одр. индикатора) 

1.2.1.1. Број наставника који је резултате иницијалног процењивања имплементирао у оперативне планове, планове додатне,  допунске и 

индивидуализоване наставе 
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РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ У  ОБЛАСТИ  НАСТАВА И УЧЕЊЕ  СУ: 

1. Повећана  примена савремених  наставних средстава,метода и облика рада на часовима 

2. Унапређено праћење и вредновање  напредовања ученика 

3. Побољшана  мотивација ученика за учење на часовима 

 

1.2.2.1. Број наставника који оцењује према принципима оцењивања наведеним у Правилнику о оцењивању 

1.2.2.2. Број наставника који води евиденцију о напредовању ученика  

12.2.3.  Број наставника који оцењује  постигнућа ученика у складу са  стандардима и исходима  

1.2.2.4. 100% анкетираних ученика који наводи у којој су мери задовољни праћењем и оцењивањем постигнућа(присуство одређених индикатора) 

1.3.1.1. Број  наставника који на основу протокола за опсервацију часа има процену остварености  индикатора „више предности него 

слабости“ и који су „претежно добри“ 

1.3.2.1. 100 % анкетираних ученика који наводе и у којој мери  су остварени кључни индикатори:  Наставник нас   учи различитим техникама учења 

на часу, Прилагођава рад на часу  потребама ученика,  Стичемо знања на часу и  Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ1.1. Повећана примена савремених наставних средстава, метода и облика рада на часовима 
РЕЗУЛТАТИ 

1.1.1.  100%   наставника  примењује  савремена наставна средстава на неком од својих  часова, од којих   20%  примењује на најмање 30% својих 

часова 

1.1.2.  70% наставника примењује   савремене облике и методе наставног рада на посећеним часовима  

1.1.3. 60% наставника  учествује у реализацији најмање   4  тематске области користећи  савремену наставу (тематска, интегративна, кооперативна, 

активно учење, вишефронтална и сл.) 

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1.1.Број и врста примењених   савремених наставних средстава 

1.1.1.2. % ученика који  наводи у којој се мери на  часовима користе  савремена наставна средстава (присуство одређених индикатора) 

1.1.2. 1. Број наставника који примењује савремене облике и методе рада на посећеним часовима  
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1.1.3.1. Број реализованих тематских области и наставних активности путем савремене наставе 

1.1.3.2. Број наставника који учествује у реализацији савремене наставе 

1.1.3.3.% ученика који  наводи у којој су мери задовољни оваквом наставом (присуством одр. индикатора) 

Активности 

 

Време 

 

Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор за активност Средство 

верификације 

 Одговорна особа 

1.1.1.1.1.  Планирати примену 

наставних средстава у 

оперативним плановима и 

утврдити која наставна средства 

се користе 

у току 

године 

У оперативним плановима 

наставници наводе  која    

савремена наставна  средства ће 

користити за реализацију часова 

Садржај  месечних 

планова и извештаја 

 Оперативни 

планови и 

извештаји 

стручних већа 

педагог и 

руководиоци 

стручних и 

разредних већа 

1.1.2.1.1.  Утврдити приликом 

посете часовима колико 

наставника користи савремена 

наставна средства   и савремене 

облике и методе рада 

на крају  1. 

и 2. пол. 

Утврђено је у којој мери 

наставници користе савремена 

наставна средства и савремене 

облике и методе рада на 

посећеним часовима 

Присуство одређених  

индикатора у упитнику и 

број (%) наставника који 

користе средства и 

савремене облике рада 

Протоколи за 

опсервацију  

часа 

Збирни извештај 

са  посећених 

часова 

Стручни 

сарадници и 

директор 

1.1.3.1.1. Планирати реализацију 

тематских области уз примену 

савремених облика наставе 

август 

2020.  

Стручна већа су планирала и 

реализовала  најмање 4 тематске 

области  

 

Садржај анекса Школског 

програма 

Протоколи за снимање 

часова 

  Школски 

програм 

Оперативни 

планови 

  Извештаји већа 

Стручна већа 

1.1.1.2.1.  

1.1.3.3.1. 

Испитати ученике у којој мери се 

користе савремена наставна 

средства и савремени облици 

наставе  и у којој мери су 

задовољни 

мај 2021. Утврђено је  у којој мери 

наставници користе постојећа 

савремена наставна средства у 

циљу унапређења наставе и 

савремене облике и методе 

рада и колико су ученици тиме 

задовољни 

Присуство одређених  

индикатора у упитнику и 

% ученика који наводе у 

којој мери  су задовољни  

Упитник/резулта

ти упитника 

Тим за 

самовредновање 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.2. Унапређено праћење и вредновање  напредовања ученика 

РЕЗУЛТАТИ 

1.2.1.  50% наставника иницијално процењивање постигнућа користи за сопствено планирање рада 

1.2.2.  60% наставника оцењује ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика 

ИНДИКАТОРИ 

1.2.1.1. Број наставника који је резултате иницијалног процењивања имплементирао у оперативне планове, планове додатне,  допунске и 

индивидуализоване наставе 

1.2.2.1. Број наставника који оцењују према принципима оцењивања наведеним у Правилнику о оцењивању 

1.2.2.2. Број наставника који води евиденцију о напредовању ученика  

1.2.2.3.  Број наставника који оцењује  постигнућа ученика у складу са  стандардима и исходима  

1.2.2.4.  90 % ученика који наводе у којој су мери задовољни праћењем и оцењивањем постигнућа (присуство одређених индикатора) 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор за активност Средство 

верификације 

Одговорна 

особа 

1.2.1.1.1.  Испитати колики број 

(%) наставника  резултате 

иницијалног теста користи за 

планирање даљег рада 

 

октобар 

новембар 

2020.   

Утврдиће се који % наставника  

резултате иницијалног 

процењивања користи за 

планирање наставе 

Увид у садржај   

оперативних планова, 

планова додатне,  

допунске и 

индивидуализоване 

наставе 

 

Оперативни планови, 

планови додатне,  

допунске 

и индивидуализоване 

наставе 

педагог и  

руководиоци 

стручних и 

разредних већа 

и Тим за 

самовреднова

ње 
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1.2.2.1.1.  Организовати  стручно 

предавање (мини семинар) о 

значају принципа оцењивања и о 

оцењивању које је усмерено на 

стандарде и исходе 

септембар 

2020.   

 

 

Подигнута свест већине 

наставника о значају и смислу 

принципа оцењивања и 

праћења напредовања ученика 

Евалуација након 

спроведене активности и 

резултати  

 Евалуациона листа и  

извештај 

Стручни 

сарадници, 

Слађана Путић, 

Тим за стручно 

усавршавање 

1.2.2.2.1.  Утврдити  колико 

наставника води евиденцију о 

постигнућима и напредовању 

ученика 

У току 

првог и  

другог 

полугодиш

та 

Утврђено који број (%) 

наставника  води евиденцију о 

праћењу и  напредовању 

ученика 

Број (%) наставника 

који воде  евиденцију о 

напредовању ученика 

Свеске и листе 

праћења 

директор 

 стручна 

служба 

1.2.2.3.1.  Утврдити колико 

наставника  оцењује постигнућа 

ученика у складу са исходима и 

стандардима на контролним 

задацима и тестовима 

Током 

године  

Утврђено је колики број 

наставника (%) прати постигнућа 

ученика и оцењује у складу са 

исходима и стандардима 

Број (%) наставника који 

структуирају контролне 

задатке и тестове према 

стандардима 

Контролни задаци и 

тестови од 1. до 8. 

разреда 

директор 

 стручна 

служба 

1.2.2.4.1.  Испитати ученике 

колико су задовољни праћењем 

и оцењивањем њихових 

постигнућа од стране наставника 

мај , јун 

2021.  

Утврђено је колики % ученика је 

задовољан у којој мери 

наставници прате њихова 

постигнућа и напредовање 

Број(%) наставника којим 

су ученици задовољни у 

којој мери прате њихова 

постигнућа и 

напредовање 

Упитници /резултати Тим за 

самовреднова

ње 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ1.3. Побољшана  мотивација ученика за учење на часовима 



Петогодишњи развојни план ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник- Школска 2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. И 2024/25. година 
 

Стручни актив за развојно планирање Page 41 
 
 

 

РЕЗУЛТАТИ 

1.3.1. 70 %  наставника приликом снимања часа има  оствареност  индикатора за област Настава и учење као„више предности него слабости“ и који су 

„претежно добри“    

1.3.2. 70% ученика процењује да их  већина  наставника учи различитим техникама учења на часу, да  прилагођава рад на часу потребама ученика, да 

стичу знања на часу и да наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу  

ИНДИКАТОРИ 

1.3.1.1. Број  наставника који на основу протокола за опсервацију часа има процену оствареност индикатора „више предности него 

слабости“ и који су „претежно добри“ 

1.3.2.1.  100% анкетираних ученика који наводе и у којој мери  су остварени кључни индикатори:  Наставник нас   учи различитим техникама учења на 

часу, Прилагођава рад на часу  потребама ученика,  Стичемо знања на часу и  Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

1.3.1.1.1.  Утврдити ниво 

остварености индикатора за 

Наставу и учење након 

снимања часова 

Прво и 

друго 

полугодиш

те 

Утврдиће се ниво остварености 

индикатора и  (%)наставника 

који их остварују 

Ниво  остварености 

индикатора 

приликом снимања 

часа и % наставника 

 Протоколи за снимање  

часа и збирни извештај 

Стручни сарадници 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

1.3.2.1.1.  Испитати ученике у 

којој мери су остварени 

кључни индикатори који се 

односе на  различите 

технике учења на часу, да   

наставници прилагођавају 

рад на часу потребама 

ученика, да се стичу знања 

на часу и да наставник 

ствара подстицајну 

атмосферу за рад  

мај , јун 

2021. 

Утврдиће се колико % 

наставника остварује кључне 

индикаторе  

Ниво остварености 

индикатора према 

мишљењу ученика 

Упитник/резултати Тим за 

самовредновање 

ОБЛАСТ 2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.1.1. 100% родитеља је информисано о врстама подршке које пружа школа 

2.1.2. За  ученике који имају 3 и више негативних оцена на класификационим периодима , тимски се израђују  планови подршке у учењу   

2.1.3. Редовно се вреднују планови  подршке у учењу и анализирају се ефекти реализације 

2.2.1.Програми за развој личних и  социјалних вештина за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање и  ненасилну комуникацију, на 

основу анализе стања из претходне школске године, имплементирани су  у планове рада одељењских старешина, стручних сарадника, Ученичког 

парламента, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ,  Тима за   подршку ученицима и Стручног тима за инклузију     

 2.3.1. У школи се спроводе Индивидуални образовни планови за надарене ученике 

2.3.2. У школи се редовно идентификују сви ученици којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у развоју и планирају се мере 

подршке 

ИНДИКАТОРИ 

2.1.1. 1. Број и врсте  реализованих активности у циљу информисања родитеља 
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РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ  ШКОЛЕ  У ОБЛАСТИ  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  СУ:  

1. Побољшан систем подршке ученицима у учењу 

2. Побољшано подстицање личног  и социјалног развоја ученика 

3. Унапређен систем индивидуализоване подршке ученицима 

2.1.1.2.  100% анкетираних родитеља који наводе у којој су мери задовољни информисаношћу о врстама подршке коју пружа школа 

2.1.2.1. Број одељењских старешина  и број наставника који заједно са стручном службом планирају  подршку у учењу   

2.1.2.2. Број родитеља који су укључени у тим за   подршку ученицима у учењу   

2.1.2.3. Број ученика који су укључени у мере подршке 

2.1.2.4. Број планова подршке 

2.1.2.5. Број релевантних стручњака са којима школа сарађује у пружању подршке 

2.1.3.1.100 % анкетираних  ученика који наводе у којој су мери задовољни подршком  у учењу  коју им пружа школа 

2.1.3.2. Број родитеља који  процењују степен ефективности предузетих мера 

2.1.3.3. Број и квалитет извештаја о ефективности предузетих мера 

2.1.3.4. 60 % ученика који су усмерени на допунску и додатну наставу редовно је посећују 

2.1.3.5. 100% ученика обухваћених допунском и додатном наставом који наводе у којој су мери задовољни реализацијом допунске и додатне наставе 

2.2.1.1. Број и врста сачињених програма  

2.2.1.2.60 % укључености ученика у програме 

2.2.1.3. Број реализованих активности на нивоу разреда 

2.2.2.4. Структура планова рада одељењских старешина, стручних сарадника, Ученичког парламента,  Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  ,  Тима за подршку ученицима и Стручног тима за инклузију     

2.2.1.5. Извештаји о реализованим активностима са проценом ефективности 

2.3.1.1. Број идентификованих ученика који су надарени 

2.3.1.2. Број ученика који се образују по ИОП3 

2.3.2.1  Број идентификованих ученика из осетљивих група 

2.3.2.2. Број планова индивидуализације и ИОП1/2 

3.1.3.2. Број ревидираних ИОП1 и ИОП2 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.1.  Побољшан систем подршке ученицима у учењу 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.1.1. 100% родитеља је информисано о врстама подршке које пружа школа 

2.1.2. За  ученике који имају 3 и више негативних оцена на класификационим периодима , тимски се израђују  планови подршке у учењу   

2.1.3. Редовно се вреднују планови  подршке у учењу и анализирају се ефекти реализације 

ИНДИКАТОРИ 

2.1.1. 1. Број и врсте  реализованих активности у циљу информисања родитеља 

2.1.1.2. 100 % анкетираних родитеља који наводе у којој су мери задовољни информисаношћу о врстама подршке коју пружа школа 

2.1.2.1. Број одељењских старешина  и број наставника који заједно са стручном службом планирају  подршку у учењу   

2.1.2.2. Број родитеља који су укључени у тим за   подршку ученицима у учењу   

2.1.2.3. Број ученика који су укључени у мере подршке 

2.1.2.4. Број планова подршке 

2.1.2.5. Број релевантних стручњака са којима школа сарађује у пружању подршке 

2.1.3.1. 100 % анкетираних ученика који наводе у којој су мери задовољни подршком  у учењу  коју им пружа школа 

2.1.3.2. Број родитеља који процењују степен ефективности предузетих мера 

2.1.3.3. Број и квалитет извештаја о ефективности предузетих мера 

2.1.3.4. % ученика који редовно посећују допунску и додатну наставу 

2.1.3.5. % ученика који наводе у којој су мери задовољни реализацијом допунске и додатне наставе 

Активности Време 

 

Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

2.1.1.1.1.  Спровести 

активности 

информисања већине  

родитеља о врстама 

подршке коју пружа 

школа 

На почетку 

школске 

године и 

током 

године 

Већина родитеља ће бити 

упозната коју врсту подршке 

пружа школа 

Број реализованих 

активности 

(информативни 

текстови, брошуре, 

садржај сајта школе и 

ФБ странице)  

Записници родитељских 

састанака, објављени и 

штампани текстови 

Директор 

Стручни сарадници 

2.1.2.1.1  Сачинити 

планове подршке за све 

ученике који на 

Након 

класифика

Ученици ће добити 

систематичнију подршку у коју 

ће бити укључени и родитељи 

Број и врста планова 

подршке, број ученика 

укључених у планове, 

Планови подршке и 

извештаји о 

ефективности 

одељењске 

старешине, стручна 

служба 
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класификационим 

периодима имају 3 и 

више негативних оцена 

ционих 

периода 

број родитеља, број 

одељењских старешина, 

број стручњака 

укључених у реализацију 

предузетих мера  

2.1.3.1.1.  Испитати 

ученике у којој мери су 

задовољни подршком у 

школи 

полугодиш

те и крај 

школске 

године 

Увидеће се које врсте подршке 

дају позитиван ефекат  

Ниво задовољства 

ученика пруженом 

подршком 

Упитник/извештај Тим за 

самовредновање 

2.1.3.1.2.  Упознати НВ о 

ефективности 

предузетих мера 

полугодиш

те, 3.тр.и 

крај 

године 

Наставници  ће на основу 

резултата моћи да планирају 

даљи рад 

 Извештај о ефективности 

предузетих мера 

Извештаји Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.2.   Побољшано подстицање личног  и социјалног развоја ученика 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.2.1.Програми за развој личних и  социјалних вештина за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање и  ненасилну комуникацију, на 

основу анализе стања из претходне школске године, имплементирани су  у планове рада одељењских старешина, стручних сарадника, Ученичког 

парламента, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  ,  Тима за   подршку ученицима и Стручног тима за инклузију     

ИНДИКАТОРИ 

2.2.1.1. Број и врста сачињених програма  

2.2.1.2. % укључености ученика у програме 

2.2.1.3. Број реализованих активности на нивоу разреда 

2.2.2.4. Структура планова рада одељењских старешина, стручних сарадника, Ученичког парламента,  Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  ,  Тима за подршку ученицима и Стручног тима за инклузију     

2.2.1.5. Извештаји о реализованим активностима са проценом ефективности 

Активности Време Очекивани резултат  за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

2.2.1.1.1. Одабир 

активности које ће се 

уврстити у планове рада 

август 

2020. 

 Стварање услова за 

свеобухватнију подршку 

ученицима   

Број и врста одабраних 

активности и ниво 

имплементације 

Планови рада (Годишњи 

план и програм) 

стручна служба, 

директор 
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2.2.1.1.2.  Уврстити у 

програме рада  

одељењског старешине 

Ученичког парламента,  

Тима за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања , тимова 

за подршку ученицима и 

СТИО тима активности 

које се односе   на развој 

личних и социјалних 

вештина,  конструктивно 

решавање проблема и 

ненасилну комуникацију  

август 

2020. 

Већа обухваћеност ученика 

програмима који развијају 

личне и социјалне вештине 

Структура годишњих  

програма и планова 

рада 

Планови рада (Годишњи 

план и програм 

стручна служба, 

директор 

2.2.1.1.3.  Анализирати 

извештаје о реализацији 

програма  

јун, август 

2021.  

Увиђање предности и 

недостатака реализованих 

активности 

Структура извештаја  Извештај стручна служба, 

директор 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.3.  Унапређен систем индивидуализоване подршке ученицима 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.3.1. У школи се спроводе Индивидуални образовни планови за надарене ученике 

2.3.2. У школи се редовно идентификују сви ученици којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у развоју и планирају се мере 

подршке 

ИНДИКАТОРИ 

2.3.1.1. Број идентификованих ученика који су надарени 

2.3.1.2. Број ученика који се образују по ИОП3 

2.3.2.1  Број идентификованих ученика из осетљивих група 

2.3.2.2. Број планова индивидуализације и ИОП1/2 

3.1.3.2. Број ревидираних ИОП1 и ИОП2 
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Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

2.3.1.1.1. 

Идентификовати 

надарене ученике и 

сачинити планове 

индивиудуализације и  

ИОП3 

Током 

године 

Стварање педагошких услова да 

надарени ученици боље 

напредују 

Број идентификованих 

ученика 

Планови 

индивидуализације и 

ИОП3 

 

СТИО тим 

2.3.2.1.1. 

Идентификовати и 

сачинити за све ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

планове 

индивидуализације и 

ИОП 

Током 

године 

Стварање педагошких услова да  

ученици којима је потребна 

додатна подршка  боље 

напредују 

Број идентификованих 

ученика 

Планови 

индивидуализације и 

ИОП1/2 

СТИО тим 

2.3.3.1.1.  Вредновати 

планове 

индивидуализације на 

класификационим 

периодима, а по 

потреби ревидирати 

ИОП1/2/3 

класифика

циони 

периоди 

Стварање педагошких услова да 

надарени ученици и они  којима 

је потребна додатна подршка  

боље напредују 

Број планова који су 

вредновани и број 

планова који су 

ревидирани 

Формулари за 

вредновање планова и 

записници 

СТИО тим 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ ЕТОС 

 

ОБЛАСТ 3. ЕТОС 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1.1. Школа је развила сарадњу са другим школама и релевантним институцијама и организацијама  из земље  и иностранства на најмање 3 пројекта у 

земљи и иностранству у току реализације ШРП-а 

3.2.1. Школа је  постала  члан програма „Еко школе Европе“ и трећи пут треба да обнови Зелену заставу 

3.2.2.Школа редовно пружа  информативна и едукативна  сазнања ученицима, наставницима  и родитељима о насиљу  

3.2.3.Развијени су конкретни   поступци и инструменти  интервенције на насиље са јасном  поделом одговорности 

3.2.4. Број изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера   је  исти или мањи него претходне школске године 

3.3.1. Унапредити рад Ученичког парламента 

3.4.1. Школа сваке школске године промовише успехе    наставника  и ученика 

ИНДИКАТОРИ 

3.1.1. 1.Број партнера и сарадника 

3.1.1.2. Број реализованих пројеката 

3.2.1.1. Укљученост у Еко школе Европе 

3.2.1.2. Број и врста спроведених активности 

3.2.1.3. 60 % родитеља, наставника и ученика који процењују квалитет  активности школе 

3.2.2.1. Број реализованих активности 

3.2.3.1. Листе поступака; сет инструмената; утврђене процедуре 

3.2.4.1.Број изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера 

3.2.4.2. Упоређивање броја мера са претходним годинама 

3.4.1.1.Постојање усвојеног  Правилника о похваљивању и награђивању наставника 

3.4.1.2. Број похваљених и награђених наставника и  ученика  на основу Правилника 

3.4.2.1. Број и врста реализованих активности ( ТВ и радио емисије,едукативне  трибине , дистрибуција пропагандног материјала и сл. )   
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РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ  ШКОЛЕ  У ОБЛАСТИ  ЕТОС СУ:  

1. Побољшана сарадња на свим нивоима  

2. Побољшана  промоција  резултата  ученика и наставника и школе  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.1. Побољшана сарадња на свим нивоима 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1.1. Школа је развила сарадњу са другим школама и релевантним институцијама и организацијама  из земље  и иностранства на најмање 3 пројекта у 

земљи и иностранству у току реализације ШРП-а 

3.1.2. Ученички парламент сарађује са УП других школа  

ИНДИКАТОРИ 

3.1.1. 1.Број партнера и сарадника 

3.1.1.2. Број реализованих пројеката  

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

3.1.1.1.1. Пратити конкурсе за 

разноврсне пројекте у које 

може да се укључи школа 

Током 

школске 

године 

Аплицирање за одговарајући 

пројекат  

Сачињен пројекат Аплицирање Директор 

Рад на прикупљању подршке 

за аплицирање за пројекте 

до краја 

2020. 

Школа је добила средства по 

расписаном конкурсу 

Школа је конкурисала 

за пројекат 

Конкурсна 

документација 

директор 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.2.Побољшана  промоција  резултата  ученика и наставника и школе 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 3.3.1. Школа сваке школске године промовише успех наставника  и ученика 

3.3.2. Школа сваке школске године развија  ПР програм 

ИНДИКАТОРИ 

3.3.1.1.Постојање усвојеног  Правилника о похваљивању и награђивању наставника 

3.3.1.2. Број похваљених и награђених наставника и  ученика  на основу Правилника 

3.3.2.1. Број и врста реализованих активности ( ТВ и радио емисије,едукативне  трибине , дистрибуција пропагандног материјала и сл. )   
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Активности 

 

Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство 

верификације 

Одговорна особа 

3.3.2.1. Промовисање школе у 

медијима и путем школских 

приредби, пројеката и 

радионица 

Друго 

полугодиш

те 

Школа је у средини препозната 

као школа добре праксе 

Повећан упис ученика  Број уписане деце у 

први разред и број 

новопридошле 

деце 

Директор и Ђачки 

парламент 

Израда памфлета (летака) и 

подела 

Пре и 

после 

активности 

у школи 

Информисање средине о 

догађањима у школи 

Активан Ђачки 

парламент 

Број памфлета 

(летака), повећан 

број посетилаца на 

догађајима које 

организује школа 

Директор и Ђачки 

парламент 

ОБЛАСТ 4. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.1.1. Резултати на завршном испиту  за   основни ниво не одступају више од 15% за сва одељења осмог разреда  

4.1.2.Школа остварује  резултате који нису испод просека Републике на сва три теста на матурском испиту и у свим одељењима 

4.1.3. У школи је развијен систем праћења постигнућа ученика у односу на стандарде  

4.1.4. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту 

4.2.1.Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

4.2.2. Ученици који су укључени у  додатни рад, остварују постављене циљеве 

4.3.1. Сви ученици за које су урађени планови подршке у учењу због 3 и више негативних оцена показују напредак у учењу 

4.3.2. Ученици који се образују по ИОП 3 показују напредак у односу на постављене циљеве 

4.3.3. Ученици који се образују по плану индивидуализације и  ИОП 1/2 показују напредак у односу на постављене циљеве  

ИНДИКАТОРИ 



Петогодишњи развојни план ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник- Школска 2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. И 2024/25. година 
 

Стручни актив за развојно планирање Page 51 
 
 

 

РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ  ШКОЛЕ  У ОВОЈ ОБЛАСТИ СУ:  

1. Побољшана оствареност образовних стандарда 

2. Побољшана  реализација допунске и додатне наставе 

3. Побољшани образовни исходи ученика којима се планира индивидуализована подршка 

4.1.1.1. Резултати анализе завршног испита  

4.1.1.2. Поређење резултата завршног испита из године у годину  

4.1.2.1.  Резултати анализе завршног испита и поређење  

4.1.3.1. Врста реализованих поступака праћења  

4.1.3.2. Број наставника који су развили поступке праћења остварености образовних стандарда 

4.1.3.3. План за побољшање резултата на завршном испиту  и број наставника који израђују планове 

4.1.4.1. Поређење резултата завршног испита  и школских оцена ученика у 7. и 8. разреду 

4.2.1.1. Евиденција наставника и оцене и успех ученика 

4.2.2.1. Евиденција наставника и успех ученика 

4.3.1.1. Реализација планова подршке и успех ученика  

4.3.2.1. Вредновање ИОП 3 

4.3.3.1. Вредновање планова индивидуализације и ИОП ½ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4.1. Побољшана оствареност образовних стандарда 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.1.1.Резултати на завршном испиту  за   основни ниво не одступају више од 15% за сва одељења осмог разреда 

4.1.2.Школа остварује  резултате који нису испод просека Републике на сва три теста на матурском испиту 

4.1.3. У школи је развијен систем праћења постигнућа ученика у односу на стандарде  

4.1.4. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту 

ИНДИКАТОРИ 

4.1.1.1. Резултати анализе завршног испита  
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4.1.1.2. Поређење резултата завршног испита из године у годину  

4.1.2.1.  Резултати анализе завршог испита и поређење  

4.1.3.1. Врста реализованих поступака праћења  

4.1.3.2. Број наставника који су развили поступке праћења остварености образовних стандарда 

4.1.3.3. План за побољшање резултата на завршном испиту  и број наставника који израђују планове 

4.1.4.1. Поређење резултата завршног испита  и школских оцена ученика у 7. и 8. Разреду 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

 

4.1.1.1. Анализирати 

резултате завршног испита 

у односу на оствареност 

стандарда основног нивоа 

крај 

школске 

године 

Утврђено колико резултати 

основног нивоа  на завршном 

испиту одступају од прописаних 

стандарда 

Резултати анализе остварени резултати 

завршног испита 

Наставници који 

предају предмете који 

се полажу на завршном 

испиту и стручна 

служба 

4.1.2.1.1. Анализирати 

резултате завршног испита 

са резултатима који су 

постигнути на републичком 

нивоу 

крај 

школске 

године 

Утврђено да ли школа остварује 

један од индикатора који се 

налази у стандардима 

Образовна постигнућа ученика  

Резултати анализе остварени резултати 

завршног испита 

Наставници који 

предају предмете који 

се полажу на завршном 

испиту и стручна 

служба 

4.1.3.1.1. Приликом израде 

контролних задата и 

тестова креирати задатке 

по нивоима  

Током 

године 

Учитељи и наставници ће имати 

повратну информацију о 

постигнућима ученика у односу 

на стандарде  

Структура 

контролних 

задатака и тестова 

Контролни задаци и 

тестови учитеља и 

наставника 

Наставници и учитељи 

и стручна служба 

4.1.3.1.2. Након анализе  

завршног испита, 

сачињавају се планови за 

побољшање резултата на 

завршном испиту 

Прво 

полугодиш

те 

Подиће ће се ниво квалитета 

наставе 

Структура планова 

за побољшање 

резултата на 

завршном испиту 

Планови  Учитељи, наставници и 

стручна служба 
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4.1.4.1.1. Извршити анализу 

поређења резултата 

завршног испита и 

школских оцена ученика у 

7. И 8. разреду 

Прво 

полугодиш

те 

Уочиће се колико оцене ученика 

одговарају резултатима испита 

Резултати анализе извештај Наставници и стручна 

служба 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4.2.Побољшана  реализација допунске и додатне наставе 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.2.1.Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

4.2.2. Ученици који су укључени у  додатни рад, остварују постављене циљеве 

ИНДИКАТОРИ 

4.2.1.1. Евиденција наставника и оцене и успех ученика 

4.2.2.1. Евиденција наставника и успех ученика 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

 

4.2.1.1.1. Наставници који 

изводе допунску наставу 

прате постигнућа ученика 

који је похађају 

Током 

године 

Ученици који похађају допунску 

наставу, показују напредак у 

учењу 

Евиденција 

наставника 

Оцене ученика наставници, стручна 

служба 

4.2.2.1.1. Наставници 

сачињавају планове 

додатне наставе, 

прилагођавајући је 

ученицима и прате 

оствареност циљева 

Током 

године 

Ученици остварују постављене 

циљеве 

Евиденција 

наставника 

Успеси ученика наставници, стручна 

служба 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4.3.  Побољшани образовни исходи ученика којима се планира индивидуализована подршка 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.3.1. Сви ученици за које су урађени планови подршке у учењу због 3 и више негативних оцена показују напредак у учењу 

4.3.2. Ученици који се образују по ИОП 3 показују напредак у односу на постављене циљеве 



Петогодишњи развојни план ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник- Школска 2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. И 2024/25. година 
 

Стручни актив за развојно планирање Page 54 
 
 

 

 

4.3.3. Ученици који се образују по плану индивидуализације и  ИОП 1/2 показују напредак у односу на постављене циљеве 

ИНДИКАТОРИ 

4.3.1.1. Реализација планова подршке и успех ученика  

4.3.2.1. Вредновање ИОП 3 

4.3.3.1. Вредновање планова индивидуализације и ИОП 1/2 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

4.3.1.1.1. Након 

класификационих периода 

наставници сачињавају 

планове подршке за 

ученике који имају 3 и више 

негативних оцена 

током 

године 

Ученици показују боље 

резултате 

Структура планова и 

евиденција 

наставника о 

ефектима подршке 

Напредовање и оцене 

ученика 

наставници , стручна 

служба и родитељи 

4.3.2.1.1. Наставници 

индентификују надарене 

ученике и сачињавају 

планове подршке и ИОП3 

током 

године 

Ученици остварују постављене 

циљеве 

Структура планова, 

евиденција 

наставника 

Вредновање планова 

индивидуализације и 

ИОП-а 

тимови за додатну 

подршку 

4.3.3.1.1. Наставници 

идентификују ученике 

којима је потребна додатна 

подршка и сачињавају 

планове 

индивидуализације и ИОП-

а 

током 

године 

Ученици остварују постављене 

циљеве 

Структура планова, 

евиденција 

наставника 

Вредновање планова 

индивидуализације и 

ИОП-а 

тимови за додатну 

подршку 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ, РЕСУРСИ 
 

ОБЛАСТИ 5  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

5.1.1. Развијен сет  инструмената и поступака за праћење акционих планова  којима се  прати имплементација  ШРП-а 

5.1.2.  Програмирање  рада за наредну школску годину  планира се на основу  акционих планова  ШРП-а и акционих планова самовредновања и 

резултата екстерног вредновања. (посебни програми,Школски програм,  програми рада: одељењских већа,  стручних већа, одељењских старешина, 

програми подршке и индивидуализовани програми,програми рада стручне службе, Ученичког парламента , актива и тимова и сл.)  

  5.2.1. Сваки наставник планира коришћење савремених наставних средстава у свом раду у оперативним плановима   

5.2.2. Школа има квалитетну интернет мрежу која омогућава несметано коришћење веб алата и платформи за учење за више корисника истовремено у 

свакој просторији у којој се изводи образовно васпитни рад до краја пете године ШРП-а  

5.2.3. Најмање 70% наставника у свом наставном  раду користи веб  алате као допуну класичној настави и слободним активностима   у прве две године 

реализације ШРП-а, а сваке следеће године се тај број повећава    

5.2.4. Примери  добре праксе наставника школе  електронски се складиште сваке школске године и доступни су запосленима у школи 

5.2.5. 100% наставника  користи веб  алате за планирање рада и складиштење и коришћење едукативних ресурса до краја реализације ШРП-а  

5.3.1. 50%  наставника после стручне обуке демонстрира  примену наученог на угледним , огледним часовима и путем других активности  

5.3.2. 80% наставника после спроведених обука преноси  својим стручним већима  сазнања до којих су дошли, а на Наставничком већу  се најмање два 

пута годишње демонстрирају примери добре праксе или стручна сазнања 

5.3.3. 80% наставника има повећане компетенције за преиспитивање сопствене праксе  

  5.3.4.Наставници који присуствују  угледним и огледним  часовима и  и активностима  користе  протоколе за опсервацију 

ИНДИКАТОРИ 

5.1.1.1.Број и врста сачињених инструмената и поступака праћења реализације акционих планова 

5.1.1.2. Резултати добијени инструментима и поступцима праћења 

5.1.2.1. Увид у структуру годишњих планова на нивоу школе 

5.2.1.1. Увид у оперативне планове рада 

5.2.1.2. Извештаји наставника о коришћењу наставних средстава 

 5.2.1.3. .100 % анкетираних ученика који  наводе у којој се мери на  часовима користе  савремена наставна средстава (присуство одређених индикатора 
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РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ  ШКОЛЕ  У ОБЛАСТИ  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ, РЕСУРСИ СУ:  

1. Унапређен систем за праћење и вредновање рада школе 

2. Унапређена   примена савремене образовне технологије  

3. Побољшано  стручно усавршавање наставника кроз систем хоризонталног учења 

5.2.2.1. Квалитет интернет мреже у школи (јачина протока података,бр.корисника) 

5.2.3.1. Број наставника који користе веб алате у редовној настави  

5.2.3.2. Број наставника који користе веб алате у слободним активностима 

5.2.3.3. 80% ученика који су укључени у коришћење веб алата за учење 

5.2.4.1. Одређено на који начин ће се складиштити примери добре праксе 

5.2.4.2. Број наставника који електронски складиште примере своје праксе 

5.2.5.1. Број наставника који користе веб алате 

5.3.1.1. Број наставника који организују угледне и огледне часове и активности 

5.3.2.1.Број наставника који су упознали стручна већа   

5.3.2.2. Увид у извештај стручних већа 

5.3.2.3. Број приказаних примера добре праксе и стручних сазнања на Наставничком већу 

5.3.3.1. Број наставника који су прошли обуку 

5.3.3.2. Број наставника који користе методе и технике које су научили на посећеним часовима 

5.3.4.1.Број наставника који прате и  анализирају часове и активности према протоколима   

РАЗВОЈНИ ЦИЉ5.1. Унапређен систем за праћење и вредновање рада школе 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

5.1.1. Развијен сет  инструмената и поступака за праћење акционих планова  којима се  прати имплементација  ШРП-а 

5.1.2.  Програмирање  рада за наредну школску годину  планира се на основу  акционих планова  ШРП-а и акционих планова самовредновања и 

резултата екстерног вредновања. (посебни програми,Школски програм,  програми рада: одељењских већа,  стручних већа, одељењских старешина, 

програми подршке и индивидуализовани програми,програми рада стручне службе, Ученичког парламента , актива и тимова и сл.) 

ИНДИКАТОРИ 
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5.1.1.1.Број и врста сачињених инструмената и поступака праћења реализације акционих планова 

5.1.1.2. Резултати добијени инструментима и поступцима праћења 

5.1.2.1. Увид у структуру годишњих планова на нивоу школе 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство верификације Одговорна особа 

 

5.1.1.1.1.Креирати сет 

инструмената за праћење 

реализације активности 

из ШРП 

током 

првог и 

другог 

полугодиш

та 

Квалитетније се прати 

реализација активности 

урађени 

инструменти 

извештаји САШРП 

5.1.2.1.1. Направити план 

активности које треба 

уградити у одређене 

планове и програме 

август 

2020. 

Допринеће се остваривању 

циљева ШРП 

План активности Планови руководиоци већа 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5.2. Унапређена   примена савремене образовне технологије 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

  5.2.1. Сваки наставник планира коришћење савремених наставних средстава у свом раду у оперативним плановима   

5.2.2. Школа има квалитетну интернет мрежу која омогућава несметано коришћење веб алата и платформи за учење за више корисника истовремено у 

свакој просторији у којој се изводи образовно васпитни рад до крајапете године ШРП-а  

5.2.3. Најмање 70% наставника у свом наставном  раду корости веб  алате као допуну класичној настави и слободним активностима   у прве две године 

реализације ШРП-а, а сваке следеће године се тај број повећава    

5.2.4. Примери  добре праксе наставника школе  електронски се складише сваке школске године и доступни су запосленима у школи 

ИНДИКАТОРИ 

5.2.1.1. Увид у оперативне планове рада 

5.2.1.2. Извештаји наставника о коришћењу наставних средстава 

 5.2.1.3. 100% анкетираних  ученика који  наводе у којој се мери на  часовима користе  савремена наставна средстава (присуство одређених индикатора 

5.2.2.1. Квалитет интернет мреже у школи (јачина протока података,бр.корисника) 
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5.2.3.1. Број наставника који користе веб алате у редовној настави  

5.2.3.2. Број наставника који користе веб алате у слободним активностима 

5.2.4.1. Одређено на који начин ће се складиштити примери добре праксе 

5.2.4.2. Број наставника који електронски складиште примере своје праксе 

5.2.5.1. Број наставника који користе веб алате 

5.2.5.2. % ученика који су укључени у коришћење веб алата за учење 

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство 

верификације 

Одговорна особа 

 

5.2.1.1.1. Обавестити 

наставнике да у 

оперативним плановима 

рада планирају 

коришћење савремених 

наставних средстава 

август 

2020. 

Више се користе савремена 

наставна средства 

Структура оперативних 

планова 

оперативни планови стручна служба и 

наставници 

5.2.1.1.2. Испитати 

ученике у којој мери се на 

часовима користе 

савремена наставна 

средства 

на крају 

године 

Увид у ниво коришћења 

савремених наставних средстава 

Резултати упитника упитник Тим за 

самовредновање 

5.2.3.1.1. Организовати 

обуку за наставнике за 

коришћење веб алата за 

учење 

током 

године 

Повећане компетенције 

наставника за коришћење веб 

алата 

Одржана обука број обучених 

наставника 

Директор, стручна 

служба, наставници 

који користе веб алате, 

наставници 

информатике 

5.2.4.1.1. Одредити начин 

на који ће се складиштити 

примери добре праксе 

током 

године 

У школи се више примењује 

концепт хоризонталног учења и 

сарадња са другим школама 

Одређено како ће се 

примери складиштити 

број примера добре праксе у 

електронском облику 

директор, 

стручна 

служба, 

наставници 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5.3. Побољшано  стручно усавршавање наставника кроз систем хоризонталног учења 
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

5.3.1. 50%  наставника после стручне обуке демонстрира  примену наученог на угледним , огледним часовима и путем других активности  

5.3.2. 80% наставника после спроведених обука преноси  својим стручним већа  сазнања до којих су дошли, а на Наставничком већу  се најмање два 

пута годишње демонстрирају примери добре праксе или стручна сазнања 

 5.3.3. 80% наставника има повећане компетенције за преиспитивање сопствене праксе  

 5.3.4.Наставници који присуствују  угледним и огледним  часовима и  и активностима  користе  протоколе за опсервацију 

ИНДИКАТОРИ 

5.3.1.1. Број наставника који организују угледне и огледне часове и активности 

5.3.2.1.Број наставника који су упознали стручна већа   

5.3.2.2. Увид у извештај стручних већа 

5.3.2.3. Број приказаних примера добре праксе и стручних сазнања на Наставничком већу 

5.3.3.1. Број наставника који су прошли обуку 

5.3.3.2. Број наставника који користе методе и технике рефлексије праксе 

5.3.4.1.Број наставника који прате и  анализирају часове и активности према протоколима   

Активности Време Очекивани резултат за 

активност 

Индикатор Средство 

верификације 

Одговорна особа 

 

5.3.1.1.1. Наставници 

после одржане обуке 

треба да одрже угледне, 

огледне часове и друге 

активности 

током 

године 

Повећан квалитет 

хоризонталног учења 

Број одржаних 

угледних и огледних 

часова и других 

активности 

извештаји Директор, стручна служба, 

руководиоци већа 

5.3.2.1.1. Наставници 

после обука одржавају 

интерни семинар на 

основу наученог 

током 

године 

Повећан квалитет 

хоризонталног учења 

Број наставника који су 

упознали чланове већа 

извештаји Руководиоци стручних 

већа 

5.3.4.1.1. Упознати 

наставнике са протоколом 

за опсервацију часа 

у првом 

полугодиш

ту 

Побољшање компетенције 

наставника за рефлексивну 

праксу 

Одржана обука Број обучених 

наставника и број 

наставника који 

Наставници који су 

прошли онлајн Share 

обуку и стручна служба 
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МЕРЕ  УНАПРЕЂИВАЊА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  НА  ОСНОВУ  РЕЗУЛТАТА  НА ЗАВРШНОМ  

ИСПИТУ  И  МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА  НАСТАВЕ, УЧЕЊА  И  ОЦЕЊИВАЊА  УЧЕНИКА 
 

ЦИЉ: 

❖ успешно наставити , одржати из генерације у генерацију резултате школе 

 

МЕРЕ: 

❖ унапређивање учења и квалитета наставе применом стручног усавршавања, развијањем креативних приступа у образовању и 

примену знања 

❖ праћење напредовања ученика кроз континуирано праћење остваривања стандарда образовања и кроз заједничке, јасне, дефинисане 

и свима доступне критеријуме оцењивања 

❖ Обезбеђивање уједначавања критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, родитељима и наставницима кроз 

упознавање са стандардима образовања 

❖ Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање 

❖ Интезивна сарадња наставника , ученика, родитеља и педагошко-психолошке службе на пољу развијања техника учења и 

мотивације ученика 

 
  

ПЛАН АКТИВНОСТИ – ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  

  

  

активности 

носиоци 

активности 

време 

реализ. 

критеријум 

успеха 

начини 

праћења 

инструменти 

време 

евалуац. 

одговорна 

особа за 

евалуацију 

Анализа дистрибуције 

постигнућа ученика V-VIII разреда са 

посебним освртом на резултате 

припремне 

наставе и завршног испита 

 

 

 

Одељењске 

старешине,одељењска 

већа и педагог 

 

Сваке школске 

године 

квалитет анализе и 

препорука за 

следећу 

школску 

годину 

 

 

 

записници са 

актива 

 

 

Крајем 

школске 

године 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

користе протокол 

за опсервацију часа 
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Уједначавање критеријума оцењивања на 

нивоу стручних већа и повезивање са 

исходима и стандардима 

 

 

Стручна већа 

 

Сваке 

школске 

године 

Утврђени 

нивоа знања за 

одређену 

оцену 

 

Увид у 

документа- 

цију 

 

Крајем 

школске 

године 

 

Руководиоци 

стручних 

већа 

Обезбеђивање јавне 

доступности ученицима, 

родитељима и наставницима исхода и 

стандарда образовања 

 

 

тим за ажурирање 

школског сајта 

 

 

 

сваке године 

 

Постављање на 

сајт школе информ. 

родитеља 

Преглед сајта; 

Дневни ред 

родитељ. 

састанака 

 

 

септембар 

 

 

 

директор 

Стручно усавршавање у циљу повезивања 

формативног и 

сумативног оцењивања 

Тим за професионални 

развој 

 

2020/2025. 

 

Реализован 

семинар 

Увид у 

докумен- 

тацију 

 

Сваке 

године 

 

Председник 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Усклађивање оцењивања са 

специфичностима ИОП-а 

Предметни наставници 

и 

учитељи 

 

2020/2025. 

Прилагођеност 

ученичким 

тешкоћама 

Анализа 

ИОП-а Полугод- ишње 

 

ИОП-тим 

Планирање и избор за интерна школска 

тестирања  

током школске 

године 

Унето у Годишњи 

школски план 

Непосред. 

увид 

 

август педагог 

 

Реализација интерних школских 

тестирања 

 

Стручна већа 

 

Током школске 

године 

кореалиција између 

резултата са 

теста  и оцене 

из  наставног 

предмета 

 

Непосред. 

увид и 

тестови 

 

Током школске 

године 

 

 

педагог 

  

  

  

Коришћење резултата тестирања 

способности ученика у циљу бољег 

коришћења капацитета ученика 

  

  

  

  

Стручни сарадници, 

ученици, родитељи, 

наставници, стручна 

већа 

  

  

  

  

  

друго 

полугодиште 

реализација 

тестирања ученика 

и адекватна размена 

информација 

стручни сарадници- 

одељењске 

старешине- 

родитељи 

  

  

досијеи 

ученика 

извештаји о 

сарадњи са 

родитељима 

  

  

  

  

крај школске 

године 

  

  

  

  

  

  

Стручни 

сарадници 
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 МЕРЕ РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАУЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ПОДРШКА 

  

ЦИЉ: 

❖ Подршка ученицима, наставницима и родитељима у планирању рада са даровитим ученицима 

 

ЗАДАЦИ: 

❖ стручно усавршавање наставника у циљу оснаживања за рад са даровитом децом  ; развијање метода и садржаја рада  ИОП-3 

❖ Реализација истраживачког пројекта”Базично испитивање профила даровитости ученика основних  школа. Систем раног откривања 

и убрзаног развоја талената у РС” 

❖ Развијање  и  јачање  партнерских  односа са  родитељима кроз тимски рад   стручних сарадника, родитеља и наставника        

❖ Развијање примера добре праксе 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ – ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  

  

  

активности 

носиоци 

активности 

време 

реализације 

критеријум 

успеха 

начини 

праћења и 

инструменти 

време 

евалуације 

одговорне 

особе за 

евалуацију 

 

 

Процена потребе за израду/ допуну 

ИОП-а 

Одељењски 

старешина и 

Предметни 

наставник 

 

 

Јануар/ 

фебруар. 

Благовремено 

достављен списак 

ученика 

Дескриптивни 

извештаји 

наставника о 

напредовању 

ученика 

 

 

Јануар. Јуни 

 

 

Чланови Тима за 

ИОП 

Упућивање ученика на додатну 

наставу 

Предметни 

наставник 

 

Током године 

Благовремено 

достављен списак 

ученика 

Извештај 

одељењских 

старешина 

 

фебруар 

Руководиоци 

одељењских већа 

Индивидуални разговори и 

обавештавање 

родитеља о потреби за ИОП3 

 

 

Одељењски 

старешина 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

Повећан број ИОП-а 

3 

 

 

Евиденција у 

дневнику 

 

Током године 

Руководилац Тима 

за ИОП 
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Састанци тима за додатну подршку 

ученику 

стручни 

сарадници, 

предметни 

наставници 

  

  

По потреби 

  

  

Урађени ИОП3 

Урађени ИОП3, 

одговарајућа 

евиденција, 

записници са 

састанака 

  

квартално 

  

  

Тим за додатну 

подршку ученику 

Размена примера добре праксе који 

подижу квалитет наставе у 

Раду са даровитим ученицима 

  

  

наставници 

  

2020-2025. 

  

Реализовани 

састанци 

  

  

извештај 

  

  

Крај 2025. 

  

  

директор 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И 

РОДИТЕЉИМА 
ЦИЉ: 

❖ Јачање васпитне улоге школе кроз стварање позитивне атмосфере у школи  , промовисање ученичких слободних активности, 

међусобне помоћи у учењу кроз рад Вршњачког и Волонтерског тима и Ученичког парламента … 

 Задаци : 

❖ Јачање систематичног рада одељењских заједница који промовише здраве моделе живота 

❖ Промовисање квалитетног провођења слободног времена 

ПЛАН АКТИВНОСТИ – ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  

  

  

активности носиоци активности 

време 

реализ. 

критеријум 

успеха 

начини 

праћења 

инструменти 

време 

евалуац. 

одговорна особа 

за 

евалуацију 

Извештавање о резултатима рада у 

претходној години и заједнички 

договори о поштовању процедура на 

Педагошком колегијуму школе 

Чланови Тима за заштиту  од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

  

  

септембар 

  

  

Реализована 

активност 

  

  

записници 

  

  

X 

  

  

директор школе 

Спровођење процедура у реаговању на 

насиље и подела одговорности и обавеза 

у школи 

Чланови Тима за заштиту  од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

септембар/ 

октобар и 

током године 

  

функционисање оба 

тима 

  

  

  

записници 

  

  

  

XI/II/VI 

директор школе 
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Предлагање садржаја за упознавање 

родитеља и ученика о законској 

регулативи, начинимаоцењивања 

владања ученика и школским 

документима 

  

 Чланови Тима за заштиту  од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

  

  

  

септембар 

  

реализовано 

информисање 

родитељски сајт 

школе 

  

  

записници 

анкете 

  

  

  

септ. 

  

  

педагог 

  

  

  

Континуирано праћење предузетих 

мера и броја евидентираних ситуација 

насиља 

  

  

  

Чланови Тима за заштиту  од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

  

  

  

  

током године 

после сваког 

периода оцењивања 

више од 70% 

евидентираних 

ученика не 

понавља 

неадекватно 

понашање 

  

  

збирни 

извештаји 

Тима за 

заштиту ... 

  

  

  

  

  

XI/II/VI 

  

  

 Тима за заштиту  од 

дискриминације, 

насиља,злостављања 

и занемаривања 

Упознавање свих ученика школе са 

спровођењем ПОСЕБНОГ 

ПРОТОКОЛА, 

правила понашања у школи и 

оцењивањем владања, на 

часовима одељењског  старешине 

  

  

Одељењске  старешине 

  

  

Почетком 

школске године 

  

  

реализовано 

информисање 

  

  

  

записници 

  

  

јануар  јуни 

  

педагог 

Упознавање родитеља ученика школе 

на родитељским састанцима са 

спровођењем ПОСЕБНОГ 

ПРОТОКОЛА 

правила понашања у школи и 

оцењивањем владања 

  

  

Одељењске  старешине 

  

  

Почетком 

школске године 

  

  

реализовано 

информисање 

  

  

  

записници 

  

  

јануар  јуни 

  

педагог 

  

Израда и поставка паноа о ПОСЕБНОМ 

ПРОТОКОЛУ у главном холу школе 

Тим за заштиту  , ученици и 

наставници грађанског 

васпитања 

  

Почетком 

школске године 

  

  

урађен пано  

  

  

септ. 

  

  

тим 

Превентивне активности 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака 

Тим за заштиту.., одељењске  

старешине 

  

септембар 

реализовано 

информисање 

  

записници 

  

септемб.  

Осмишљавање активности којима се 

негује и развија култура понашања и 

неговања различитости 

Учитељи, наставници, 

стручни 

сарадници 

Током године, 

почев од 

октобра 

број 

осмишљених 

реализованих 

активности 

  

  

извештаји 

  

током 

године психолог 
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Примена стручног усавршавања за 

подизање квалитета рада одељењских  

старешина (Мотивација за рад и учење; 

Позитивна дисциплина; Рад одељенских 

старешина) 

Директор школе, наставници и 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ 

 

Током школске 

године 

размена примера 

добре праксе 

реализоване 

теме на ЧОС-у; 

 

током године 

представник 

Тима за стручно 

усавршавање 

Примена знања и вештина стечених на 

обуци у непосредном раду са ученицима одељењске  старешине 

Током школске 

године 

реализација 

угледних часова 

учешће у 

припреми и 

присуство током године 

  

педагог   

  

  

Округли столови (наставници, ученици, 

родитељи) о насиљу и заштити деце од 

насиља 

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине 

  

  

  

фебруар 

реализоване 

активности + 

присуство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

извештаји 

снимци, 

презента- 

ција на сајту 

  

  

крај школске 

године 

  

Тим за културно 

јавну делатност 

  

  

Трибине за родитеље о 

заштити деце од насиља 

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине,гости, МУП 

  

  

март 

  

присуство 

родитеља и 

наставника 

  

  

извештаји 

снимци, 

  

крај школске 

године 

Тим за културно- 

јавну делатност 

Развијање вештина ефикасног реаговања 

у ситуацијама насиља 

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... Током године 

размена примера 

добре праксе 

  

записници јануар јуни психолог 

Умрежавање кључних носилаца 

превенције насиља (ученици, Ученички 

парламент, дежурни наставници, 

одељењске старешине,стручна  служба, 

директор, Вршњачки тим, помоћно 

особље, Тим за заштиту  од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Савет родитеља) 

 

 

 

 

 

 

 

Сви поменути актери 

 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

размена примера 

добре праксе и 

ефикасно 

реаговање и 

документовање у 

ситуацијама 

потребе заштите 

ученика од 

насиља 

 

 

 

 

записници 

извештаји о 

васпитном раду 

 

 

 

 

 

 

јануар јуни 

 

 

 

 

 

Одговорна особа 

за евалуацију 

Интервентне активности 
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Рад са децом која трпе насиље 

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине, стручна  

служба 

  

  

Током 

године 

  

доживљај 

сигурности и 

безбедности 

  

извештаји 

анкета, 

интервју 

  

  

током 

године 

  

стручна служба 

  

  

  

  

Рад са децом која врше насиље 

  

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине 

  

  

  

Током 

године 

смањење наглог и 

непримереног 

реаговања, 

понављање 

неадекватног 

понашања 

  

  

извештаји 

анкета, 

интрвју 

  

  

  

током 

године 

  

  

стручна служба 

Педагошки 

колегијум 

Оснаживање деце која су посматрачи 

насиља за конструктивно деловање 

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине 

  

Током године 

адекватно 

реаговање ученика 

извештаји 

анкета, 

интервју 

током и на 

крају године 

стручна служба 

Педагошки 

колегијум 

  

  

  

  

Саветодавни рад са родитељима 

  

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... одељењске  

старешине, стручна служба, 

спољашња 

заштитна мрежа 

  

  

  

  

Током године 

смањење 

неадекватног 

понашања и 

понављања уоченог 

неадекватног 

реаговања 

анкета, 

интервјуи 

извештаји 

записници 

број реализова 

них 

разговора 

  

  

  

  

током године 

  

  

  

стручна служба, 

директор 

  

  

  

  

Континуирано евидентирање случајева 

насиља и праћење врсте и учесталости 

  

  

Дежурни наставници, 

одељењске  старешине, Тим  за 

заштиту  од дискриминације... 

  

  

  

  

  

Током године 

  

  

  

редовно уношење 

података у 

предвиђене листе 

анализе 

школског тима 

за 

заштиту 

ученика на 

полугодиш ту и 

крају школске 

године 

  

  

  

  

  

током године 

  

  

  

  

Педагошки 

колегијум 

Анализа усклађености и доследности 

примене утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља и 

извештавање на 

Наставничким већима 

  

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... 

  

  

Новембар, 

фебруар, 

јун 

  

  

реализовано 

информисање 

  

  

  

записници 

  

  

крај школске 

године 

  

  

Педагошки 

колегијум 
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Сарадња са релевантним службама 

(Центар за социјални рад, Дом здравља, 

Развојно 

саветовалиште, МУП,...) 

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... 

  

Током године 

реализовано 

информисање 

  

  

записници 

крај школске 

године 

  

Педагошки 

колегијум 

Праћење и вредновање врста и 

учесталости насиља путем 

истраживања, запажања и провере; вођење 

евиденције 

Одељењске  старешине и Тим  

за заштиту  од 

дискриминације... 

током године и 

на 

крају школске 

године 

  

реализовано 

информисање 

  

  

записници 

  

крај школске 

године 

  

  

Педагошки 

колегијум 

Прикупљање података и анализа- 

одређивање критеријума награђивања 

одељења  кроз дисциплинске свеске и 

успехе на 

такмичењима и у раду 

одељењских заједница 

  

  

Тим  за заштиту  од 

дискриминације... 

  

  

  

Током 2020/2021. 

  

  

разноврсност 

позитивних 

примера 

  

  

  

  

Извештај 

  

  

Фебруар 

Јуни 2021. 

  

  

  

  

стручна служба 

Информисање колектива, 

ученика, родитеља,Школског одбора и 

Савета родитеља Школска комисија 

2020/2025. 

сваке године 

подршка 

колега и родитеља консултације Током 2021. 

Председник Тим  

за заштиту  од 

дискриминације... 

  

  

Анализа прихваћености правила понашања 

свих у школи 

Тим  за заштиту  од 

дискриминације...представници 

родитеља, 

ученика,  наставника, 

стручна служба, директор 

  

  

  

Март 2020/2025. 

  

Раст 

%Сагласности о 

правилима 

 Анкета узорка 

ученика, 

родитеља, 

наставн. 

  

  

  

Мај 2021. 

  

  

  

Педагошки 

колегијум 

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ  САДРЖАЈ  

ПОЈЕДИНИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Рад на међупредметним компетенцијама требало би да буде део свакодневног наставног контекста у којем се учење одвија.За 

њихово развијање биће укључени тимови школе.Годишњим планом школе ће се дефинисати динамика и реализатори кроз стручно 

усавршавање запослених, активну размену примера добре праксе после обука које организује Mинистарство просвете за нове наставне 

планове. 

Педагошки  колегијум  школе усклађује рад  тимова за Међупредметне компетенције, Обезбеђивање квалитета рада школе, 

Стручних већа и Ђачког парламента. 

Радиће се на развијању : 

❖ заједничког планирања  на нивоу школских тимова; 
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❖ комплекснијег  рада наставника на часу, који укључује промене у методама подучавања и оцењивања (формативно оцењивање, 

ученички досије, ученички дневник и сл.); 

❖  веће аутономије  школе и наставника у реализацији образовних исхода. 

 
  

Очекиване Школске стратегије које ће доприносити  развоју кључних компетенција могу се груписати у три нивоа: 
 

 

Планирање годишњег плана 

школе 

Развој кључних компетенција је дефинисан у оквиру наставних предмета; 

Развој кључних компетенција је дефинисан међупредметно (кроз различите предмете); 

 

 

Методе подучавања и учења 

Ученички пројекти; 

Лични планови учења; 

Групни и тимски рад; 

Експерименти; 

Практично искуство; 

Формативно вредновање и оцењивање; 

 

Организација рада у школи 

Ваншколске активности; 

Укључивање спољашњих стручњака; 

Сарадња наставника, 

Одговорност делегирана на ученике. 

 

Методе  и приступи  у подучавању  и  учењу 

  

Ученички пројекти - проблемски и истраживачки усмерена настава 
  

❖ Уважавају иницијативу ученика у процесу учења и његову унутрашњу мотивацију и тиме стављају ученика у позицију субјекта, а не 

објекта, тј. главног носиоца процеса образовања, а наставнику додељују улогу „водича“ кроз процес самосталне конструкције знања 

(улога фацилитатора и ментора). Менторски однос омогућава висок ниво индивидуализације процеса образовања, где су све 

интервенције наставника осмишљене према стварним потребама ученика (уводи ученика у „наменско вежбање“ у зони наредног 

развоја). 

❖ Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу једног 

или више предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 

❖ Самостално учење и деловање ; 

❖ Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов даљи развој; 

❖ Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и деловање; 
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❖ Препознавање изазова и структурирање проблемских ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 

❖ Развој комуникацијских и сарадничких вештина и компетенција сналажења у конфликтима; 

 

Лични планови учења 
  

Ученици ће бити охрабрени и подстакнути да самостално уче и сходно томе праве лични план учења.Када прикупе одређено 

искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика да искусе и увежбају самопроцену и вршњачку процену.Овакво 

искуство је неопходно за припрему за целоживотно учење и директно доприноси развоју компетенције учити како се учи. 
 

Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 

ефикасно средство за постизање академских и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 

❖ је учење активан процес конструкције знања; 

❖ учење зависи од богатства контекста – богатији контекст представља изазов за ученике; 

❖ се ученици разликују, те стога уносе вишеструке перспективе у учионицу (различито порекло, стилови учења, искуства, 

интересовања и аспирације – један исти приступ не може да одговара свима); 

❖ је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава на исти проблем. 

 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
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Школа се активно укључује у све облике националних тестирања, спроводи пројекте: 

❖ Еко школе Европе 

❖ eTwining  

❖ Професионална орјентација у оквиру пројекта «Професионална оријентација у Србији», који споводи Немачка организација 

за међународну сарадњу – GIZ 

Циљеви: 

❖ укључивање у развојне пројекте у циљу подизања квалитета рада школе, 

❖ развијање културе мултикултуралности код ученика, наставника  и родитеља 

 Активности: 

❖ јачање информатичких компетенција запослених и похађање обука за писање пројеката 

❖ Укључивање родитеља , установа и удружења грађана са којима школа има сарадњу  

❖ Повећано учешће школе у пројектима мобилности, стратешког партнерства, донаторским и националним пројектима 
  

Активност  Време реализације Исход /ефекат Реализатори 

Формирање Тима за пројектне активности Август 

Годишњим планом рада одређени 

чланови Тима за пројектне активности Директор, Наставничко веће 

Редовно одржавање састанака Тима за пројектне 

активности Током школске године 

Постизање договора и доношење 

одлуке о укључивању школе у 

одређене пројекте Чланови тима, директор 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

 

У складу са Развојним планом школе, Школским програмом планира се развијање компетенција наставника, стручних сарадника и 

директора ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја и нивоа постигнућа ученика.У професионални развој 

запослених укључен је и развој каријере напредовањем у одређено звање.Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

Школа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика, приоритетним областима које је утврдио 

министар надлежан за послове образовања, на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, и 

стручног сарадника, резултатима екстерне евалуације Школе и самовредновања. 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања су: 

Умрежавање са другим националним 

и иностраним школама институцијама преко 

портала „eТwinning“ Током школске године 

Остварени контакти и створене 

могућности за сарадњу Чланови тима, директор 

Праћење пројеката на страницама 

фондације Темпус чији је циљ подршка 

у унапређењу образовања Током школске године 

Повећан број наставника 

заинтересованих за учешће у 

пројектима Тим за пројектне активности 

Писање и аплицирање за пројекте мобилности за 

наставнике и стручне сараднике уоквиру 

Ерасмус+програма Европске уније који 

обезбеђује финансирање пројеката у области 

образовања 

У току првог 

полугодишта текуће 

школске године 

Аплицирање за пројекте мобилности 

наставника у оквиру редовне школе и 

основног образовања одраслих 

Тим за пројектне активности, 

заинтересоване колеге, директор 

Аплицирање за пројекте стратешког партнерства 

у оквиру Еразмус+ програма 

Прва половина школске 

године 

Писање пројекта и аплицирање за 

пројекте стратешког партнерства 

Тим за пројектне активности, 

заинтересоване колеге, директор 

Учешће на семинарима за писање пројеката за 

аплицирање код амбасада страних држава Током школске године Аплицирање за донаторске програме 

Тим за пројектне активности, 

директор 

Учешће на обукама за реализацију националних 

пројеката Током школске године 

Учешће школе на националним 

пројектима расписаним од стране 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја или других 

институција 

Тим за пројектне активности, педагог, 

директор, заинтересоване колеге 
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❖ пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу 

информационо -комуникационих технологија. 

❖ информационо-комуникационе технологије 

❖ превенција насиља, злостављања и занемаривања; 

❖ превенција дискриминације; 

❖ инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група; 

❖ комуникацијске вештине; 

❖ учење да се учи и развијање мотивације за учење; 

❖ јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем; 

❖ сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; 

❖  

Непосредну  организацију  и  начине         реализације приоритета стручног усавршавања Школа планира на годишњем нивоу 

на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника,резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе, Извештаја о остварености стандарда постигнућа, Извештаја о раду школе и новим Законским 

решењима у образовању. 

Планирано стручно усавршавање у складу са Развојним планом оствариваће се активностима из приоритетних области 

стручног усавршавања са посебним акцентом на развијање компетенција у циљу стварања школе – као образовног и културног центра 

заједнице. 

 

У оквиру Школе : 

❖ пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз 

употребу информационо- комуникационих технологија. 

❖ информационо-комуникационе технологије 

❖ извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом; 

❖ излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други 

облик стручног усавршавања ван установе, приказе књиге, приручника, дидактичких материјала, стручних чланка, 

различите врсте истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом; 

❖ остваривањем: - интерних, акционих истраживања сопствене праксе и анализа постигнућа ученика у областима : читања 

са разумевањем; креативног мишљења; здравих стилова живота и културе провођења слободног времена и других 

пројеката образовно-васпитног карактера у школи, којим ће се у сарадњи са широм заједницом остваривати исходи 

образовања 
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❖ коришћење ситуација – полагања за лиценцу  ,  као  и  менторски  рад  са  студентима  за  активности  са  дискусијом и 

анализом; 

❖ отвореност школе за учешће у програмима од националног  значаја  у  установи; -  програма  огледа,  модел  центар; 

 

Облици стручног усавршавања који су припремљени  и остварени  у установи у складу са потребама запослених, планирани 

облици стручног усавршавања запослених кроз праћење акредитованих програма у складу са Развојним планом:    пројектна настава 

као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо- 

комуникационих  технологија; информационо-комуникационе технологије; инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из 

друштвено маргинализованих група;јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем;информационо- комуникационе технологије. 

Поред акредитованих семинара, користиће се и капацитети, снаге Школе ,стручност наставника да разменом пренесу знања и 

искуства коришћења информационих технологија : ПП презентације, стварање сајта, блога, интерактивних часова. 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА   И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

Школа прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, и стручних сарадника кроз вођење 

евиденције. 

Школски тим дискутоваће и анализирати утицај стручног усавршавања на развој и постигнућа ученика, сарадњу са 

родитељима и колегама.Тим за самовредновање анализираће резултате самовредновања, спољашњег вредновања рада 

установе у односу на добити стручног усавршавања и предлаже мере за унапређивање компетенција наставника, стручних 

сарадника према утврђеним потребама, по потреби, планирањем додатног стручног усавршавања. 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чувају наставници у личном портфолију. 

База података о стручном усавршавању ће се формирати и на годишњем нивоу ће школски тим подносити извештај са 

анализом и препорукама . 

Наставници и стручни сарадници у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и 

професионалног развоја примењиваће стандарде компетенција, формирају портфолио у коме ће систематично пратити, 

анализирати и вредновати свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и 

чувати и документовати у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног 

усавршавања, лични план професионалног развоја. 
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МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА  
  

Циљ: Унапређење планирања и припремања часова наставе, квалитета наставе, оцењивања и мотивације за учење применом 

иновативних метода 

 

Активности Време реализације Исходи/Ефекти  Носиоци активности  

Набавка стручне литературе 

о новим методама наставе 

Август –приреме за почетак 

нове школске године Набављена стручна литература 

Библиотекар, педагог, 

директор 

Интерно стручно 

усавршавање 

Август–приреме за почетак 

нове школске године 

Наставници упознати са новим 

методама наставе Колеге које су прошле обуку 

Формирање списка семинара 

везаних за иновативне 

методе наставе и учења Почетак школске године 

Наставници упознати са 

семинарима о иновативним 

методама наставе и учења Педагошки колегијум 

Имлементација семинара у 

личне планове стручног 

усавршавања наставника Почетак школске године 

Већи број наставника определио 

се за семинаре о иновативним 

методама наставе и учења 

Наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

Презентовање стечених 

знања са семинара на 

седници Наставничког већа и 

седницама стручних већа Током школске године 

Повећање мотивисаности чланова 

колектива за примену 

иновативних метода у настави 

Наставници који су похађали 

семинаре 

Примена научених метода 

рада на огледним и угледним 

часовима Током школске године Мотивисани и задовољни ученици 

Наставници, педагог, 

директор 

 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

1. Метода учења путем истраживања 

2. Пројектна настава 

3. Интегративна настава и увођење метода рада по тематским целинама у разредној настави 

4. Интерактивна настава ‒ рад подстакнут активностима других чланова групе 

5. Примена ИКТ у настави 

6. Диференцирана настава 

7. Активна настава 
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8. НТЦ-систем учења 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПО ПРЕДМЕТИМА 
  

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ  

 

 

 
ОБЛАСТ 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

РЕДОВНА НАСТАВА 
V- VIII разред 

Време 
реализације 

Припремна настава - 10 
часова у VIII 
разреду 

Неорганска 

хемија Супстанца, материја, физичко поље VII разред 

 
 
 

 
ТОКОМ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

1.Основни хемијски 

појмови 

Неорганска 

хемија 

Протони, електрони и неутрони. Електронска 

конфигурација VII разред 2. Атом и структура атома 

 
Неорганска 
хемија 

 
Атоми, молекули и јони 

 
VII разред 

3. Честице које 

изграђују супстанце: 
атоми, молекули и 

јони 

Неорганска 
хемија 

Растворљивост, растворена супстанца, растварач. 
Процентна концентрација раствора. 

Засићен, незасићен и презасићен раствор 
 
VII разред 

 
4. Раствори 

Неорганска 

хемија Реактанти, производи реакције. Хемијске једначине VII разред 5. Хемијске реакције 

Неорганска 
хемија 

Оксиди. Анхидриди база, анхидриди киселина. 
Неметали. Алкални метали, земноалкални метали. 

 
VIII разред  

 
6. Метали и неметали 

 

Неорганска 
хемија 

 

Електролити, неелектролити. Електролитичка 
дисоцијација, хидратација 

 
 
VIII разред  

7. Неорганска 

једињења (оксиди, 
киселине, хидроксиди и 
соли). 
Електролитичка 

дисоцијација 
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Органска 

хемија 

Засићени, незасићени, циклични, ациклични и 

ароматични угљоводоници VIII разред 8. Угљоводоници 

Органска 
хемија Алкохоли, карбоксилне киселине, естри. 

 
VIII разред 

9. Органска једињења 
са кисеоником 

Органска 
хемија 

Протеини, угљени хидрати (глукоза, фруктоза, 

галактоза, сахароза, лактоза, скроб, целулоза), масти и 

уља, витамини, аминокиселине 
 
VIII разред 

10. Биолошки важна 
органска једињења 

 
  

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ  

 

 

ОБЛАСТ КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

РЕДОВНА НАСТАВА 

V- VIII разред 

Припремна настава -12 часова у 

VIII разреду 

Порекло и разноврсност 
живота 

Развој живог света, прилагођавање, области и 
значај биологије, оглед, микроскоп, особине 
живих бића, једноћелијски, колонијални и 
вишећелијски организми, систематика, 
оплођење, полне ћелије, зигот, клица, пубертет, 
биолошка еволуција,  настанак ћелије, дрво 
живота, дихотомни кључеви, еволутивни низови, 
докази еволуције V-VII разред Основна грађа микроскопа 

Јединство грађе и 
функције као основа 
живота 

Животна средина, прилагођености, 

морфологија и анатомија организама, 

биолошка организација живих бића, биљни 

органи, гљиве, бескичмењаци и кичмењаци, 

хордати, ћелија и ћелијска теорија, микроскоп, 

ћелијско дисање, фотосинтеза, симетрија, 

сегментација, једноћелијски еукариотски 

организми, животињски органи, животни 

процеси код животиња, хермафродити, 

лишајеви, 

 

V-VII разред 

Основна грађа ћелије и њени делови 
Једноћелијски организми са 
организованим једром 
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Наслеђивање и еволуција 

Наследни материјал, наслеђивање, 
варијабилност, еволуција, мутације, настајање 
нових врста, ДНК, гени, телесне и полне ћелије, 
гамети, природна и вештачка селекција, 
хроматин, хромозоми, кариотип, кариограм, 
митоза, мејоза, смена генерација,  алел, правила 
наслеђивања,  V-VII разред Грађа и улога биљних органа 

Живот у екосистему 

Утицај човека на животну средину, заштита 
природе, кућни љубимци, дивље животиње, 
јестиве, лековите и отровне биљке, јестиве 
гљиве, животиње као преносиоци болести, 
отровне животиње, популација, животна 
заједница, екосистем, еколошка ниша, животна 
форма, адаптација, еколошки фактори, 
абиотички и биотички фактори, сезонске 
промене, биоми, трофички односи, симбиоза, 
антропогени фактор, загађивање животне 
средине, биодиверзитет, биоиндикатори, 
инвазивне врсте, заштићена природна добра, 
састав и структура популације, барјактар врсте, 
ендеми V-VII разред 

Грађа праживотиња и болести које 

изазивају 

Човек и здравље 

Здрава исхрана, болести зависности, пушење, 
алкохолизам, наркоманија, здравље и физичка 
активност, спорт, пубертет, контрацепција, полно 
преносиве болести, каријес, туберкулоза, 
салмонелоза, Бактерије, антибиотици, 
пеницилин, заразне болести, начин преношења 
заразних болести, повреде и прва помоћ, 
промене климе, утицај на здравље људи, 
метеоропате, Даунов синдром, далтонизам, 
хемофилија, вируси, имунитет, антиген, 
антитело, пулс, крвни притисак, адолесценција V-VII разред 

Табеларни приказ свих животињских 

врста 

Екологија и животна 
средина 

Биодиверзитет, ниво и организација живог света, 
биолшка еволуција, 

културна еволуција, екологија, популација , 
адаптације, биоценоза, екосистем, биом, 
биосфера VIII разред 

Деоба ћелије , величина, облик и грађа 

ћелије 
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Угрожавање, заштита и 
унапређивање 
екосистема- животне 
средине 

Разноврсност екосистема, загађивање и 
могућности заштите, категорије заштићених 
природних добара, угрожавање и заштита 
културних добара, унапређивање животне 
средине VIII разред Упоредни преглед органиских система 

Глобалне последице 
загађивања животне 
средине и одрживи развој 

Климатске промене, ефакат стаклене баште, 
оштећење озонског омотача, киселе кише, 
ерозија, ширење пустиња, нестајање биљних и 
животињских врста, одрживи развој, природни 
ресурси, енергетска ефикасност, отпад и 
рециклажа, 

 
VIII разред 

Разноврсност и нивои организације живог 
света 

Животна средина, 

здравље и култура 

живљења 
 
Право на здраву животну средину 

 

VIII разред 

 

Основни биоми на земљи , бисфера 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 

 
ОБЛАСТ 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

РЕДОВНА 
НАСТАВА 

V- VIII разред 

Припремна настава - 

10 часова у VIII разреду 

Граматика 

Променљиве и непроменљиве речи 
Реченица и њени делови 
Падежи 

 
V- VIII разред 

 
 

 
Мај – јун 

ученици ће обнављати 

кључне појмове за крај 

основног образовања 

Правопис 

Употреба великог слова 

Писање одречне речице не V- VIII разред 

Језичка култура 

Писање писма и вести 

Стилска изражајна средства V- VIII разред 

Књижевност и теорија 

књижевности 

Епске песме старих времена Лирске 
песме 

Књижевни родови и врсте 

Форме приповедања 
 
V- VIII разред 
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Граматика 

Гласови и гласовне промене 
Придевске   заменице Творба 
речи 
Комуникативна и предикатска реченица 

Глаголски облици 

 

VI- VIII разред 

 
 
 
 

 

У оквиру припремне 

наставе ученици ће 

радити и тестове знања 

из српског језика, 

Правопис 

Растављање речи на крају реда 

Употреба заменице Ваш великим словом VI- VIII разред 

 

Језичка култура 

Извештај 

Писање службеног писма 

Хронолошко и ретроспективно причање 

Описивање унутрашњег и спољашњег простора 

Композиција књижевног дела 

 

VI- VIII разред 

 
  

 
 
 

Књижевност и теорија 

књижевности 

 
 
 
Ауторска и народна лирика 

Епске песме о Косовском боју и Марку Краљевићу Врсте стиха; 
рима, опкорачење 

 
 
 

VI- VIII разред 

који ће се припремити на 

основу анализе 

предзнања ученика. 

 
Граматика 

Историја језика Синтагма 
Конгруенција 

Независне предикатске реченице 
 
VII- VIII разред  

 
 
 

Кроз сарадњу 

разредних старешина, 

предметног наставника и 

Правопис Интерпункција VII- VIII разред 

Језичка култура 

Техничко и сугестивно описивање 

Техничко приповедање VII- VIII разред 

Књижевност и теорија 

књижевности 

Драма и њена подела Кратке 
фолклорне форме 

Писање честитке, позивнице, захвалнице VII- VIII разред 
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Граматика 

Историја српског књижевног језика Зависне 
предикатске реченице 

Значење глаголских облика VIII разред 

пп службе радиће се на 

смањењу анксиозности од 

испитне ситуације 

 
Правопис 

Писање полусложеница 
Генитивни знак 

Писање имена из страних језика 

Писање скраћеница 
 
VIII разред 

Језичка култура 

Акценатска норма 

Полисемија и хомонимија Метафора и 

метонимија VIII разред 

Књижевност и теорија 

књижевности 

Лирско епске песме 

Епске песме новијих времена 

Књижевно теоријски појмови: спев, роман, драма, приповетка, 

мемоари, путопис, есеј. 
 
VIII разред  

 
  

ПЛАН   ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ - ИСТОРИЈА  

 

 
ОБЛАСТ 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

РЕДОВНА 
НАСТАВА 

V- VIII разред 
Припремна настава -10 
часова у VIII разреду 

1. НАЈСТАРИЈА ПРОШЛОСТ 

ЉУДСКОГ ДРУШТВА 

Праисторија Камено 
доба Метално доба 
Хорда 

Рачунање времена 

 

Утоку школске године 

 
 
 
 

 
На часовима припремне 
наставе ученици ће 
обнављати кључне појмове за 
крај основног образовања 

 
2.СТАРИ ВЕК 

Временски оквир;  Државе  –  Стари  исток Грчка 
племена; Полис; Робовласничко друштво Демократија; 
Римска држава 

Република ; Царство 
 
У току школске године 
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3.СРЕДЊИ ВЕК 

Временски оквир;Феудално друштво; 
Средњовековне државе 
Велика сеоба народа; Сеобе Словена 
Немањићи; Турци Османлије Моравска 
Србија; Деспотовина 

Титуле (кнез, бан, краљ, цар, деспот, султан) 

 

 
У току школске године 

 

 
4.НОВИ ВЕК 

Открића; Нови свет; Хуманизам Ренесанса; 
Реформација 
Апсолутистичка монархија;Исламизација Хајдуци и 
ускоци; Револуција; Просвећеност Нација; Грађански 
рат; Српска револуција 

Аутономија ; Независност 

 
 
У току школске године  

 
 

 
5.САВРЕМЕНО ДОБА 

Идеологија; Велика сила; Политичка партија Источно 
питање;Берлински конгрес 
Први светски рат; Војни блокови;Коалиција Фашизам 
– нацизам; Диктатура ;Грађански рат; Други светски 
рат Колонијализам – неоколонијализам 

Несврстани ; Европска унија 

 
 

 
У току школске године  

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ГЕОГРАФИЈА  

 

 
ОБЛАСТ 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

 
РЕДОВНА НАСТАВА 

V- VIII разред 

Припремна 
настава -10 
часова у VIII 

разреду 

Васиона Ротација и револуција и њихове последице. V разред 1.час 

Литосфера Унутрашње и спољашње силе Земље. V разред  
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Атмосфера 

Време и клима, типови климе. 

Климатски елементи и фактори климе. Биљни и 

животињски свет. 
 

V разред 
 

2. час 

 
Картографија 

Географска мрежа. 
Часовне зоне. 
Размер и размерник. 

 
V разред 

 
3. час 

Хидросфера 

Кружење и кретање воде. 

Кондезација и сублимација. V разред 4. час 

Европа 

Разуђеност обале, рељефа. 

Становништво, државе. VI разред 5. час 

 

Свет 

Континенти (највећа полуострва, 
острва,                                                                               мореузи, 
земљоузи). 

Рељеф (планине висоравни, речна мрежа). 

Становништво (раса,вера,природни 
прираштај,                                                                                              привреда) 

 

VII разред 

 
6. час 
7 . час 

 

Србија 

Границе, величина, положај Р. Србије. Рељеф 
(планински предели). 
Становништво Србије, 

Привреда. 

 

VIII разред 

час 

час 

час 

 
  

ПЛАН ПРИПРЕМЕ  ЗА  ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ИЗ ФИЗИКЕ  

 

 
ОБЛАСТ 

 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

РЕДОВНА 
НАСТАВА V-

VIII 
разред 

Припремна настава -
10часова у VIIIразреду 

1.Механичко кретање Врсте механичког кретања VI-VII 
 
10 часова у VIII 
разреду 

 2.Мерење Мерење дужине,површине, запремине и времена VI 
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3.Сила Врсте сила , мерне јединице и Њутновизакони VI - VII 
Радиће се на 
задацима из 
различитих области и 
нивоа постигнућа у 
оквиру предмета, 
првенствено из 
Збирке задатака за 
завршни испит, коју 
издаје 
Министарство 

просвете, као и на 
другим задацима са 
прошлогодишњих 
завршних испита, који су 
доступни ученицима и 
наставницима. 

4.Графичко 

представљање 

Начини графичког представљања –силе,пређеног пута, брзине, 

убрзања…. VI - VIII 

5.Притисак и сила потиска 

Врсте притиска, од чега зависе и када се јавља сила потиска , како делује на 

тела V - VII 

6.Рад,снага и енергија Од чега зависе, мерне јединице и начини израчунавања VII – VIII 

7.Топлота и 

температура Температурне скале,топлотни биланс VII 

 
8.Осцилације и таласи 

Период осциловања ,фреквенција,осцилација,врсте таласа, 

таласна дужина, фреквенција таласа,период таласа,графичко 

представљање таласа, брег и доље таласа VIII 

9.Оптика 

Врсте огледала и конструкција лика код огледала,сочива,врсте сочива и 

конструкција лика,примена VIII 

10.Електрично поље и 

сила 

Врсте електричног поља,Кулонов закон,електрични потенцијал 

и напон, мерне јединице VIII 

 
11.Електрична струја 

Електрини извори,подела супстанци на основу 

проводљивости,електричан напон,јачина електричне  струје,рад и снага 
ел.струје,Џул-Ленцов закон,електричанотпор,мерне 
јединице VIII Основни појмови 

12.Маса и густина Мерне јединице,разликаизмеђу масе и тежине,мерни инструменти VI 

Израда тестова из 
збирке задатака за 
матурски испит 

13.Магнетно поље 

Магнетн. индукција,правило леве и десне руке, дејство 

магн.поља VIII 

14. Елементи атомске 

и нуклеарне физике 

Структура атома,нуклеарна фисија и фузија, радиактивност, 

зрачење,распади α,β,γ; VIII 

 

 ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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Професионални развоj jе сложен процес коjи подразумева стално развиjање компетенциjа наставника и стручних 

сарадника ради квалитетниjег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа њихових постигнућа. 

Саставни и oбавезни део професионалног развоjа jе стручно усавршавање коjе подразумева стицање нових и 

усавршавање постоjећих компетенциjа важних за унапређивање образовно-васпитног рада 

У интересу Установе је да подржи професионални развоj и развоj кариjере напредовањем у одређено звање. 

Запослени у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоjа примењуjу 

стандарде компетенциjа.Систематично прате, анализирају и вреднуjу своj образовно-васпитни рад, развоj компетенциjа, своjе 

напредовање и професионални развоj. Формирајући свој портфолио чувају у одређеном облику наjважниjе примере из своjе 

праксе, примере примене 

наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја.У сачињавању личног плана професионалног 

развоjа наставници и стручни сарадници руководиће се развојним планом установе, користиће и податке из стручно-

педагошког надзора и спољашњег вредновања. 

Школа ће да подржава у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звањима, 

наставнике и стручне сараднике да напредуjу стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним Правилником. 

 

План напредовања  и стицања  звања  наставника  и стручних  сарадника  

  
Задатак/ активност 

  Време реализације Исходи/ефекти Носиоци активности 

Упознавање Наставничког већа са 

условима за стицање звања Август текуће школске године 

Наставници су упознати са условима  за 

стицање звања Директор школе 

Израда и допуњавање наставничких 

портфолија Током школске године 

Потпуна слика о стручном усавршавању и 

напредовању наставника Предметни наставници 

Формирање и ажурирање базе података о 

стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника 

Формирање: август текуће школске 

године; Ажурирање: током школске 

године 

База података стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

Тим за професионални 

развој , библиотекар 

Пријављивање наставника и стручних 

сарадника који имају услов за стицање 

одређеног звања Током школске године 

Подршка професионалном развоју и 

напредовању 

Наставници и стручни 

сарадници, директор 

школе 

Разговор са потенцијалним кандидатима 

за стицање звања Након вредновања нивоа компетенција 

Мотивисаност кандидата за подношење 

захтева за стицање звања Директор школе, педагог 
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Подношење захтева кандидата за стицање 

звања директору школе У току школске године 

Повећан број наставника са стручним 

звањем у складу са законом Кандидати 

Вредновање компетенција кандидата са 

поднешеним захтевима за стицање звања, 

низом посета часовима и 

анкетирањем  ученика Након подношења захтева 

Увид у оствареност компетенција 

неопходних за стицање звања Директор, педагог 

Упознавање Наставничког већа са 

кандидатима Након подношења захтева кандидата 

Информисање и мотивисање чланова 

колектива за подношење захтева за стицање 

звања Директор школе 

Прикупљање неопходне документације за 

покретање поступка напредовања и 

стицања звања 

Након позитивног мишљења 

Наставничког већа  о предложеним 

кандидатима 

Обезбеђивање доказа за подношење 

предлога и за напредовање и стицање звања 

стручних сарадника Кандидати 

Покретање и спровођење процедуре 

стицања звања 

Непосредно након прикупљања 

документације 

Позитивно мишљење Завода о предлогу за 

избор кандидата Директор школе 

Обавештавање кандидата и јавности о 

стицању звања Након стицања звања Промоција школе и наставника Директор школе 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ  ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 
Циљеви: 

• Успостављање ефикасног система информисања , размене информација и комуникације 

• Учешће породице у животу школе и подршка у развијању међупреметних компетенција ;повезивању учења код куће са учењем у школи и 

подстицање развоја ученика развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

• Изградња духа заједништва и идентитета школе и родитеља 

• Заједничко доношење одлука 
 

 

 

активности време реализације 

 

реализатори 

критеријум 

успешности 

Време 

евалуац. 

Одговорна 

особа за 

евалуацију 

      

Припрема флајера и анкета за будуће ученике 

школе, 

 

фебруар 

 

 

школски тим 

 

Одржано/унапређ ено је 

укључивање родитеља у 

активности рада школе 

 

март директор школе 
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Дан отворених врата за будуће прваке и 

њихове родитеље 

 

Дани отворених врата школе за све родитеље 

непосредно праћење наставе 

 

 

Индивидуална размена информација- 

редовно ажурирање паноа за ученике и 

родитеље, сајта школе 

 

реализација родитељских састанака и по 

потреби Формирање Клуба за родитеље у циљу 

јачањародитељских  компетенција са аспекта 

позитивне дисциплине 

 

 

 

  

март 

 

 

сваког 

месеца, док траје школска 

година 

 

сваке недеље 

недељно и по потреби 

 

 

после сваког класификационог 

периода; 

новембар- припрема за полазак 

у школу; децембар , 

припрема за успешну 

реализацију 

Завршног испита 

професионална оријентацијаи 

по потреби разредни и 

одељењски састанци, 

учитељи четвртог 

разреда 

 

 

наставници,/ 

родитељи/уче ници 

 

 

стручни сарадници, 

директор,  

школски тим 

наставници,/ 

родитељи/ 

уз обезбеђење услова да 

им наставни 

процес буде доступан 

школски Тим за 

развој школског 

програма  

Размена информација родитељ- наставник-

стручна служба, , праћење напредовања у 

допунској/додатној настави 

трибине за родитеље 

индивидуални саветодавни рад 

 

 

на месечном нивоу и по потреби 

родитељи, 

наставници, 

директор, 

помоћник стручни 

сарадници, 

Извештаји анкета/ 

упитника и 

резултати школе на 

завршном 

испиту крај године педагог 



Петогодишњи развојни план ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник- Школска 2020/21.,2021/22.,2022/23.,2023/24. И 2024/25. година 
 

Стручни актив за развојно планирање Page 87 
 
 

Планске активности професионалне 

оријентације 

учешће у активностима у боравку учешће у 

квалитетној организацији средине за живот и 

учење учешће у реализацији плана и програма 

школе, 

 

 

 

 

током године 

родитељи, 

наставници, 

стручни сарадници, 

директор, 

помоћник 

активно укључивање 

родитеља 

 

 

VI психолог 

Заједничкио учешће у активностима: 

школе као центра образовних и културних 

активности заједнице- спортским и 

еколошким; кроз учешће у планирању, раду 

и евалуацији: Школског одбора, Савета 

родитеља,рад у тимовима за развојни план 

школе ; за ИОП, ПО, Заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања, Тим за 

самоевалуацију 

 

 

 

 

 

 

током године 

родитељи, 

наставници, 

ученици стручни 

сарадници, 

директор, 

помоћник, 

представници 

невладиног сектора 

и 

локалнезаједнице 

реализовано 4 

заједничке активности 

Присуство и 

квалитет учешћа 

родитеља/анализа рада 

на крају 

првог и другог 

полугодишта 

 

II VI 

школски Тим за 

културно- јавну 

делатност и  Ђачки 

парламент  

евалуација -анкетирање родитеља упогледу 

њиховог задовољства програмом и 

реализацијом сарадње са породицом ,чек 

листе након реализованих активности, 

интервјуи Током године 

родитељи, 

наставници, 

стручни сарадници, 

директор 

Укључивање родитеља 

у различите 

активности школе је 

планирано Годишњим 

програмом 

рада.Предвиђене 

активности се 

успешнореализују, о 

чему постоји прецизна 

евиденција. 

II/VIи 

попотреби 

Одељењске 

старешине и стручни 

сарадници 
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 ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

  

Школа  је отворена за разноврсне видове сарадње са школама и другим установама у циљу унапређивања исхода образовања , као и 

подизање мотивације за културне садржаје и целоживотно учење. 

 

ЦИЉЕВИ: 

❖ остваривање школског партнерства кроз сарадњу са школама у земљи и иностранству 

❖ обезбеђивање учешћа ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу средине 

❖ развијање културе толеранције и позитивног односа према ученицима из других школа 

❖ подстицање радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, подстакне, негује и вреднује самостално креирање 

културних догађаја 

❖ да  се  низом  културних  ,  образовних, манифестација ученицима            пружи могућност да упознају културне, моралне и етичке 

вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу и/или примене 

 
тивност  Време реализације Исход /ефекат Реализатори 

Успостављање контаката са другим 

школама и образовним организацијама 

преко масовних средстава комуникације 

– фејсбук, твитер, блог... 

Током реализације 

РП 

Образовни: Усавршавање вештине комуникације и култура дијалога 

Размена искустава, знања и вештина 

Социолошки: Развијање толеранције према различитим друштвеним 

групама 

Подстицање окружења на интеракцију 

наставници 

ученици 

Израда и размерна радова из одређених 

области: географски – историјски подаци, 

културолошки садржаји, образовни 

систем, међупредметне компетенције и 

живот у породици 

Током реализације 

РП 

Упознавање са школским системом 

Размена искустава, знања и вештина 

, 

наставници 

ученици 

Организовање размене ученика - 

упознавање са различитим начином 

живота, распоред дневних активности, 

култура исхране, музика... 

Једном 

у току 

године 

Упознавање са културом и цивилизацијским елементима и развијање 

способности њиховог вредновања 

Изграђивање поједница као члана демократског друштва – грађанин 

света 

Успостављање сарадничких односа са ученицима и наставницима из 

других средина. 

директор 

наставници 

ученици 

Успостављање контакта са школама 

ученика са сметњама у развоју, 

инвалидитетом и из осетљивих група. 

Током реализације 

РП 

Унапређење инклузивног васпитања и образовања. 

Развијање сарадње и демократичности кроз укљученост свих учесника 

у систем образовања и васпитања поштујући потребе и права уз 

обавезе и одговорности. 

директор 

педагог 

наставници 

ученици 
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САРАДЊА  СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

❖ Градска библиотека 

❖ Спортски центар 

❖ Центар за културу 

❖ Основне и средње школе са територије града Новог Сада 

❖ Месне заједнице 

❖ Полицијска управа 

❖ Невладине организације 

❖ Црвени крст 

❖ Коло српских сестара 

❖ Еколошко друштва 

❖ Пријатељи деце 

 

Сарадња са Учитељским факултетом, Филозофским факултетом, Факултетом Ликовних и примењених уметности и 

других наставничких факултета кроз истраживачке пројекте, менторски рад са студентима и подршку у полагањима за лиценцу 

колегама. 

У оквиру програма превенције насиља успостављена је спољашња заштитна мрежа кроз сарадњу са Центром за социјални рад, 

Станицом милиције , Домом здравља, 

Омогућавања простора за развијање талената, интересовања за науку, културу ученика одвија се кроз сарадњу са 

Академијом Никола Тесла, музејима и свим установама и невладиних организација које реализују активности популаризације 

науке и културе. 

 

Сарадња са основним и средњим школама се одвија у оквиру пројеката: 

❖ Професионалне оријентације; 

❖ Сајма образовања; 

❖ Сарадња у еколошким акцијама ; 

❖ Спортске активности; 

❖ Програм оснаживања породица; 

❖ и других пројеката које буду иницирале школе, родитељи, ученици и наставници. 

 

Детаљно  планирање       реализације сарадње и начини праћења и евалуације, дефинишу се Годишњим планом рада школе 
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ОДЛУКА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Развојни план  ОШ „Марија Трандафил“ за период 2020/2021. до 2024/2025. г.  је усвојен на седници Школског одбора, дана 6 .јула 2020. 

 

 

 

 

Директор школе                                                                                               Председник Школског одбора 

                                                                                                                                                 

Милијана Граховац Проле                                                                                                                                                      Раде Нишевић    
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