
Школски развојни план

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 15 000 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,
кабинет за стране језике, 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, мултимедијална учионица, четири припремна кабинета, информатички кабинет
(30  рачунара),  кабинет  за  техничко  образовање,  библиотека  са  читаоницом,  зборница,
канцеларија  директора,  секретара,  рачуновође,  психолога,  санитарни  чвор  за  ученике  и
запослене.

Фискултурна  сала  (630  m2,  висине  8  m)  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.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

ЖЕЛИМО ДА ШКОЛА БУДЕ ОТВОРЕНА, ИНТЕРАКТИВНА, УМРЕЖЕНА,
САВРЕМЕНА, ОПРЕМЉЕНА, ОКРЕНУТА ПОЗИТИВНИМ ТРЕНДОВИМА.
МЕСТО  ГДЕ   СА  ОСМЕХОМ  НА   ЛИЦУ,  РАДО  ДОЛАЗЕ И  ОДЛАЗЕ
ЗАДОВОЉНИ  ЂАЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЉИ.

МИСИЈА ШКОЛЕ

ШКОЛА  КОЈА  НЕГУЈЕ  САВРЕМЕНУ  НАСТАВУ,  РАВНОПРАВНОСТ,
ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ  И  ПОДСТИЧЕ  КРЕАТИВНОСТ  И
ПОЗИТИВНЕ ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ.

ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник



Школски развојни план

На  основу  SWOT анализе  утврђени  су  приоритети  развоја  Наше  школе  у
временском периоду од 3 школске године: 2011/12., 2012/13. и 2013/14.школске
године.
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Школски развојни план

Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ  ЦИЉ  1:  Подизање  квалитета  наставе  коришћењем  савременијих  облика  наставе  и
индивидуалног приступа у раду

Задатак 1:  Реализовати тематско планирање наставе
Задатак 2: Визуализација наставе
Задатак 3: Унапредити наставу израдом ИОП-а
Задатак 4: Организовање помоћи деци са слабијим постигнућима

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета наставе кроз просторно уређење
Задатак 1: Уређење и одржавање мултимедијалне учионице
Задатак 2: Изградња  учионице на отвореном    

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника
Задатак 1: Реализовање угледних часова

Задатак 2: Семинар за наставнике „Вршњачка медијација“
Задатак 3: Семинар за наставнике „Драмско васпитање“

Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ  ЦИЉ  1:  Стварање  подстицајног  и  безбедног  окружења  промовисањем  ненасиља,

толеранције и прихватања различитости
Задатак 1: Снимање филмића на тему толеранције
Задатак 2: Смотра луткарских представа „Наша срца куцају у истом ритму“
Задатак 3: Организовање рада Вршњачког тима
Задатак 4: Организовање спортских активности за ученике и запослене
Задатак 5: Организовање квиза за ученике
Задатак 6: Организовање маскенбала
Задатак 7: Организовање „Караоке“

РАЗВОЈНИ  ЦИЉ  2:  Подстицање  позитивних  вредности  афирмисањем  ученичких  постигнућа  и
квалитета

Задатак 1: Избор  најлепше учионице
Задатак 2:  Организовање хуманитарних акција
Задатак 3:  Организовање еколошких акција у школи
Задатак 4: Изложба ученичких фотографија
Задатак 5: Формирање новинарске секције
Задатак 6: Формирање информатичке секције
Задатак 7: Формирање фотографске секције
Задатак 8: Формирање луткарске секције

Приоритет: 
РАЗВОЈНИ  ЦИЉ  1:  Побољшати  сарадњу  са  родитељима  укључивањем  родитеља  у  активности
школе

Задатак 1: Организовање предавања за родитеље
Задатак 2: Организовати трибине „Моје занимање је...“ са родитељима „предавачима“

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са окружењем кроз боље информисање
Задатак 1: Направити и уређивати сајт школе
Задатак 2. Направити и уређивати Facebookстрану
Задатак 3: Израда школског часописа и зидних школских новина

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Побољшати сарадњу са локалном заједницом кроз укључивање школе у пројекте
Задатак 1: Укључивање школе у пројекат Школа без насиља“
Задатак 2: Укључивање школе у пројекте локалне заједнице

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Побољшати везу са окружењем појачаном промоцијом школе
Задатак 1: Организовање заједничких активности са вртићима у окружењу
Задатак 2: Тематске посете установама
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Школски развојни план

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Подизање квалитета наставе коришћењем савременијих облика наставе и индивидуалног приступа у раду

Задатак 1:  Реализовати тематско планирање наставе

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Одредити теме за обраду Стручна већа

Током школске
године

једна тема
годишње по

разреду

педагошка
документација

и анализа
продуката и

утисака

Предметни
наставници

Након
реализацијеПрипрема тематског планирања Предметни

наставнициРеализовати наставу стручна већа и
Стручни актив
за развој шк.

програма

Крај школске
годинеПредстављање продуката и свођење 

утисака

Задатак 2: Визуализација наставе

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор  наставне јединице за израду 
презентације

САЗРШП август 2011.
70%

савладаног
градива

тестови
наставници,

САЗРШП
након

тестирањаИзрада презентација
Наставници током

шк.2011/12.год
Одржавање часа у мултимедијалној 
учионици
Провера усвојености знања стечених 
овом методом учења
Извештавање о резултатима
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Школски развојни план
Задатак 3: Унапредити наставу израдом ИОП-а

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Обука наставника Стручни тим за

инклузију
август

степен
напредовања

ученика

дечији радови ИОП тимови,
Стручни тим
за инклузију

периодично
током
године

Предлог и доношење одлуке о 
ученицима за које се пише ИОП

Наставничко веће,
Педагошки колегијум

септембар 

Израда ИОП-а

ИОП тим

септембар
Рад по ИОП-у током године
Евалуација ИОП-а децембар
Ревизија ИОП-а
Извештавање јун

Задатак 4: Организовање помоћи деци са слабијим постигнућима

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор координатора

Од.старешина,
психолог и педагог

октобар 2012.
напредовање

ученика и
задовољство

ученика

разговор са
ученицима,
извештај,
педагошка

документација

координатор,
стручни

сарадници

2. и 4.
класификациони

период

Евидентирање деце са слабијим 
постигнућима из 5. разреда
Одређивање ученике помагаче из 7. 
разреда
Додела старијег друга млађем Координатор
Менторски рад са ученицима октобар/новембар

фебруар/мартРад старијих ученика са млађима Ученици
Извештавање

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета наставе кроз просторно уређење
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Школски развојни план

Задатак 1: Уређење и одржавање мултимедијалне учионице

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Употпуњавање садржаја мултимедијалне 
учионице

Управа школе

током школске
2011/2012.год.

стална
функционалнос

т учионице,
стање постојеће

опреме

књига
евиденције,

извештај
стручног лица

директор
током

школске
године

Одржавање постојеће опреме Стручно лице ван
школе

Дефинисање јасних правила Педагошки
колегијум

Вођење евиденције о коришћењу Сви који улазе,
директор

Задатак 2: Изградња  учионице на отвореном       

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Детаљан  план  о  уређењу  „Отворене
учионице“- израда пројекта

Директор, Школски 
одбор

Јануар 2014.

Број изведених
радова

Успешност
изведених

радова

Извештаји,
посматрање,

временски
рокови

Директор Након
реализације

Доношење  одлуке  о  покретању  поступка
јавне набавке

Комисија  за  јавне
набавке 

Јануар 2014.

Оглашавање јавне набавке у медијима Секретар,  комисија
за јавне набавке

Јануар 2014

Избор најприхватљивијих понуда Комисија  за  јавне
набавке

Фебруар 2014.

Извођење радова Изабране фирме Март/април
2014.

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника
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Школски развојни план

Задатак 1: Реализовање угледних часова

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор  наставника  и  учитеља  који  ће
држати угледне часове

Наставничко веће Септембар
2011.

Број угледних
часова

Извештаји Стручна већа Током
године

Распоред угледних часова током школске
године у предметној и разредној настави

Педагог Септембар
2011.

Припрема угледних часова Наставници 
разредне и 
предметне наставе

Према
распореду

Позивање на угледне часове Педагог Пред час
Реализација угледних часова Наставници Током године
Размена искуства са угледних часова Наставници Након

реализације

Задатак 2: Семинар за наставнике „Вршњачка медијација“
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Контактирати едукаторе и информисати се
о садржају семинара

Педагог, психолог Септембар
2011.

Реализован
семинар, број

полазника
семинара,
примена
знања

Евиденција,
извештавање

о примени

Стручни актив
за развој
школског
програма

Након
семинара

Обезбеђивање финансијских средстава Директор школе Новембар
2011.

Уговарање термина са реализаторима Директор,  стручна
служба

Октобар 2011.

Обавештавање запослених Стручна служба Пре семинара
Реализација семинара Едукатори Октобар 2011.
Примена стечених знања Полазници

семинара
Након
реализације
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Школски развојни план

Задатак 3: Семинар за наставнике „Драмско васпитање“

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Контактирати едукаторе и информисати се
о садржају семинара

Педагог, психолог Август
2011.

Реализован
семинар, број

полазника
семинара,
примена
знања

Евиденција,
извештавање

о примени

Стручни актив
за развој
школског
програма

Након
семинара

Обезбеђивање финансијских средстава Директор школе Септембар
2011.

Уговарање термина са реализаторима Директор,  стручна
служба

Септембар
2011.

Обавештавање запослених Стручна служба Пре семинара
Реализација семинара Едукатори Новембар

2011.
Примена стечених знања Полазници

семинара
Након
реализације
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Школски развојни план

Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања различитости

Задатак 1: Снимање филмића на тему толеранције

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Састанак школског тима Школски тим,

директор
Фото секција,
новинарска

секција

Септембар
2012.

Реализована активност
Посећеност (број гостију и

родитеља)
Број ученика који учествују у

разним активностима
Задовољство/незадовољств

о спроведеним акцијама

Бројање,
извештаји,

посматрање,
анкета,
„књига

утисака“

Фото секција, 
новинарска 
секција

након
реализације

Детаљан  план  за  садржај,
организацију  и  реализацију
снимања,  подела  задужења
наставницима и ученицима
Обавештавање  ученика  шта
треба да припреме

Наставници

Пријава на конкурс Директор школе Пре догађаја
Припреме  за  такмичење
„Филмић“  (  простор,  намештај,
материјал за рад)

Директор школе

Реализацијаснимања Ученици, школски
тим, директор

Обавештавање  родитеља,
мештана и гостију  и формирање
жирија

Радници школе,
ученици

Премијерно  приказивање
филмића

Радници школе,
ученици

Октобар 2013.

Проглашење победника жири Током
манифестације

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник
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Школски развојни план

Задатак 2: Смотра луткарских представа „Наша срца куцају у истом ритму“

Активности Извршиоци Време реализације Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Формирање  тима  за
реализацију  луткарских
представа

Психолог Новембар 2011.

Реализоване представе
Посећеност (број гостију и

родитеља)
Број ученика који учествују
Задовољство/незадовољство

Бројање,
извештаји,

посматрање,
фотографисањ
е

Школски тим
за „Школу

без насиља“

након
реализације

Радионице Луткарска
секција

Новембар/децембар
2011.

Радионице Јануар/фебруар
2012.

Осмишљавање  сценарија  за
представу

Фебруар/март  2012.

Припрема представе Фебруар/ март 2012.
Позивање гостију Пре представе
Извођење представе Април/мај  2012.
Бележење утисака  публике  и
глумаца 

Новинарска
секција

Током представе

Снимање и фотографисање Фото секција Током представе

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник

10



Школски развојни план
Задатак 3: Организовање рада Вршњачког тима

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор  наставника  сарадника
ВТ-а

Школски тим за
„Школу без насиља“

Септембар 2011. Акције ВТ-а,
посећеност, број ученика 

који учествују

Извештаји Школски тим
за „Школу

без насиља“

након
реализације

Избор чланова ВТ-а Наставник сарадник
Вршњачког тима у

сарадњи са
стручном службом

Избор  координатора  ученика
Вршњачког тима

Вршњачки тим

Доношење  плана  рада
Вршњачког тима

Вршњачки тим,
наставник сарадник

ВТ-а
Редовни састанци Вршњачког
тима

Ученик
координатор,

наставник сарадник

Током школске
године

Организовање  и  реализација
акција Вршњачког тима

Ученици, наставник
сарадник

Током школске
године

Евалуација  постигнутог  и
писање детаљног извештаја о
раду

Наставник сарадник
и ученик

координатор

Јун 2012.

Задатак 4: Организовање спортских активности за ученике и запослене
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Школски развојни план
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Анкетирање  и  позивање
актера, подела задужења

Школски тим Април 2012.

Реализована активност
Број ученика, запослених и

родитеља такмичара
Задсовољство/незадовољство

спроведеним акцијама

Бројање,
извештаји,

фотографисањ
е

Наставници
физичког

васпитања и
учитељи

Након
реализације

Састављање тимова Наставници
физичког васпитања

Април 2012.

Припремање  тимова  према
изабраном спорту

Наставници
физичког васпитања

Април 2012.

Реализација такмичења Школски тим, 
наставници 
физичког васпитања

Мај 2012.

Фотографисање  спортских
такмичења

Фото секција Током
такмичења

Задатак 5: Организовање квиза за ученике

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Договор  о  времену
реализације и начину

УП, ВТ, Наставничко
веће

Октобар

број одељења 
која учествују,
број присутних

Извештај Ученички
парламент,
Вршњачки

тим

Након
реализације

Припрема ученика за квиз Од. старешине новембар/
децембар

Распоред такмичења УП, ВТ децембар
Пипрема питања Наставници децембар
Реализација квиза УП, ВТ,

од.старешине
фебруар, март

Награђивање  победничке
екипе

Директор школе за Дан школе

Извештај УП, ВТ

Задатак 6: Организовање маскенбала
Активности Извршиоци Време Евалуација

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник
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Школски развојни план
реализације показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор датума и детаљно 
планирање манифестације

Наставници 
-одељенске 
старешине
Школски тим

Директор школе

Ученици,
наставници

Фото секција

Према плану број деце 
која учествују,
број присутних

Извештај,
фотографисање

Вршњачки
тим,

Ученички
парламент

Након
реализације

Договарање и прикупљање 
средстава
Припремање награда
Обезбеђење музике и осветљења
Одређивање дежурства 
родитеља и наставника
Релизација журке маскембала
Избор најбоље и накреативније 
маске
Фотографисање манифестације
Израда фото-паноа

Задатак 7: Организовање „Караоке“
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Детаљно  планирање  на  почетку
школске године

ВТ, УП септембар

Реализована активност, 
број такмичара, 

посећеност

Извештај,
фотографисањ

е

ВТ, УП Након
реализације

Пријављивање ученике- талената и
уређивање програма

октобар

Припремање награда Директор новембар
Обезбеђење музике и осветљења
Одређивање дежурства родитеља и
наставника
Релизација „Караоке“ ВТ, УП децембар
Избор најталентованијих ученика
Фотографисање манифестације Фото-секција
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета

Задатак 1: Избор  најлепше учионице
Активности Извршиоци Време Евалуација
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Школски развојни план
реализације показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Обавештавање  ученика  о
избору

одељенске
старешине

Октобар

изабрана најлепша
учионица,
ученици

заинтересовани за
учествовање у избору

Извештај Вршњачки
тим

Након
реализације

Избор Комисије ВТ Октобар

Израда  критеријума  за
избор најлепше учионице

Изабрана Комисија новембар
новембар

Објављивање  критеријума
за избор
Процена  учионица  по
критеријума- 4 посете

децембар,
фебруар,

март, април
Проглашење  победника  и
награђивање ОЗ

ВТ, Директор За Дан школе 

Извештај о реализацији ВТ јун

Задатак 2:  Организовање хуманитарних акција
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Планирање акције годишњим планом 
рада Дечији савез

септембар

Реализована
бар једна

акција
годишње

Извештај Дечији савез Крај
школске
године

Избор наставника сарадника
током године,
према плану

Организовање акције, прикупљање 
средстава и/или реализација планиране 
акције

Дечији савез, ученици,
наставници

Слање прикупљеног материјала

Дечији савезЕвалуирање/извештај о акцији након
реализације

Задатак 3:  Организовање еколошких акција у школи
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације
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Школски развојни план
Формирати 
Еко тим

директор
Наставничко веће

септембар 
2011/2012. 
шк. год. формиран Еко тим

План активности се налази у
Годишњем програму

реализовано 70%
планираних активности

записник са
седнице

Наставничког
већа

Годишњи
програм
извештај

тима

САЗРП крај
школске
године

Направити план 
активности

Еко тим почетак сваке 
школске 
године

Организовати разноврсне акције
(сређивање школског дворишта, 
сађење цвећа, скупљање 
рециклажног материјала, 
радионице, конкурси,...)

Еко тим током сваке 
школске 
године

Задатак 4: Изложба ученичких фотографија
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Избор датума и детаљно 
планирање изложбе

Стручна већа, ВТ Септембар

реализована једна
продајна изложба

годишње, број деце 
која учествују,

број присутних,
прикупљена средства

Извештај,
фотографисање

Фото-секција,
Стручна

већа

Након
реализације

Припрема програма Наставник ликовне
културе, наставници

разредне наставе

током године
према плану

Припрема радова Ученици,
наставници

Позивање гостију Ученици, 
Постављање изложбе Ученици,

наставници
„Лицитација“ Ученици, ВТ
Фотографисање и снимање Фото-секција
Утрошак прикупљених 
средстава према потреби 

ОЗ које су
учествовале

Задатак 5: Формирање новинарске секције
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци време
ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник
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Школски развојни план
евалуације евалуације

Избор  наставника  који  ће
руководити секцијом

Директор школе Август 2011.

Секција активно ради, број
укључених ученика, број

активности секција,
задовољство/незадовољство
реализованим акцијама, број

предлога за нове или
поновљене активности

Извештаји Стручно веће крај
школске
године

Анкетирање  ученика  у  вези
заинтересованости за ову секцију

Руководиоци 
секције

Септембар
2011.

Избор ученика-чланова секције Руководиоци
секције

Септембар
2011.

Припрема програма рада Руководиоци
секције

Септембар
2011.

Реализација програма рада Руководиоци
секције

Током године

Евидентирање  акција  и
активности  секције  и  извештај  о
раду секција

Руководиоци
секције

Јун 2012.

Задатак 6: Формирање информатичке секције

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор  наставника  који  ће
руководити секцијом

Директор школе Август 2011.

Секција активно ради, број
укључених ученика, број

активности секција,
задовољство/незадовољство
реализованим акцијама, број

предлога за нове или
поновљене активности

Извештаји Стручно веће крај
школске
године

Анкетирање  ученика  у  вези
заинтересованости за ову секцију

Руководиоци
секције

Септембар
2011.

Избор ученика-чланова секције
Припрема програма рада
Реализација програма рада Током године
Евидентирање  акција  и
активности  секције  и  извештај  о
раду секција

Јун 2012.

Задатак 7: Формирање фотографске секције

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци време
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Школски развојни план
евалуације евалуације

Избор  наставника  који  ће
руководити секцијом

Директор школе Август 2011.

Секција активно ради, број
укључених ученика, број

активности секција,
задовољство/незадовољство
реализованим акцијама, број

предлога за нове или
поновљене активности

Извештаји Стручно веће крај
школске
године

Анкетирање  ученика  у  вези
заинтересованости за ову секцију

Руководиоци
секције

Септембар
2011.

Избор ученика-чланова секције
Припрема програма рада
Реализација програма рада Током године
Евидентирање  акција  и
активности  секције  и  извештај  о
раду секција

Јун 2012.

Задатак 8: Формирање луткарске секције

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Избор  наставника  који  ће
руководити секцијом

Директор школе Август 2011.

Секција активно ради, број
укључених ученика, број

активности секција,
задовољство/незадовољство
реализованим акцијама, број

предлога за нове или
поновљене активности

Извештаји Стручно веће крај
школске
године

Анкетирање  ученика  у  вези
заинтересованости за ову секцију

Руководиоци
секције

Септембар
2011.

Избор ученика-чланова секције
Припрема програма рада
Реализација програма рада Током године
Евидентирање  акција  и
активности  секције  и  извештај  о
раду секција

Јун 2012.

Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Побољшати сарадњу са родитељима укључивањем родитеља у активности школе
Задатак 1: Организовање предавања за родитеље
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Школски развојни план

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Анкетирати родитеље о теми која их 
интересује

одељенске старешине
током школске

године
једно

предавање за
родитеље
годишње,

одзив
родитеља

извештај психолог/
педагог

након
реализацијеПрипрема предавања психолог/ педагог

Припрема штампаног материјала за 
родитеље
Обавештавање и позивање родитеља одељенске старешине
Реализација предавања психолог/педагог
Извештај о реализацији

Задатак 2: Организовати трибине „Моје занимање је...“ са родитељима „предавачима“

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Направити план и изабрати занимања о 
којима ће се ученицима говорити

педагог
септембар

одржана једна
трибина
годишње

извештај Тим за
сарадњу са

родитељима

крај
школске
године

Анкетирати родитеље одељенске старешине
Договор са родитељима о начину и 
времену реализације трибина

Тим за сарадњу са
родитељима

2.
полугодиште

Обавештавање ученика
Реализација 
Извештај о реализованој активности

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са окружењем кроз боље информисање

Задатак 1: Направити и уређивати сајт школе
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Школски развојни план
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

Отварање Домена Тим за промоцију
школе

током школске
2011/2012.год.

Отворен домен,
изабрана

најповољнија
понуда, анкета на

сајту оњеговом
изгледу (60%
задовољно),

могућност да више
наставника  (преко

5) учествује у
креирању сајта,
постављен сајт

подаци са
сајта

Тим за
промоцију

школе

током
школске
године

Одабир фирме која ради динамичке сајтове Тим за промоцију
школе

Израда дизајна сајта Одабрана фирма

Обука  за постављање садржаја сајта Радник одабране
фирме

Постављање сајта Тим за промоцију
школе

Задатак 2. Направити и уређивати Facebookстрану

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
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Школски развојни план
Изабрати ученике (два из ВТ-а) 
која ће са психологом водити FB 
страну школе

координатор ВТ-а
током

школске
2011/12.
године

FB страница постоји, број
чланова групе, посећеност

извештај Тим за
промоцију

школе

два пута у
току године

Отварање FB групе изабрани ученици,
психологАжурирање FB групе

Задатак 3: Израда школског часописа и зидних школских новина

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Детаљан план активности за 
одређену школску годину

руководиоц
новинарске секције

септембар
сваке године

4 пута годишње објављене
зидне новине, број ученика у
секцији, 2 броја штампаних

школских новина

школске
новине

Тим за
процију
школе

на крају
школске
године

Одабир тема и рубрика које ће 
бити обрађене у новинама

руководиоц
секције, ученици

Објављивање зидних новина октобар,
децембар,
фебруар,

април
Обезбеђивање финансијских 
средстава за издавање 
штампаних новина

директор септембар
2012/јануар

2013.
Припрема текстова за штампане 
школске новине

руководиоц
секције, ученици

2 пута у
години

2012/13.
Извештај о раду новинарске 
секције

руководиоц секције јун

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Побољшати сарадњу са локалном заједницом кроз укључивање школе у пројекте
Задатак 1: Укључивање школе у пројекат Школа без насиља“
Задатак 2: Укључивање школе у пројекте локалне заједнице

Директор школе и запослени ће пратити могућности укључивања школе у пројекте Министарства просвете и пројекте локалне заједнице и
предузимати све потребно да школа у исте буде укључена.
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Школски развојни план

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Побољшати везу са окружењем појачаном промоцијом школе

Задатак 1: Организовање заједничких активности са вртићима у окружењу
Активности Извршиоци Време

реализације
Евалуација

показатељи како меримо носиоци
евалуације

време
евалуације

избор Тима, односно задужених за 
организацију

Тим за промоцију,
учитељи,

наставници

током школске
године

најмање два
сусрета и две
реализоване
заједничке
активности

извештај,
фотографије

Тим за
промоцију

школе

крај школске
године

контактирање вртића у окружењу
планирање заједничких активности са 
вртићима (приредбе, посета часова, play 
day, Дечја недеља,...)
припремање заједничких активности
извођење заједничких активности
фотографисање и снимање

Задатак 2: Тематске посете установама

Активности Извршиоци Време
реализације

Евалуација
показатељи како меримо носиоци

евалуације
време

евалуације
Сачинити план посета Стручна већа август сваке 

школске 
године

направљен план
реализоване 2 посете

годишње
информације о посети су

доступне

Годишњи
програм

извештаји
већа

фотографије

Педагошки
колегијум

крај
школске
годинеРеализовати посете наставници током године

Фотографије са посета истаћи на 
паноу у холу или ставити на сајт

фото-секција
Тим за промоцију 
школе

током године
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Школски развојни план

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

1. Милијана Граховац Проле, директор школе
2. Аленка Орешчанин, наставник у разредној настави, руководилац 
3. Добрила Савкић, наставник енглеског језика, заменик руководиоца 
4. Драгана Атанасковић, психолог
5. Јелена Павловић, наставник српског језика
6. Јелена Радоички, наставник музичке културе
7. Корнелија Бараk, наставник немачког језика
8. Бошко Болић, члан Савета родитеља
9. , представник локалне заједнице
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