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                                   КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ  

  

            Основни подаци о школи 

  

Назив школе  Основна школа ''Дринка Павловић'' 

Адреса  Улица  Вука Караџића бр. 54,  пошт.број- 18430 

Округ Топлички 

Општина  Куршумлија 

Место Куршумлија 

Телефон  027/389-050  

Телефакс  027/81-000-91  

Wеб-сите   www.osdrinkapavlovic.edu.rs  

E-mail   osdrinka@mts.rs  

Дан школе  15. мај  

Број ученика  у школској 2015/2016- 854  

Језици на којима се изводи 
настава у школи  српски  

Број смена у школи  две  

Директор школе  Радиша Никић, проф.физиичког васпитања  

Издвојена одељења  

 осморазредна 
Грабовница 

Косаничка Рача 

 четвороразредна 

Богујевац 

Мердаре 

Рударе 

Пролом Бања 

Куршумлијска Бања 
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        Основни подаци о Куршумлији 

 

 

 

  Општина Куршумлија се налази на југу Србије у Топличком округу, а њена територија је 
углавном смештена у горњем току реке Топлице у сливовима притока Косанице и Бањске. 
Административни и култури центар општине је град Куршумлија. 
  Насељено место Куршумлија подигнуто је на месту Римског насеља Ad Fines и налази се на 
стратегијски важној саобраћајници Ниш – Приштина, те je одувек било сведок многобројних 
историјских дешавања. 
   

 

  Средиште општине- Куршумлија налази се на средокраћи пута Ниш - Приштина, на по 60-так 
километара између ових градова, а најближи већи град је Прокупље, удаљено 30-ак 
километара. 
  Општина Куршумлија је једна од неколико општина у Републици Србији са великом 
површином, али прилично слабом насељеношћу. Нарочито је слабо насељено рурално подручје 
брдско-планинског дела општине. 
  Куршумлија је имала славну прошлост и била је један од центара старе немањићке државе из 
чијих времена и до данас имамо очуване материјалне остатке. 
  Куршумлија обилује природним лепотама и надалеко је позната по својим бањама  ( Пролом 
Бања и Луковска Бања, које су у већем делу године пуне посетилаца, као и Куршимлијска Бања 
(која тренутно и није у тако доброј позицији као прве две), и по природном феномену у 
Ђавољој вароши. 
 

  У граду постоје две основне школе, гимназија и економска школа, као и средња школа 
комбинованог типа, измештена из Подујева. 
  У непосредној близини самог центра града се налази Основна школа „Дринка Павловић“. 
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Посебне  карактеристике и специфичности  школе 

 

 
   Настава се одвија у матичној школи и у  издвојеним осморазредним одељењима у 
Грабовници и Косаничкој Рачи, као и у четвороразредним одељењима у: Богујевцу, 
Мердару, Рудару, Пролом Бањи и Куршумлијској Бањи.  
   У матичној школи настава се одвија у две смене - пре и после подне, а у периоду од 
месец дана врши се замена смена, у складу са законским одредбама. 
У издвојеним одељењима настава се одвија само пре подне. 

У матичној школи постоји одељење за децу са израженим посебним потребама. 
  У школи има много ученика са слабим социјалним и економским статусом, јер је 
ближе и шире окружење, у којем се школа налази веома неразвијено. Стога је видно 
изражено и исељавање породица из краја где се школа налази, што као резултат има 
стално смањење броја ученика сваке школске године. 

Школа се налази у ширем центру града, близу аутобуске станице и осталих главних 
административно-културних установа. 
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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ  

 

 

 

У ОШ „Дринка Павловић“ образовно-васпитни процес одвија се у матичној школи у 
самом граду и у издвојеним одељењима. 
Матична школа има  један објекат,са 24 учионице, кабинетима за хемију и физику, 
биологију, информатику и рачунарство, историју и географију, музичку и ликовну 
културу, мултимедијалном ичионицом, библиотеком, фискултурном салом, ђачком 
кухињом, књижаром, зубном ординацијом и учионицом музичке школе, канцеларијом 
за наставнике, просторијама за управу школе, администрацију, стручне сараднике, 
помоћно особље и спортски терен у оквиру школског дворишта. 
Укупан школски простор је површине 5372 м², а школско двориште је површине 
15280 м². 
 

 

                     Издвојена одељења приказана су табеларно: 
 

Место Број објеката 
Број учионица 
које се користе 

Површина 

дворишта у м² 
Специфичности 

Грабовница 1 6 2106 
Осморазредна 

школа 

Косаничка Рача 

 

2 

 

 

6 

 

 

4216 

 

Осморазредна 
школа, фискулт. 

сала, библиотека 

Богујевац 1 2 3300 
Четвороразредна 

школа 

Куршумлијска 

бања 
1 1 2093 

Четвороразредна 
школа 

Рударе 

 
1 1 945 

Четвороразредна 
школа 

Пролом 

бања 

_ 

 
1 

_ 

 

Приватна 

кућа 

Мердаре 

 
1 1 959 

Четвороразредна 
школа 

 

Наставна средства 

- рачунари, опремљен информатички кабинет, мултимедијална учионица, телевизори, 
плејери, штампачи, касетофони, БИМ пројектор, пројекциона табла/платно, графоскопи, 
фотокопир апарат, беле табле....(углавном-у матичној школи) 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   ЉУДСКИ  РЕСУРСИ  ШКОЛЕ 

             

 

Кадрови 
Број 

извршилаца 

Степен стручне спреме 

VII VI V IV III II I 

Наставно 
особље 

70 64 6 - - - - - 

Руководеће 

Особље 

2 2 - - - - - - 

Стручни 

сарадници 

4 4 - - - - - - 

Администрат. 
финанс.особље 

4 1 1 - 2 - - - 

Помоћно-техн. 
Особље 

24 - - - 1 3 - 20 

Укупно 104 71 7 - 3 3 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Од 103 запослена у школи, поред директора, помоћника директора, раде и стручни сарадници- 2 

педагога, психолог и библиотекар, 74 учитеља, наставника и професора, као и помоћно и 
административно особље. 
   

     Ресурси у окружењу 

                                     

  Пошто је школа у центру града, у њеној непосредној близини налазе се културне, друге образовне 
и остале институције- Библиотека, Дом здравља, Гимназија и Економска школа, Општина, 
излетиште Самоково... 

Остали ресурси  

 

- видео надзор 

- финансијски ресурси ( буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће у пројектима....) 
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Број ученика уписаних у претходне четири године   

 

Шк. година  Број уписаних ученика у први разред  

2015/2016.  92 

2014/2015.  63 

2013/2014.  120 

2012/2013.  107 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Број ученика у време израде ШРП-а 

                            

    

 

 
Број 

одељења 

Број ученика по разредима Укупно 

ученика I II III IV V VI VII VIII 

Матична 
школа 

32 71 95 64 111 125 94 102 108 770 

Издвој. 
одељења 

17 13 11 9 11 3 7 10 7 71 

Укупно 49 84 106 73 122 128 101 112 115 841 
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Материјална средства за одржавање, школа добија од општине, редовно.  
           Део средстава за материјал и опрему школа добија од донатора из локалне 
заједнице и шире. Последња остварена велика донација су средства, добијена од 
стране Амбасаде државе Јапан, која су наменски додељена за замену дотрајале 
фасадне столарије на објекту матичне школе, чиме је и испуњен један од циљева 
претходног школског развојног плана. 

  

Народна библиотека и биоскоп; спортски центар и културно-уметничка удружења; 
народни музеј; центар за културу;   

Основне и средње школе у ближем окружењу - ОШ „Милоје Закић“, Гимназија и 
Економска школа у Куршумлији,  предшколскe установа '''Сунце'' и ,,Чаролија'';  
Музичка школа ''Корнелије Станковић'' 

Установе локалне самоуправе, остале установе у граду, невладине 
организације, удружења и организације и медији  

 

Општина Куршумлија, Градска библиотека Куршумлија, Полицијска станица Куршумлија, Центар за 
социјални рад „Боровњак“ и Црвени крст, локална телевизија, Канцеларија за младе у Куршумлији. 

 

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ   

Локални фактори који утичу на развој школе 

Културне установе 

Образовне установе 
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           АНАЛИЗА  СИТУАЦИЈЕ  
 

Заинтересоване 
стране 

Интереси Ограничења 
Начин 

укључивања 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

         - Директор 

 

 

 

- виши рејтинг школе 

- лакше решавање 
проблема 

- складнији односи у 

школи 

-  већа мотивисаност 

колектива 

- расподела 
одговорности 

-  боља организација 

рада 

- боље разумевање за 

потребе школе 

- мање препрека у 

локалној средини 

- лична професионална 

афирмација 

 

 

 

 
- недовољна 

заинтересованост и 

мотивисаност у 

колектив и у 

локалној средини 

 - материјална 

ограничења 

- законска 
ограничења 

 

 

 

 

 

 
- израда и спровођење 

годишњег програма 
рада директора и 

других програма и 

координација свих 

актера у наставном 
процесу 

 

 

 

 

 

    

 

Наставно 

особље 

 

 

 

 

 

- подизање 
професионалне 
компетенције 

- стицање нових знања 

- подизање квалитета 
наставе 

- лична и 
професионална 

испуњеност и 

афирмација 

- размена искустава 

- квалитетнија 
комуникација унутар 

школе 

- боља атмосфера за 
рад 

 

 

-недостатак 
иницијативе 

- недовољна 
заинтересованост и 

мотивисаност 

- материјална и 
програмска 
ограничења 

 

 

 
- све активности 

дефинисане 
плановима и 
програмима 

 

 

 

       

 

 

-  Ученици 

 

 

 

 

 

-боља комуникација са 
вршњацима и 

одраслима 

- да учи оно што воли 

- квалитетно 
образовање 

- сопствено 
напредовање 

- задовољење 
сопствених потреба 

кроз образовно-

васпитни процес 

 

 

 
 

-немотивисаност 

- недостатак идеја 

- лични и 
породични 
проблеми 

 
 

 

 

 

 
- укључивање у све 

активности у 
оквирима образовно-

васпитног процеса 
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Стручни 

сарадници 

 

 

 

- јачање 
професионалне 
компетенције 

- стицање нових 
искустава 

- јачање сопствене 
улоге и положаја у 

школи 

- добра комуникација 
са колективом 

 
- недостатак 
мотивације 

- недостатак 
тимског рада 

- законска 
ограничења 

 
- све активности 

дефинисане 
плановима и 

програмом, прецизно 
дефинисане 

 

 

Родитељи 

 

 

 

 

- информисаност о 
раду школе 

- добра комуникација 
са особљем школе 

- задовољавајућа брига 
о деци 

- увид у сегменте 
образовно-васпитног 

рада, планове и 
резултате 

- недовољна 
ангажованост 

- недостатак идеја и 
сугестија за рад 

школе 

- субјективно 
сагледавање 

ситуација 

- редовно 
обавештавање 

родитеља 

- позивање на 
активности које 

школа организује 

 

Школски  
одбор 

- увид у потребе школе 

- компетенције за 
одлучивање 

- тимски рад 

- недовољна                            
ангажованост у 

планирању и 
реализацији 

- недостатак 
тимског рада 

- редовно 
обавештавање 

чланова одбора 

Локална 

заједница 

- квалитетна школа 

- отворена школа 

- остварење интереса 
локалне заједнице 

 

 

 

 

- активно учешће у 
животу локалне 

заједнице 

- промоција идеја и 
програма 

- недостатак 
материјалних 

средстава 

- законска 
ограничења 

 

- недовољно 
разумевање 

проблема и потреба 
школе 

- материјална 
средства 

- законска 
ограничења 

- редовно 
обавештавање 

- учешће 
представника школе у 

изради локалних 
стратешких 
докумената 

 

- комуникација са 
разним 

организацијама 

- именовање 
координатора за 
сарадњу са свим 
организацијама 

Културне 

установе 

- креирање културних 
вредности 

- промоција идеја 

- ангажовање у 
стварању културног 

идентитета града 

- материјална 
средства 

- демотивисаност 

 

- актива улога у 
годишњем планирању 

културне политике 

 

Здравствене 

установе 

- подизање нивоа 
здравствене заштите 

- развијање свести о 
здравим стиловима 

- материјална 
средства 

- законска 
ограничења 

евиденција ученика 

- сарадња са 
здравственом 

установом 
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живљења 

- ажурна здравствена - 
демотивисаност 

 

 

 

 
- Центар за 

социјални рад  
и 

Црвени крст 

 
 

- добра организација 
рада 

- јасна социјална слика 
школе 

- стварање социјалне 
карте 

- помоћ у 
хуманитарним 

акцијама 

 
 

- материјална 
средства 

- законска 
ограничења 

 

 

 
- континуирана 

обострана сарадња са 
установом 

 

 

 

 

 

- МУП  
Куршумлија 

 

 

 
 

 

- безбедност деце и 
школе 

 

 

 
- материјална 
ограничења 

- програмско-

концепцијска 
ограничења 

 

 
- рад школског 

полицајца 

- патроле у близини 
школе 

- сарадња са службом 

 

 

 
- Јавна предузећа и 

привреда 

- подршка и помоћ у 
раду школе 

- промоција добре 
слике сопственог 

предузећа 

- материјална 
ограничења 

- законска 
ограничења 

- недовољно 
ангажовање 

- отвореност за 
сарадњу са 

привредним 
субјектима 
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           АНАЛИЗА  СИТУАЦИЈЕ  
 

Наше предности Наше слабости 

 стручан наставни кадар; 

 знања, вештине стечене учешћем 
на семинарима;  

 спремност наставника за даље 
усавршавање;  

 организација рада;  
 већина ученика уписује жељену 

школу;  
 отвореност за сарадњу са локалном 

заједницом; 

 традиција дуга шест деценија у 
образовању и васпитању ученика; 

 стручна усавршавања и кадар; 

 опредељеност према сталном 
напредовању; 

 добра локација школе; 

 учешће на конкурсима,пројектима; 

 социјализација ученика са 

посебним   потребама; 

 учешће на конкурсима и 
такмичењима; 

 сарадња са окружењем; 

 побољшана безбедност (видео 
надзор, школски полицајац); 

 усмереност на постизање 
квалитетног образовања уз 
уважавање могућности ученика 

 по успеху  ученика на завршном 
испиту  наша школа је у школској 
2015/2016. години  високо 
позиционирана- међу првима у 
округу; 

 отвореност школе за сарадњу са 
образовним,  васпитним,  
културним, спортским и другим 
институцијама у окружењу; 

 успешно организовање различитих 
такмичења(школских, спортских...) 
и семинара у школи; 

 библиотека са читаоницом у 
матичној школи. 

 

 ученици нису мотивисани да 
стечено знање користе у животу; 

 смањена мотивација за школско 
учење, недовоњна повезаност 
наставе са ученичким искуствима 
и интересовањима; 

 недовољна опремљеност школе 
наставним средствима;  

 недовољно пружана помоћ и 
подршка ученицима -недовољна 
мотивисаност ученика за учешће у 
ваннаставним активностима; 

 родитељи нису довољно укључени 
у живот и рад школе;  

 настава није довољно прилагођена 
индивидуалним карактеристикама 
ученика;  

 мало изражен рад са надареним 
ученицима (мало посебних ИОП3 
планова за такве ученике); 

 недовољан прилив средстава за 
развој школе; 

 слаба изолација зграде матичне 
школе и неусловност појединих 
објеката на терену; 

 незаинтересованост појединих 
актера у образовно-васпитном 
процесу (врло често родитеља); 

 недовољна мотивисаност у 
појединим фазама наставног 
процеса и пројектима; 

 слаба опремљеност дидактичким и 

     наставним средствима посебно у   

издвојеним одељењима; 

 начин евиденције,  извештавања и 
промоције о реализованим 
активностима у школи; 

 недовољно уједначен критеријум 
оцењивања; 
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Уочене  могућности       Уочене  претње/опасности 

 

 
- изградња учионице на отвореном 

- рад на бољој „видљивости“ школе и   
   презентовању у локалној средини 

- подршка и укљученост родитеља 

- применљивост добрих искустава 

- формирање ученичке задруге 

- опремање постојећих кабинета и  
  формирање нових 

- рад на бољој изолацији зграде и смањењу 

 губитка енергије 

- професионална оријентација ученика 

- сарадња са локалном власти 

- сарадња са широм друштвеном 
заједницом, са невладиним организацијама 
и могућности за донаторским средствима 

 

 
- даљи пад броја ученика и негативна 

 миграциона кретања 

- лоша економска ситуација и сиромашна 

 општина 

- поремећен систем вредности у друштву 
који се рефлектује на млади нараштај 
- нееластичност образовног процеса 

- други спољни и унутрашњи негативни 
утицаји 

- опасности приликом путовања ученика 
(приличан број ђака-пешака на 
небезбедном терену)  
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МИСИЈА, ВИЗИЈА   
 

 

Мисија  
 

Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика и наставника, 
негујемо међусобно разумевање и уважавање и повећамо безбедност ученика и 
наставника у школи, јачање културне и васпитно-образовне  функције саме школе уз 
уважавање индивидуалних разлика и развијање позитивног односа ученика и родитеља 
према школи и учењу.  

Васпитање, знање, безбедност, међусобно поштовање, разумевање и уважавање 
свих актера је оно од чега полазимо, чиме се руководимо и чему, квалитетно бољем, 
увек тежимо, а то је-школа испуњена креативношћу ученика и повезана са њиховим 
животним искуствима.   
  

  

  

Визија  
 

  Наша визија је школа са савременим наставним средствима, са уређеним школским 
двориштем и кабинетима, са добром безбедношћу, школа у којој ученици добијају сву 
могућу подршку за остварење добрих резултата, својих циљева, али и идеја, у којој су 
родитељи укључени и сарађују са запосленима у школи на побољшању резултата своје 
деце и укупног имиџа школе. 
  Желимо да будемо школа која константно унапређује наставни процес, развија 
способности и интересовања ученика, да пружамо различите могућности за стицање 
савремених и применљивих знања уз подршку њиховом личном развоју, а све то у 
складу са нормативима.  

Наша је визија школа, која максимално поштује индивидуалне способности сваког 
ученика, отворена према свима, средиште и лидер образовно-васпитних активности, не 
само у оквирима општине и округа, већ и шире. 
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ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ  
 

На основу резултата самовредновања у последње три године и осталих релевантних извештаја, утврђене су 
потребе школе за сваку област. 

ОБЛАСТИ ПОТРЕБЕ 

ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  И  
ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА 

Израда  новог  школског  програма  за  следећи  
трогодишњи/петогодишњи период и праћење примене 

 

 

ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

Организовање акције помоћи другу/другарици у учењу и 
савладавању градива 

Помоћ ученицима у избору даљег школовања и будућег 
занимања- стално спровођење пројекта професионалне 

оријентације 

Организовање акција помоћи ученицима породично слабијег  
материјалног стања 

ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

Повећање степена повезивања знања, а затим и коришћења и 
примене усвојених знања у свакодневним ситуацијама 

Побољшање припрема за завршни испит и постизање још 
бољих резултата- тежња да резултати буду само бољи од 

претходних 

Обезбеђивање обавезне повратне информације на релацији: 
наставник-ученик и наставник-родитељ, односно школа- 

родитељи 

НАСТАВА 

И  УЧЕЊЕ 

Побољшање мотивације и нивоа одговорности ученика и 
наставника 

Прилагођавање рада индивидуалним карактеристикама 
ученика 

ЕТОС 

Израда нове личне карте школе 

Повећање степена заинтересованости родитеља и њиховог 
укључивања у рад школе 

Континуиран рад на превенцији вршњачког насиља 

Стална брига о уређењу школског простора 

Оснаживање позитивних међуљудских односа 

Побољшање „видљивости“ школе и презентација рада школе 
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РУКОВОЂЕЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

Достизање вишег нива одговорности и радне дисциплине 
запослених  и усаглашен и координиран рад стручних органа, 

тимова и служби у школи 

Укључивање школе у разне пројекте и реализација 
сопствених пројеката 

РЕСУРСИ 

Обезбеђивање функционалне опреме за рад 

Рад на стварању још бољих могућности за стручно 
усавршавање запослених 
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ 

Општи циљеви развоја школе 

     Унапређивање квалитета подршке ученицима у њиховом личном и социјалном 
развоју, као и у учењу. Одржавање и унапређивање сарадње између ученика, 
родитеља/старатеља и наставника, као и сарадње са локалном средином и другим 
институцијама у циљу обезбеђивања квалитетног васпитања и образовања. Побољшавање 
материјално техничких и безбедоносних услова школе, руковођења, организације и 
реализације школског програма. 

Специфични циљеви  

1.1. Израда  новог  школског  програма  за  следећи  трогодишњи/петогодишњи период и 
праћење остваривања 

2.1. Пружање помоћи  и подршке ученицима у раду, напредовању, личном и      
социјалном  развоју 

2.2. Помоћ ученицима у избору даљег школовања и будућег занимања- стално    
спровођење пројекта професионалне оријентације 

3.1. Мотивисање ученика за самоучење и да стечено знање користе у свакодневном 
животу и раду 

3.2. Израда базе података школских постигнућа ученика 

3.3. Унапређивање вредновања ученичких постигнућа 

4.1. Побољшање степена мотивације и нивоа одговорности ученика и наставника 

4.2. Континуирано прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика 

5.1. Промовисање школе 

5.2. Јачање међусобних односа у колективу и одржавање на задовољавајућем нивоу 

5.3. Боље укључивање родитеља у живот и рад школе 

5.4. Обезбеђивање услова за стално безбедан и сигуран боравак ученика и наставника у 
школи 

6.1. Усаглашавање и координисање рада стручних органа, тимова и служби у школи 

6.2. Постизање вишег нивоа одговорности и радне дисциплине 

6.3. Укључивање школе у разне пројекте и реализација сопствених пројеката 

7.1. Стварање бољих услова за рад у школи 

7.2. Континуирано стручно усавршавање запослених 
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РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ,  ЗАДАЦИ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ОСТВАРЕНОСТИ  ПЛАНА 

 

Приоритетна област 1 → Школски  програм  и  годишњи  план  рада 

Циљ 

1.1 → 
Израда  новог  школског  програма  за  следећи  трогодишњи/петогодишњи период и 
праћење остваривања 

Задатак 

1.1.1 → 
Израда  новог  школског  програма 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Упознавање чланова стручних већа са 
евентуалним новинама у изради школског 
програма 

Тим за израду школског 
програма и годишњег 

плана рада школе, 
секретар школе, директор 

Током школске 
2016/2017. године- до 

маја 2017. 

 
Разматрање степена остварености 
претходног школског програма, његових 
слабих и добрих страна 

Стручна већа предметне и 
разредне наставе 

Током школске 
2016/2017. године 

Испитивање интересовања ученика за 
активности у школи ради евентуалне 
уградње нових садржаја у нови школски 
програм 

Стручна већа предметне и 
разредне наставе, 

Педагошко-психолошка 
служба 

Током школске 
2016/2017. године- до 

маја 2017. 

 

Израда новог школског програма за  
следећи  трогодишњи/петогодишњи 
период 

Стручна већа предметне и 
разредне наставе, 

Педагошко-психолошка 
служба, Директор, 

Помоћник директора 

 
Август 2017. године 

Задатак  
1.1.2 → 

Праћење остваривања школског програма 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Праћење остваривања школског програма  
Стручна већа предметне и 

разредне наставе 

Током школске 
2017/2018. и свака 

следеће године 

Усвајање анекса школског програма због 
измена насталих у ходу 

Стручна већа предметне и 
разредне наставе, 

Педагошко-психолошка 
служба, 

Директор, 
Помоћник директора 

Током сваке школске 
године, а најкасније у 

августу 

 

Приоритетна област 2 → Подршка ученицима 

Циљ  
2.1 → 

Пружање помоћи  и подршке ученицима у раду, напредовању, личном и социјалном  
развоју 

Задатак 

2.1.1 → 
Организовање акције помоћи другу/другарици у учењу и савладавању градива 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организовање помоћи ученика са 
одличним успехом другарима у одељењу, 
који постижу слабије резултате 

Одељењске старешине 
Током трајања школске 

године 
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Задатак  
2.1.2 → 

Организовање акција помоћи ученицима породично слабијег  материјалног стања и 
осталима, којима је помоћ потребна (због болести и др...) 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Подсећање одељењских старешина на 
методологију утврђивања социјалног 

статуса ученика 

Педагог 
Август-септембар сваке 

школске године 

Идентификовање ученика слабијег 
материјалног стања 

Одељењски старешина Октобар 

Организовање помоћи ученицима слабијег 
материјалног стања на нивоу одељења, 

разреда и читаве школе 

Одељењске старешине, 
педагог/психолог, 

пом.директора 

Током школске године 

Задатак  
2.1.3 → 

Подршка личном и социјалном развоју ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организовање хуманитарних и 
друштвено-корисних акција, културних, 
музичких, спортских и других 
манифестација и облика дружења у циљу 
постизања емпатије међу вршњацима 

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
педагошко-психолошка 
служба 

 

Током школске године 

Циљ  
2.2 → 

Помоћ ученицима у избору даљег школовања и будућег занимања- стално 
спровођење пројекта професионалне оријентације 

Задатак 

2.2.1 → 
Помоћ ученицима у избору даљег школовања и будућег занимања 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Одређивање институције/организације/  
фабрике у граду за посету ученика или за 
долазак њихових представника у школу 

Тим за ПО 

 

Децембар-фебруар 
сваке школске године 

Направити листу организација и распоред 
посете за ученике седмог и осмог разреда 

Тим за ПО 
Фебруар-март сваке 

школске године 

Континуирана реализација радионица ПО 

Тим за ПО, одељењске 
старешине, предметни 

наставници 7.и 8. разреда, 
педагог, психолог 

 

Током школске године 

Укључивање родитеља, који ће 
презентовати своја занимања 

Одељењске старешине 
одељења 7.и 8. разреда 

Током школске године 

Усклађивање програма професионалне 
оријентације са потребама ученика 

Тим за ПО, педагог Током школске године 

Задатак 

2.2.2 → 

Унапређивање сарадње са институцијама у оквиру пројекта професионалне 
орјентације ученика  

Активности Носиоци активности Време реализације 

Разговор са представницима 
установа/организација/институција у 
граду 

Тим за ПО, педагог-
психолог, директор, 

пом.директора 

Током школске године 
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Успостављање интезивније сарадње са 
тржиштем рада, односно НСЗ 

Директор, педагог Током школске године 

 

Приоритетна област 3 → Постигнућа ученика 

Циљ  
3.1 → 

Мотивисање ученика за самоучење и да стечено знање користе у свакодневном 
животу и раду  

Задатак  

3.1.1 → 
Оспособљавање ученика за самостално стицање знања 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Упућивање ученика на шире коришћење 
литературе и садржаја са Интернета у 
циљу стицања нових знања  

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 

педагог 

 

 

Током школске године 

Навикавање ученика на одговорност у 
раду кроз анализу педагошке 
документације у оцењивању 

Учење ученика различитим облицима 
сарадње у наставном процесу 

Задатак   
3.1.2 → 

Побољшање успеха ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Праћење успеха ученика и израда 
статистичких извештаја на огласној табли Одељењске старешине, 

предметни наставници, 
педагог, наставник 

информатике 

квартално 

Анализирање успеха на тестовима и 
завршном испиту и предузимање мера за 
побољшање постигнућа 

Квартално/ 
крај школске године 

Циљ  
3.2 → 

Израда базе података школских постигнућа ученика  
 

Задатак   
3.2.1 → 

Успостављање система јавне промоције ученика који постижу запажене резултате 
на такмичењима и у ваннаставним активностима 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Израда табеле са успесима ученика и 
постављање на огласну таблу Одељењске старешине, 

предметни наставници, 
наставник 

информатике/особа 
задужена за ажурирање 
школског сајта, педагог, 

психолог, помоћник 
директора, директор 

 

 

 

 

Током школске године 

„Видљивост“ успешних ученика на сајту 
школе- кратка биографија и резултати 

Истицање успешних ученика на 
родитељским састанцима, Савту 
родитеља, Школском одбору 

Медијска покривеност резултата наших 
успешних ученика 

Задатак 

3.2.2 → 
Праћење постигнућа ученика  

Активности Носиоци активности Време реализације 

Праћење постигнућа ученика на разним 
такмичењима 

Одељењски старешина, 
предметни наставници, 

пом. директора 

Током такмичења и на 
крају такмичарског 

циклуса 
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Праћење постигнућа ученика на завршном 
испиту 

Одељењски старешина, 
предметни наставници, 

педагог, психолог, 
пом. директора 

 

После завршног испита 

Анализа постигнућа и израда пропратне 
документације 

Педаг-психол. служба, 
пом. директора, директор, 

информатичар 

На крају школске 
године 

Циљ  
3.3 → 

Унапређивање вредновања ученичких постигнућа 

Задатак 

3.3.1 → 
Праћење напредовања ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Упознавање ученика са оствареним 
нивоима стандарда постигнућа и 
критеријумима оцењивања 

Одељењски старешина, 
предметни наставници 

После сваког теста и 
провере 

Вођење педагошке документације, 
посебно о напредовању и оцењивању 
ученика, у складу са прописима 

Одељењски старешина, 
предметни наставници 

Током школске године 

Анализа постигнутих резултата у 
напредовању ученика 

Одељењски старешина, 
предметни наставници, 

пед-псих. служба 

Квартално 

 

Приоритетна област 4  → Настава  и  учење 

Циљ  
 4.1 → 

Побољшање степена мотивације и нивоа одговорности ученика и наставника 

Задатак   
 4.1.1 → 

Редовно ажурирање и коришћење школског сајта 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Документовање свих битних активности у 
току школске године 

Информатичар, задужен за 
функционисање сајта 

Током школске године 

Праћење посећености сајта и редовно 
ажурирање 

Информатичар, задужен за 
функционисање сајта 

Током школске године 

Задатак   
4.1.2 → 

Редовно коришћење мултимедијалне  учионице 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Планирање и реализација наставе уз 
помоћ мултимедијалне учионице 

Наставници предметне и 
разредне наставе 

Током школске године 

Редовна евиденција употребе и анализа 
коришћења мултим. учионице 

Педагог 
Током школске године; 
анализа-полугодишње 

Задатак   
4.1.3 → 

Извођење огледних/угледних часова и приказ иновативних метода рада 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Израда распореда и редоследа извођења 
часова овога типа 

Стручна већа, педагог Август 
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Анализа изведених часова и примењених 
метода 

Стручна већа, педагог На крају шк.године 

Циљ  
 4.2 → 

Континуирано прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика 

Задатак   
 4.2.1 → 

Стална подршка инклузивном образовању у школи 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Израда ИОП –а за ученике којима је 
потребна додатна образовна подршка, са 
посебним акцентом на ИОП 3, који је 
ранијих година био запостављен 

Наставници предметне и 
разредне наставе, чланови 

ИОП тима 

септембар- новембар и 
по потреби током 
школске године 

Информисање колектива од стране 
чланова ИОП тима о резултатима и 
новинама у инклузивној пракси 

Чланови ИОП тима полугодишње 

 

Приоритетна област 5 → Етос 

Циљ  
5.1 → 

Промовисање школе 

Задатак 

5.1.1 → 
Израдити нову личну карту школе и истаћи је на видном месту 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Израдити идејну скицу 
Наставници ликовне 

културе, српског језика и 
техничког и инф. 

образовања 

Прво полугодиште шк. 
2016/2017. 

Обавити неопходне консултације и 
прибавити неопходан материјал за рад 

Треће тромесечје шк. 
2016/2017. 

Израдити личну карту школе 

Ученици, наставници 
ликов.култ. и технич. и 

инф. образ. 

До краја 2. 
полугодишта шк. 

2016/2017. 

Задатак  
5.1.2 → 

Континуирано медијско покривање битних догађања у школи 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Обавештавање и сарадња са локалним 
медијима 

Директор, 
пом.директора 

Током школске године 

Редовно ажурирање школског сајта 
Информатичар, задужен за 

школски сајт 
Током школске године 

Редовно вођење летописа школе 

Особа задужена за вођење 
летописа (одређује се на 
почетку школске године) 

Током школске године 

Циљ  
5.2 → 

Јачање међусобних односа у колективу и одржавање на задовољавајућем нивоу 

Задатак 

5.2.1 → 

Стално развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у 
школи 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Повећање протока и доступности 
информација свим запосленима 

Директор, пом.директора 

 
Током школске године 
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Организовање дружења, излета и 
екскурзија за чланове колектива 

Директор Током школске године 

Самовредновање међуљудских односа у 
школи објективним техникама  

Тим за самовредновање 
Током школске године, 

према одабраним 
стандардима 

Циљ  
5.3 → 

Боље укључивање родитеља у живот и рад школе  
 

Задатак 

5.3.1 → 
Организовање доласка у школу родитеља различитих занимања 

Организовање презентовања занимања од 
стране ђачких родитеља Тим за ПО 

Друго полугодиште 
школске године 

Организовање различитих предавања 
ђачких родитеља (о здравственој култури, 
здравим стиловима живота, безбедности, 
опасности од порока....) 

Одељењске старешине, 
педагог, психолог 

Током школске године 

Циљ  
5.4 → 

Обезбеђивање услова за стално безбедан и сигуран боравак ученика и наставника у 
школи 

Задатак 

5.4.1 → 
Стални рад на превенцији насиља 

Организовање акција у служби превенције 
насиља 

Вршњачки тим, педаг-
психол.служба, одељењске 

старешине 
Током школске године 

Евидентирање слабих безбедносних тачака 
у школи  

Стручна већа, педагог, 
психолог, пом.директора, 

директор 
Август-септембар 

Израда и спровођење плана за 
неутралисање слабих безбедносних тачака 
у школи 

Директор, тим за заштиту 
од насиља, координатори 

одељ. Већа, пед-
псих.служба 

Август-септембар; 
Током школске године 

 

Приоритетна област 6 → Руковођење, организација  и  обезбеђивање  квалитета 

Циљ  
6.1 → 

Усаглашавање и координисање рада стручних органа, тимова и служби у школи  
 

Задатак 
6.1.1 → 

Успостављање и одржавање активног функционисања органа, тимова и служби у 
школи 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Задуживање појединих особа за контролу 
рада стручних органа, тимова и служби у 
школи 

Директор, 
пом. директора 

Август 

Одржавање активног функционисања 
органа, тимова и служби и праћење 
доследне  примене свих правилника   

Директор, секретар Током школске године 

Задатак  
6.1.2 → 

Успостављање и омогућавање ефективног рада школе 

Активности Носиоци активности Време реализације 
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Транспарентна и правовремена 
информисаност запослених  

Директор, 
пом. директора 

Током школске године 

Постављање јасних и прецизних захтева Директор Директор 

Равномерно распоређивање задужења у 
оквиру 40-часовне радне недеље 

Директор, секретар Август 

Циљ  
6.2 → 

Постизање вишег нивоа одговорности и радне дисциплине  
 

Задатак 
6.2.1 → 

Подизање на виши нови мотивације наставника, која треба да доведе до вишег 
степена одговорности и радне дисциплине 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Мотивисаност за професионалан однос 
према раду 

Директор, пом. директора, 
педагог, психолог 

Током школске године 

Награђивање за постигнуте резултате и 
савестан рад 

Директор, На крају школске 
године 

Конструктивно указивање на грешке и 
пропусте у раду 

Директор, пом. директора, 
педагог, психолог 

Током школске године 

Санкционисање грубих превида, грешака 
и повреде радне обавезе 

Директор Током школске године 

Задатак 
6.3.1 → 

Пројекти реконструкције и опремања школских објеката* 

 

Приоритетна област 7 → Ресурси 

Циљ  
7.1 → 

Стварање бољих услова за рад у школи 

Задатак 
7.1.1 → 

Континуирано стварање адекватног простора за рад, функционалне опреме, 
материјално-техничких средстава и хигијенских услова за рад  

Активности Носиоци активности Време реализације 

Опремање потребним наставним 
средствима и дидактичким материјалом 

Председници стручних 
већа, директор 

Почетак школске 
године; квартално 

Текуће одржавање 

Директор, административ-

финанс. особље,  
помоћно особље 

Током школске године 

Реализација пројеката реконструкције и 
опремања школских објеката* 

Директор, Тим за 
Разв.планирање, Школски 
одбор, Локална самоуправа 

Период важења 
Развојног плана 

Циљ  
7.2 → 

Континуирано стручно усавршавање запослених 

Задатак 
7.2.1 → 

Планирање и остваривање стручног усавршавања запослених 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Анализа потреба стручног усавршавања 
наставника и струч.сарадника за сваку 
следећу годину 

Председници стручних 
већа, педагог, психолог 

Јун- август 



 25 

Планирање стручног усавршавања на 
годишњем нивоу 

Председници стручних 
већа, педагог, психолог 

Август 

Релизација плана усавршавања на 
годишњем нивоу  

Директор, пом. директора, 
пед-псих.служба 

Током школске године 

Анализа остварености плана усавршавања Педаг-психол. служба Јун- август 

 

 

 

 

*   Пројекти реконструкције и опремања школских објеката 

Циљеви Садржаји Носиоци Реализација 

 

 

 

 

 

Санација 
школског 
простора, 
унапређивање 
материјално-

техничких ресурса 
и пројекти 
реконструкције и 
опремања 
школских објеката 

Реконструкција 
санитарних чворова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе,  
Тим за развојно 
планирање,  
Школски одбор,  
Локална 
самоуправа 

Школска 2016/2017. 

Уређење и 
ограђивање 
школског дворишта 
и канализационог 
одвода 

Школска 2016/2017-

2017/2018. 

Адаптирање 
школског простора-

уређивање 
учионица и набавка 
нових врата на 
учионицама 

Школска 2017/2018. 

Изградња летње 
учионице у кругу 
школе 

Школска 2018/2019- 

2019/2020. 

Санација крова 
школе 

Школска 2019/2020. 

Санација фасаде 
школе 

Школска 2020/2021. 
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ВРЕДНОВАЊЕ  ЗАДАТАКА 

 

 

Циљ 1.1 → 
Израда  новог  школског  програма  за  следећи  трогодишњи/петогодишњи 
период и праћење остваривања 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

 

 

 

 

1.1.1. 

Израда  новог  
школског  
програма 

Чланови стручних већа 
упознати са новинама у 

изради школског програма 

Састанак, 
разговори 

записници 

Директор, 
Пом.директора 

„Скениран“ претходни 
школски програм са 

уоченим добрим и лошим 
странама степеном његове 

остварености 

Састанак, 
разговори 

записници, 
извештај 

Председници 
стручних већа 

предметне и разредне 
наставе 

Спроведено испитивање 
интересовања ученика за 

новим садржајима 

Састанак, 
разговори 

записници, 
извештај 

Педагошко-

психолошка служба 

Председници 
стручних већа 

предметне и разредне 
наставе 

Израђен нови школски 
програм за  следећи  

трогодишњи/петогодишњи 
период 

Састанак, 
разговори 

записници, 
извештај 

Директор, 
Пом.директора 

1.1.2. 

Праћење 
остваривања 

школског програма 

 

Годишње праћење 
остваривања школског 

програма 

 

 

 

Састанак, 
разговори 

записници, 
извештај 

Председници 
стручних већа 

предметне и разредне 
наставе, 

Педагошко-

психолошка служба 

Пом.директора, 
директор 

Усвајање анекса школског 
програма због измена 

насталих у ходу 

Састанак, 
записници, 
извештај 

Председници 
стручних већа 

предметне и разредне 
наставе, 

Педагошко-

психолошка служба 

Пом.директора, 
директор 

 

Циљ 2.1 → 
Пружање помоћи  и подршке ученицима у раду, напредовању, личном и 
социјалном  развоју 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 
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2.1.1. 

Организовање 
акције помоћи 

другу/другарици у 
учењу и 

савладавању 
градива 

Бољи резултати ученика, 
који су раније имали 

слабији успех 

Евиденција о успеху 

Одељењске 
старешине, 

Пед-психол. служба 

2.1.2. 

 

Организовање 
акција помоћи 

ученицима 
породично 

слабијег  
материјалног 

стања и осталима, 
којима је помоћ 
потребна (због 
болести и др...) 

Одређивање социјалне 
карте одељења и статуса 

ученика 

Социјална карта 
одељења 

 

 

Одељењске 
старешине, 

пед-психол. служба 

Идентификовање ученика 
слабијег материјалног 

стања 

Социјална карта 
одељења, евиденција 

одељењског 
старешине 

Указана помоћ ученицима 
слабијег материјалног 

стања на нивоу одељења, 
разреда и читаве школе 

Школска евиденција, 
записници, извештај 

Одељењске 
старешине, 

пед-психол. служба, 
пом. директора, 

директор 

 

 

2.1.3. 

 

Подршка личном и 
социјалном развоју 

ученика 

Јачање друштвено-

социјалних веза међу 
ученицима, бољи односи и 
дружење између ученика 

Школска евиденција 

Одељењске 
старешине, 

пед-психол. служба, 
 

 

Циљ 2.2 → 
Помоћ ученицима у избору даљег школовања и будућег занимања- стално 

спровођење пројекта професионалне оријентације 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

2.2.1. 

Помоћ ученицима 
у избору даљег 
школовања и 

будућег занимања 

 

Већи проценат ученика, 
који уписује жељену 

средњу школу 

 

Евиденција са уписа 
после завршног 

испита 

 

Одељењске 
старешине, 

Педаг-психол.служба 

2.2.2. 

Унапређивање 
сарадње са 

институцијама у 
оквиру пројекта 
професионалне 

оријентације 
ученика 

Боља сарадња са 
субјектима на локалу у 

оквиру пројекта 
професионалне 

оријентације ученика и 
помоћи ученицима у 

одабиру жељене школе 

 

Школска евиденција 
о сарадњи, 
Записници, 
извештаји 

Директор. 
пом.директора, 

педагог, психолог 

 

 

Циљ  3.1 → 
Мотивисање ученика за самоучење и да стечено знање користе у 
свакодневном животу и раду 
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Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

Оспособљавање 
ученика за 
самостално 
стицање знања 

Ученици су оспособљени 
и умеју да самостално 
долазе до одређених знања 
и сазнања 

Упитници, тестови, 
анкете 

Педагог 

Побољшање 
успеха ученика 

Успех ученика је 
побољшан 

Дневници васп-образ. 
рада, статистички 
подаци 

Педагог, психолог, 
Пом. директора 

Циљ  3.2 → Израда базе података школских постигнућа ученика  

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

Успостављање 
система јавне 

промоције ученика 
који постижу 

запажене резултате 
на такмичењима и 

у ваннаставним 
активностима 

 

Сви ученици који су 
постигли добре резултате 
су похваљени и у складу 
са могућностима школе 

награђени 

 

Књига обавештења, 
сајт школе, табеле са 

извештајима 

 

 

Педагог,психолог, 
информатичар, 
пом. директора 

Праћење 
постигнућа 

ученика 

Свако постигнуће ученика 
на такмичењима се 

пропратило 

Извештај са 
пропратном 

документацијом 

Педагог,психолог, 
пом. директора 

Циљ  3.3 → Унапређивање вредновања ученичких постигнућа 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

Праћење 
напредовања 

ученика 

Свако напредовање 
ученика и њихова 

постигнућа се прате 

Извештаји 

Одељењске 
старешине, педаг-

псих. служба 

 

Циљ 4.1 → 
Побољшање степена мотивације и нивоа одговорности ученика и 
наставника 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

4.1.1. 

Редовно 
ажурирање и 
коришћење 

школског сајта 

Све активности, успеси 
ученика и школе, 

информације, обавештења, 
благовремено су видљиви 

на сајту 

Школски сајт 

Информатичар, 
задужен за 

администрирање 
школског сајта, 
пом. директора, 

директор 

4.1.2. 

 

Редовно 
коришћење 

мултимедијалне  
учионице 

 

Степен коришћења 
мултимедијалне учионице 
је сваке следеће школске 

године већи 

 

Извештај, анализа, 
евиденција о 
коришћењу 

Педагог 
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4.1.3. 

Извођење 
огледних/угледних 

часова и приказ 
иновативних 
метода рада 

 

Број угледних/огледних 
часова се повећава из 

године у годину и не може 
бити битно мањи 

 

Извештај, анализа, 
евиденција о 
коришћењу 

Педагог 

Циљ 4.2 → Континуирано прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

4.2.1. 

Стална подршка 
инклузивном 
образовању у 

школи 

 

 

Обезбеђена потпуна 
инклузивна подршка свим 

ученицима, који имају 
потребе за њом; 

Заступљен и ИОП 3 

 

Школска и педагошка 
евиденција, 
извештаји 

 

Председник Тима за 
ИОП 

 

Циљ 5.1 → Промовисање школе 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

5.1.1. 

Израдити нову 
личну карту школе 

и истаћи је на 
видном месту 

 

Нова прегледна лична 
карта, израђена и 

постављена на видном 
месту 

 

 

 

Председник Тима за 
културну и јавну 
делатност школе 

5.1.2. 

Континуирано 
медијско 

покривање битних 
догађања у школи 

 

Сва важна дешавања у 
школи благовремено  
бележи школски сајт, 

локални медији 

 

Школски сајт, 
медијски написи 

 

Директор, 
пом.директора 

Циљ 5.2 → 
Јачање међусобних односа у колективу и одржавање на задовољавајућем 
нивоу 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

5.2.1. 

Стално развијање и 
неговање 

позитивне радне 
атмосфере и 
међуљудских 

односа у школи 

 

 

Међуљудски односи у 
колективу на констатно 
задовољавајућем нивоу, 
обезбеђена максимална 

доступност информација 
запосленима 

 

Евиденција о 
извештавању, о 

изведеним 
екскурзијама 

 

Директор 

пом.директора 

Циљ 5.3 → Боље укључивање родитеља у живот и рад школе  
 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

5.3.1. Родитељи ученика су 
заинтересовани за долазак 

 

Евиденција о доласку 
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Организовање 
доласка у школу 

родитеља 
различитих 
занимања 

 

у школу, презентацију 
свог занимања и држање 
предавања на разне теме 

родитеља, 
извештај 

Координатор Тима за 
ПО, педагог 

Циљ 5.4 → Обезбеђивање услова за стално безбедан и сигуран боравак ученика и 
наставника у школи 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

5.4.1. 

Стални рад на 
превенцији насиља 

 

Уочене и отклоњене слабе 
безбедносне тачке у 

школи; 
Насиље и вршњачко 

насиље у опадању сваке 
следеће школске године 

Евиденција, 
извештаји 

 

Координатор Тима за 
заштиту од насиља, 

директор 

 

Циљ 6.1 → Усаглашавање и координисање рада стручних органа, тимова и служби у 
школи  

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

6.1.1. 

Успостављање и 
одржавање активног 

функционисања 
органа, тимова и 
служби у школи 

 

Висок ниво координације 
између школких тимова 

 

Извештаји, 
евиденција 

 

Директор 

6.1.2. 

Успостављање и 
омогућавање 

ефективног рада 
школе 

Подизање и одржавање 
ефективности рада на 

нивоу, бољем од 
претходне школске 

године 

 

Извештаји, 
евиденција 

 

Директор, 
секретар 

Циљ 6.2 → 
Постизање вишег нивоа одговорности и радне дисциплине  
 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

6.2.1. 

Подизање на виши 
нови мотивације 
наставника, која 

треба да доведе до 
вишег степена 
одговорности и 

радне дисциплине 

 

 

Извршавање радних 
обавеза у пуном обиму, са 
већем одговорношћу и на 

време 

 

 

Евиденција, похвале 
и награде 

 

 

Директор 

Циљ 6.3 → Укључивање школе у разне пројекте и реализација сопствених пројеката 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 
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6.3.1. 

Санација школског 
простора, 

унапређивање 
материјално-

техничких ресурса и 
пројекти 

реконструкције и 
опремања школских 

објеката 

 

 

Одрађени планирани 
радови на уређењу 

школског простора према 
утврђеној динамици 

 

 

Извештаји, 
пројектна 

документација 

 

 

Директор, 
Тим за развојно 

планирање, 
Школски одбор, 
Представници 

локалне самоуправе 

 

Циљ 7.1 → Стварање адекватног простора за рад, функционалне опреме, материјално-
техничких средстава и хигијенских услова за рад  

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

7.1.1. 

Стварање бољих 
услова за рад у 

школи 

 

Већа опремљеност 
наставним средствима, 
текуће одржавање на 
нивоу, реализовани 
планирани пројекти 

Евиденција о потребама 
и набавци, 

документација о 
реализацији пројеката,  

извештаји 

 

директор 

Циљ 7.2 → Континуирано стручно усавршавање запослених 

Задаци Исходи Инструменти, докази Носиоци вредновања 

7.2.1. 

Планирање и 
остваривање 

стручног 
усавршавања 
запослених 

 

 

Остварен план стручног 
усавршавања 

 

 

Евиденција, 
извештај 

 

 

Директор, педагог-

психолог 
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АКЦИОНИ ПЛАН 
 
 

 

Шк. год. 2016-2017. 2017-2018. 
        период  
задатк 

IX-X XI-XII I-II III-IV V-VI 
VII-    

VIII 
IX-X XI-XII I-II III-IV V-VI VII-VIII 

1.1.1. Х Х Х Х  Х       

1.1.2. Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х 

2.1.1.  Х  Х Х   Х  Х Х  

2.1.2. Х Х     Х Х     

2.1.3.   Х  Х    Х  Х  

2.2.1.  Х  Х Х   Х  Х Х  

2.2.2.  Х  Х Х   Х  Х Х  

3.1.1. Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х  

3.1.2.  Х Х Х Х   Х Х Х Х  

3.2.1.  Х Х Х Х   Х Х Х Х  

3.2.2.    Х Х Х    Х Х Х 

3.3.1. Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х  

4.1.1. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4.1.2. Х Х  Х Х  Х Х  Х Х  

4.1.3. Х     Х Х     Х 

4.2.1. Х Х Х Х   Х Х Х Х   

5.1.1. Х Х  Х Х        

5.1.2. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.2.1. Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х  

5.3.1.  Х  Х Х  Х   Х Х  

5.4.1. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

6.1.1. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

6.1.2. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

6.2.1.  Х  Х Х Х  Х  Х Х Х 

6.3.1.      Х      Х 

7.1.1. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

7.2.1. Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х  
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Шк. год. 2018-2019. 2019-2020. 2020-2021. 
            период    
задатк 

IX-

X 

XI-

XII 
I-II 

III-

IV 

V-

VI 

VII-

VIII 

IX-

X 

XI-

XII 

I-

II 

III-

IV 

V-

VI 

VII-

VIII 

IX-

X 

XI-

XII 

I-II III-IV V-

VI 

VII-

VIII 

1.1.1.            х       

1.1.2. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.1.  х  х х   х  х х   х  х х  

2.1.2. х х     х х     х х     

2.1.3.   х  х    х  х    х  х  

2.2.1.  х  х х   х  х х   х  х х  

2.2.2.  х  х х   х  х х   х  х х  

3.1.1. х х х х х  х х х х х  х х х х х  

3.1.2.  х х х х   х х х х   х х х х  

3.2.1.  х х х х   х х х х   х х х х  

3.2.2.    х х х    х х х    х х х 

3.3.1. х х х х х  х х х х х  х х х х х  

4.1.1. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

4.1.2. х х                 

4.1.3. х     х х     х х     х 

4.2.1. х х х х   х х х х   х х х х   

5.1.1.                   

5.1.2. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

5.2.1. х х х х х  х х х х х  х х х х х  

5.3.1.  х  х х   х  х х   х  х х  

5.4.1. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

6.1.1. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

6.1.2. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

6.2.1.  х  х х х  х  х х х  х  х х х 

6.3.1.      Х      Х      Х 

7.1.1. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

7.2.1. х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 
резултата ученика на завршном испиту  

 

1.1. Област: математика  
 

 

Циљеви: 
 
 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, 

јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима 
постигнућа 

 унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту 
 усвајање трајних и применњивих знања 

 
 
Задаци: 

 
 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, 

родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања 
 
 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз 

интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика 
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 

 
 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Август/ 
септембар 

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту у 
јуну 

Чланови Стручног већа 
наставника математике 

Август 
септембар 

Припрема иницијалног теста 
Чланови Стручног већа 
наставника математике 

Август 

Израда годишњег плана редовне наставе 
математике поштујући закључке анализе успеха 

ученика на завршном испиту 
Чланови Стручног већа 

Август 

Израда годишњег плана додатне и допунске 
наставе математике поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном испиту 
Чланови Стручног већа 

Септембар 

Реализација иницијалног теста и анализа 
постигнућа ученика на иницијалном у односу на 

завршни тест 
Чланови стручног већа 

Септембар 
Израда плана припремне наставе за ученике 

8.разреда 

Чланови Стручног већа 
који су задужени за 

припремну наставу 

Септембар 
– јун 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу 
бољег савладавања знања из области на којима су 

ученици показали низак ниво постигнућа 

Чланови Стручних 
већа математике и наука 

Септембар 
– јун 

Планирање и реализација оперативних планова 
наставе математике и припрема за час уз повећање 

обраде и увежбавања садржаја на којима су 

ученици показали низак ниво постигнућа на 

завршном – иницијалном тесту 

Чланови Стручног већа 

Септембар - 
по потреби 

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

Чланови Стручног већа 
и ПП служба 
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Октобар – 
јун 

Реализација и анализа пробних завршних испита у 
организацији Министарства Просвете и спорта за 

ученике 8.разреда 
Чланови Стручног већа 

Октобар - 
јун 

Реализација и анализа тестова по темама за 
ученике 8.разреда у оквиру припремне наставе и 

појачавање рада на областима у којима су ученици 

показали низак ниво постигнућа 

Чланови Стручног већа 

Јун 
Упоредна анализа успеха ученика на пробним 

завршним испитима и на самом завршном испиту 
Чланови Стручног већа 

Јун-август 

Анализа усклађености закључених оцена из 
математике и постигнутих резултата ученика 

осмог разред на завршном испиту 
Чланови Стручног већа 

Јун – август Евалуација постигнутих циљева Чланови Стручног већа 

 

 

1.2. Област: српски језик  
 

Циљ: 
 
 Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима доступне 

критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа 
 унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту 
 усвајање трајних и применљивих знања 

 

Задаци: 
 
 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања 

 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз 

интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика 
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Август 
септембар 

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту 
у јуну; 

Сумирање општих постигнућа 

Руководилац 
Стручног већа 

Август 
септембар 

Припрема иницијалног теста 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Август 
септембар 

Израда годишњег плана редовне наставе 
српског језика на основу анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Август 
септембар 

Израда годишњег плана додатне и допунске 
наставе српског језика на основу анализе 

успеха ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Септембар 

Реализација иницијалног теста и анализа 
постигнућа ученика на иницијалном у односу 

на завршни тест 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Септембар 

Израда плана припремне наставе за ученике 
8.разреда  у складу са успехом на матурском 

испиту 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 
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Септембар – 
јун 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу 
бољег савладавања знања из области на којима 

су ученици показали низак ниво постигнућа 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Септембар – 
јун 

Планирање и реализација оперативних планова 
наставе српског језика и припрема за час уз 

повећање обраде и увежбавања садржаја на 

којима су ученици показали  низак ниво 

постигнућа на завршном – иницијалном тесту 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Септембар 
Израда плана припремне наставе за ученике 

који раде по ИОП-у 
Чланови Стручног 
већа и ПП служба 

Октобар –јун 

Реализација и анализа пробних завршних 
испита у организацији Министарства Просвете 

и спорта за ученике 8.разреда 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Октобар - јун 

Реализација и анализа тестова по темама за 
ученике 8.разреда у оквиру припремне наставе 

и појачавање рада на областима у којима су 

ученици показали низак ниво постигнућа 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Јун 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 
завршним испитима и на самом завршном 

испиту 

Чланови Стручног 
већа наставника 

српског језика 

Јун-август 

Анализа усклађености закључених оцена из 
српског језика и постигнутих резултата ученика 

осмог разред на завршном испиту 

Руководилац 
Стручног већа 

Јун – август 

Евалуација постигнутих циљева 
 

 

Чланови Стручног 
већа наставника 

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

 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Јун, август Формирање школског Тима за ИО Директор 

Јун, август 
 

Израда плана и програма рада школског Тима за 
ИО 

Чланови Тим за ИО 

У току године 
Идентификација ученика из осетљивих група и 

даровитих ученика 

ПП служба, разредне 
старешине, наставници 

разредне наставе 

У току године 
Формирање мини тимова за ученике којима је 

потребна додатна подршка 
Чланови Тима за ИО 

родитељи 

У току године 
Израда плана рада за ученике из осетљивих 

група и 
за даровите ученике 

Педагошки колегијум 
Тим за ИО 

У току године 

Укључивање ученика којима је потребна 
додатна подршка  

у бесплатне школске ативности: 
ваннаставне активности, тимове, школске акције 

и пројекте. 

Колектив 

У току године 

Сарадња са Итерресорном комисијом, другим 
школама, установама, удружењима и 

појединцима у циљу унапређења квалитета 
пружања додатне подршке ученицима 

Чланови Тима за ИО 

У току године 
Подршка родитељима ученика предложеног за 

ИОП и учествовање родитеља у изради и 
праћењу  ИОП-а 

ПП служба, родитељи 
Наст. разредне наставе 
Предметни наставници 

У току године 
Набавка асистативне технологије и дидактичких 

материјала 
Директор, ПП служба 

У току године 
Набавка стручне литературе за рад са ученицима 

из осетљивих група 

Библиотекар, ПП 
служба 

На крају II, III и 
IV класифик. 

периода 

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а 
Вредновање имплементације ИОП-а у школи  

Тима за ИО, Педагошки 
колегијум 

Тим за 
самовредновање 
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3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима 
и родитељима  

 
 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, 
повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за конструктиван и 
ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећавањем сарадње међу ученицима, 
наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика. 

 

Време 
реализације 

  

Активност 

 

Реализатор 
 

 

 
 

Септембар 
Формирање Тима за заштиту, упознавање са 
новим члановима, анализа Програма заштите 

Чланови Тима за 

заштиту 

  

  

  

  

Септембар Формирање Вршњачког тима 
Координатор 

Вршњачког тима 

  

  

  

Септембар Формирање Ученичког парламента 
Координатор 

Ученичког парламента 

  

  

  

Током  
      године 

Дежурство школског полицајца и запослених 

у  ОШ ''Дринка Павловић''  
Школски полицајац, 
Дежурни наставници 

  

  

  

  

  

  

  

Током године 
Дежурство запослених радника на портирници на 
главном улазу у школу и провера идентитета свих 

лица, која улазе у школу 
Дежурни портир   

Октобар 
Доношење правила понашања на нивоу школе, 

редефинисање постојећих правила 

Чланови Тима за 
заштиту, одељенске 

старешине 

  

  

  

Октобар 
Учешће ученика  у манифестацији 

Дечија недеља 

Наставници разредне 
наставе, 

Предмет. наставници 

  

  

  

  

  

Октобар и 
током 

године 

Укључивање Савета родитеља у рад Тима за 

заштиту 

Координатор Тима за 

заштиту 

  

  

  

  

  

  

 
     Октобар 

Сајам књига 
Колектив ОШ ''Дринка 

Павловић 
  

Током 

године 
Реализација програма ,,Превенција дигиталног 

насиља'' кроз радионице и предавања за ученике 
Предметни наставници,  
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Март, април, 
мај 

Организација учешћа ученика у спортским 

турнирима и хуманиратним акцијама 

Тим за заштиту у 
сарадњи са 

предметним 

наставницима 

Током године 

Обележавање важних међународних датума 
(Светски дан мира, Светски дан борбе против сиде, 

Светски дан толераније, Светски дан особа са 
инвалидитетом, Светски дан шале, и тд.) 

предавањем/радионицама за ученике 

Тим за заштиту, 
учитељи, одељенске 

старешине, предметни 
наставници 

Током  
године 

Праћење безбедносне ситуације 

Тим за заштиту, 
учитељи, одељенске 

старешине, предметни 

наставници, помоћно 

особље 

Током 
године 

Превенција насиља кроз наставне садржаје 
Учитељи, одељенске 

старешине, предметни 

наставници 

Током 

године 

Активности ученика у домаћим и међународним 

пројектима у којима учествује наша школа 

Тим за заштиту у 

сарадњи са Тимом за 

школско развојно 

планирање, предметни 

наставници 

Током 
године 

Сарадња са локалном заједницом на нивоу 

општине и града и учешће у њиховим пројектима 
Директор 

Током 
године 

Предавања и трибине на тему превенције насиља 
у оранизацији МУП-а, Војске Србије, Дома 

здравља, спортских организација 

Директор 

Током 
године 

Сарадња са Ученичким парламентом, 
Вршњачким тимом и осталим тимовима у школи 

Тим за заштиту 

Током 
године 

Отворена врата Предметни наставници 

Током 
године 

Омогућавање родитељима да посете часове 

наставника током недеље школског спорта 

Предметни наставници 

и учитељи 
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4. Мере превенције осипања ученика 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 
Активност Реализатор 

Септембар 
Организација приредбе поводом 

пријема првака 
Учитељи,директор,пом.дир.,техничка 

подршка 

Октобар 

Обележавање Дечје недеље; 
Сајам књига 

Ажурирање сајта школе током целе 

године; 

Учитељи 
Предметни наставници, вође секција 

Наставници информатике 

Новембар Изложба аутопортрета ученика Наставн.  ликовног, ПП служба, родитељи 

Децембар 

Ћоше успешних-уређење паноа; 
Уређење паноа и јелке поводом  

Нове године; 
Организовање новогдишње журке 

Учитељи 
Предметни наставници 

Одељењске старешине 

Јануар 
Приредба поводом школске славе 

Свети Сава 
Наставници, вође секција 

Фебруар 
Акција ДЕЦА-ДЕЦИ, прикупљање 

наставног прибора за сиромашну децу 
Учитељи,наставници 

Март и током 
године 

Облежавање Дана жена: 
Јавно похваљивање, награђивање и 

истицање успеха ученика – на 
огласној таблли школе, насајту 

школе, у медијима 

Одељењске старешине, предметни 
наставници, помоћник директора, 

информатичар 

Април 
Фарбање ускршњих јаја 

Размена играчака 
Учитељи 

Мај 
Обележавање Дана школе 

Изложба радова 
Вође секција, учитељи, наставници 

Јун 
Прославе матуре ученика 8. разреда 

Излети 
Директор, одељенске старешине 

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

 

 

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

 
Циљ: 

 
 успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине 

ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и омладине, 
 
 предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе 

повезивања школе и друштвене средине,  
 
 омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција- 

позоришта, библиотеке, галерије и др.) на остваривање програма образовно-
васпитног рада;  

 
 стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и интересовања за 

активно упознавање културних манифестација;  
 
 обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и 

друштвеном животу средине; развије позитиван однос према културним 
вредностима и развије основне појмове о културном окружењу;  

 
 подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, 

подстакне, негује и вреднује самостално креирање културних догађаја;   
 оствари школско партнерство кроз сарадњу са школама у земљи и иностранству  
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Време 
реали-

зације 

Активност Реализатор 

Септембар 

-Образовање Тима за културну и јавну 
делатност школе и усвајање плана Тима 

 

-Дефинисање циљева и задатака 

 

-Свечана приредба поводом пријема првака 

 

-Тематске изложбе ученичких радова у 
холу школе 

Тим за културну делатност 

 

 

Учитељи 4. Разреда 

 

 

Учитељи, наставници 
ликовног 

Октобар 

-Активности у обележавању Дечије недеље 
07.10.-13.10. 

 

-Посета Сајму књига (20.10.-27.10) 

 

-Литерарни конкурс за ученике у оквиру 
Дечије недеље 

 

-Излети у природи 

Секције на нивоу школе 

 

Активности у библиотеци, 
наст. српског језика 

Вође литерарне секције 

 

Учитељи, одељенске 
старешине 

Новембар 

-Учешће на литерарним конкурсима 

 

-Изложба ученичких радова – аутопортрета 

Вође секције 

 

Наст. ликовног, ПП служба 

Децембар  

 

-Припрема програма за прославу школске 
славе Свети Саве 

 

-Изложбе ученичких радова у холу школе 

 

Учитељи, вође секција 

 

Учитељи, предметни наст. 

Јануар 

-Прослава школске славе Свети Саве 

 

-Изложба ученичких радова на тему  
Св. Саве 

Тим за културну и јавну 

делатност школе, директор 

Учитељи, предметни 
наставници 

Фебруар -Поставка тематских изложби Учитељи, предметни наст. 

Март 

-Први дан пролећа – сређивање школског 
дворишта 

 

-Општинско такмичење рецитатора 

 

-Изложба ученичких радова поводом  
Дана жена 

Учитељи, одељенске 
старешине, вође еко 

секције 

Вође секције 

 

Учитељи, актив ликовне 
културе 

Април 

-Фарбање Ускршњих јаја 

 

-Реализовање реалних сусрета 

 

-Учествовање на ликовном конкурсу на 
тему Ускрса и тематска изложба 

Учитељи 

 

Одељенске старешине, ПП 
служба 

Вође ликовне секције 

Мај -Прослава Дана школе 

 

Директор, помоћник 
дирекора, Тим за културну 
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-Додела диплома и захвалница ученицима 
8. разреда 

делатност 

Одељенске старешине 

Јун 

-Прослава матуре ученика 8. разреда 

 

-Излети у природи 

Директор, одељенски 
старешина 

Учитељи, одељенске 
старешине 

Током 
школске 
године 

-Настава у природи 

 

-Сређивање школског дворишта 

Учитељи, одељенске 
старешине, вође еко 

секције 

Током 
школске 
године 

-Одлазак на позоришне представе, у 
биоскоп, у библиотеку 

Учитељи, одељенске 
старешине, наст. српског 

језика 
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6. План припреме за завршни испит 
 

6.1. Област: математика  
 

 Време 

реализације 

 

Активност 

 

Реализатор 
 

  
 

 

Август 

Израда годишњег плана редовне 
наставе математике поштујући 

закључке анализе успеха ученика на 

завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Август 

Израда годишњег плана додатне и 
допунске наставе математике 

поштујући закључке анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Септембар 
Октобар – 
новембар 

Реализација иницијалног теста из 

математике за све разреде 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 
Чланови Стручног већа 

Април 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 

Октобар – 
мај 

Часови припремне наставе за ученике 
8.разред (1час недељно) 

Чланови Стручног већа који 
предају у 8.разреду 

Јун 

Припремна настава за ученике 
8.разреда (10 часова у блок настави по 

2 часа дневно) 

Чланови Стручног већа који 
предају у 8.разреду 

Мај – јун 

Пробни завшни тест за ученике 
8.разреда у организацији школе – 

реализација и анализа 
Сви чланови Стручног већа 

Јун 
Завршни тест из математике за ученике 

од 5. до 7.разреда 
Чланови Стручног већа који 

предају у тим разредима 

Јун-август Евалуација постигнутих циљева Чланови Стручних већа 
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6.2. Област: српски језик  
 

 Време 

реализације 
Активност 

 Реализатор  

  
 

 

Август 

Израда годишњег плана редовне 
наставе српског језика поштујући 

закључке анализе успеха ученика на 

завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Август 

Израда годишњег плана додатне и 
допунске наставе српског језика 

поштујући закључке анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Септембар 
Октобар – 
новембар 

Реализација иницијалног теста из 

Српског језика за све разреде 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 
Чланови Стручног већа 

Април 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 

Октобар – 
мај 

Часови припремне наставе за ученике 
8.разред (1час недељно) 

Чланови Стручног већа који 

предају у 8.разреду 

Јун 

Припремна настава за ученике 
8.разреда (10 часова у блок настави по 

2 часа дневно) 

Чланови Стручног већа који 
предају у 8.разреду 

Мај – јун 

Пробни завшни тест за ученике 
8.разреда у организацији школе – 

реализација и анализа 
Сви чланови Стручног већа 

Јун 
Завршни тест из српског језика за 

ученике од 5. до 7.разреда 
Чланови Стручног већа који 

предају у тим разредима 

Јун-август Евалуација постигнутих циљева Чланови Стручних већа 
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6.3. Област: науке  
 

 

Време 

реализације 
Активност Реализатор 

 

 

Август 

Израда годишњег плана редовне 
наставе природних и друштвених 

наука поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

 

Август 

Израда годишњег плана додатне и 
допунске наставе природних и 

друштвених наука поштујући закључке 

анализе успеха ученика на завршном 

испиту 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

 

Септембар 

Реализација иницијалног теста из 
природних и друштвених наука за све 

разреде 
Чланови Стручног већа 

 

 

 

Октобар – 
новембар 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

Април 

Пробни завршни испит за ученике 
8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

фебруар – 
мај 

Часови припремне наставе за ученике 
8.разред (2 часа месечно) Чланови Стручног већа 

 

 

Мај – јун 

Пробни завшни тест за ученике 
8.разреда у организацији школе – 

реализација и анализа 
Сви чланови Стручног већа 

 

 

 

Јун Завршни композитни тест Чланови Стручног већа 

Јун-август Евалуација постигнутих циљева Чланови Стручних већа 
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7.    План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОШ ''Дринка Павловић'' укључена је у пројекат ''Школа без насиља'' који 

спроводи UNICEF  у сарадњи са Министарством просвете. Циљ овог пројекта 
јесте стварање и одржавање подстицајне и безбедне средине за учење, рад и 
развој, и у складу са тим циљем у школи се предуземају низ превентивних мера 
како би се исти остварио.  

Наша школа је такође укључена у пројекат DILS – инклузивно образовање 
којим школа настоји да свим ученицима који имају одређене тешкоће и сметње у 
учењу и развоју, омогући напредовање према индивидуалним могућностима. У 
нашој школи пракса инклузивне наставе показала се корисном и добром, па ће се 
и у наредном периоду радити на усавршавању наставника и стручних сарадника 
из ове области, како би ученици којима је потребна додатна подршка у учењу и 
развоју, могли и да је добију. 

Од школске 2013/2014. ОШ ''Дринка Павловић'' укључена је појекат 
''Професионала оријентација ученика на прелазу у средњу школу'', а коју 
спроводи немачка организација GIZ BOSS у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат се имплементира кроз 
радионице и реалне сусрете, који се организују са ученике 7. и 8. разреда. Циљ 
пројекта јесте да ученици након завршетка основне школе, донесу одлуку о 
избору средње школе и будућег занимања у складу са својим способностим, као 
и потребама на тржишту рада. 

У оквиру сарадње са другим основним и средњим школама и локалном 
самоуправом, ученици наше школе биће укључени и у пројекте који се баве 
популаризацијом науке, истраживачког рада, и подизањем еколошке свести.  

Такође, у сарадњи са МУП-ом, Црвеним Крстом и Министарством здравља, 
наша школа је укључена у пројекте који се организују ради обезбеђивања и 
очувања безбедности и здравља ученика, а који се реализују кроз предавања 
надлежних служби. 

 

Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и 
потребама прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а који 
се буду реализовали током ове школске године 
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7.1 План похађања акредитованих семинара  
 
Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са потребама 
наставника и школе, као и материјалним могућностима. Приоритет ће имати семинари који су 
заједнички за више струка (стручних већа), неки ће се реализовати у оквиру школе. 
 

Актив професора разредне наставе 

Назив 

семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Успешније од разредне ка предметној настави 16 16 К2 П1 

Одељенски старешинау савременој школи 18 20 К3 П1 

Обука наставника за рад са проблематичном децом 49 16 К3 П4 

Како открити и покренути даровите 313 16 К3 П2 

ИОП –како их правити и примењивати у пракси 307 8 К3 П8 

Ефикасним учењем до бољих резултата 363 8 К2 П2 

Игре  у настави 884 8 К2 П1 

Да у школи другарство не боли 29 8 К3 П4 

Дебата – кључ који отвара и гвоздена врата 8 8 К2 П1 

Успешно управљање одељењем – принципи и 
примери добре праксе за стварање позитивне радне 
атмосфере у учионици 

13 8 К2 П1 

Актив српског језика:  Мирјана Ђукић, Биљана Денић, Горица Миљковић, Сања 

Димитријевић, Владан Милуновић, Весна Филиповић, Сања Ратковић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Савремени приступи  у  настави српког језика и 
књижевности 

717 16 К1 П1 

Ка савременој настави српског језика и 
књижевности 2 

704 8 К1 П2 

Републички зимски семинар  713 24 К1 П2 

Инклузивно образовање и индивудално – образовни 
план 

286  К2 П1 

Актив руског језика: 
Марина Ранђеловић, Миланка Здравковић, Ана Ђоковић Милосављевић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Креативна употреба уџбеника у настави страног 
језика 

734 8 К1 П1 

Креативност у настави страних језика 748 8 К2 П3 

Методички семинар за наставнике руског језика и 
књижевности 

749 8 К2 П3 

Мозак и страни језик – примена 
неуролингвистичких сазнања у настави страних 

750 8 К2 П3 
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језика 

Развој компетенција наставника страних језика 755 8 К2 П3 

Актив енглеског језика: Марија Мићуновић, 
Драгана Анастасијевић, Дивна Јовић, Наташа Вукајловић, Жарко Видосављевић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Креативна употреба уџбеника у настави страног 
језика 

734 8 К1 П1 

Стандарди постигнућа и наставни програми као 
главне смернице за обликовање наставе страних 
језика 

742 8 K1 П1 

Mobile learning – (QR Codes, texting, QR Voice) 727 8 К1 П3 

Актив математике: 
Горан Драговић, Виолета Новаковић, Александра Јовановић, Јелена Јовановић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш – 

програм превенције електронског насиља 
27 8 К3 П4 

Планирање превенције и ефективно/еефикасно 
реаговање на насиље у образовно – васпитним и 
васпитно – образовним установама 

65 8 К3 П4 

Групни процеси и односи и односи у 
одељењу/васпитној групи, примена социометрије и 
елемената психодраме 

98 8 К4 П4 

Писмени задаци и оцењивање у настави математике 250 16 К1 П2 

Групни рад и оцењивање у математици 262 8 К2 П2 

Отворени задаци, вршњачко и саморегулативно 
учење у настави 

274 8 К2 П1 

Аутизам и говорно – језички поремећаји 301 8 К3 П1 

Електронске оцене – праћење оцењивања и 
изостајња ученика путем интернета 

494 8 К4 П2 

Актив физике и хемије: 

Милош Гавриловић, Биљана Бановић, Мирјана Вукашиновић, Мирјана Ђуровић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Републички семинар у настави физике 628 24 К1 П1 

Актив биологије: 
Наташа Милисављевић, Биљана Мартиновић, Горан Бојовић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Молекуларна биологија – лакшим путем до 
функционалног знања 

618 8 К1 П1 

Веб – алати у настави биологије  610 30 К1 П3 

Актив историје: 
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Мила Павловић, Вера Бургић, Дарко Милојевић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш – 

програм превенције електронског насиља 
27 8 К3 П4 

Планирање превенције и ефективно/еефикасно 
реаговање на насиље у образовно – васпитним и 
васпитно – образовним установама 

65 8 К3 П4 

Групни процеси и односи и односи у 
одељењу/васпитној групи, примена социометрије и 
елемената психодраме 

98 8 К4 П4 

Имплементација стандарда у наставни процес 146 8 К1 П2 

Историја између мита и науке 147 8 К1 П3 

Иновације у настави друштвених наука 151 16 К2 П1 

Учити о холокаусту 155 24 К2 П4 

Аутизам и говорно – језички поремећаји 301 8 К3 П1 

Електронске оцене – праћење оцењивања и 
изостајња ученика путем интернета 

494 8 К4 П2 

Актив географије: 
Милош Радовановић, Зоран Велицки, Јасмина Гавриловић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Како до интерактивног софтвера у настави  344 18 К1 П3 

Бесплатна виртуелна учионица 360 32 К2 П3 

Актив техничког и информатичког образовања: 
Снежана Радоичић, Александар Милисављевић, Радмила Јовановић, Драган Милановић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Методика електротехнике у техничком и 
информатичком образовању 

615  К1 П3 

Примена информатичких технологија у настави 
ТИО  - интерактивни приступ са практичним 
примерима 

623 16 К1 П1 

Примена информатичких технологија у настави 
ТИО  - интерактивни приступ са практичним 
примерима 

624 16 К1 П1 

Методика реализације модула у настави ТИО као 
могућност развоја креативности ученика 

635 8 К2 П1 

Моделарство кроз практичне примере 617 8 К1 П3 

Бесплатни интернет алати за припрему, реализацију 
и праћење активности учења 

193 32 К1 П3 

Од хардвера до веб – сервиса 204 30 К1 П3 
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Актив музичке и ликовне културе: 
Јелена Петровић, Игор Јовановић, Александар Петровић, Гордан Гојковић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Музика и мултимедија – креативни приступ часу 768 8 К1 П3 

Креативни приступ ликовне културе 767 8 К1 П2 

Музички ансамбли у основним средњим школама – 

најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа 
771 8 К1 П3 

Музичка култура – иновативно креативне 
активности са тежиштем на дечије музичко 
стваралштво 

769 8 К1 П1 

Лепо писање (Калиграфија) визуелна писменост 791 16 К2 П1 

Музичка култура и модерне технологије  796 16 К2 П1 

Уметничка вредност као критеријум избора 
визуелно – дидактичких средстава 

804 8 К2 П3 

Савремени приступ дечијем ликовном стваралаштву 816 8 К3 П1 

Актив физичког васпитања: 
Горан Багарић, Светлана Симовић, Иван Нешовић 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Вредновање у физичком васпитању (модели 
оцењивања) 

819 8 К1 П2 

Стони тенис у млађим разредима 827 8 К1 П1 

Модернизација наставе физичког васпитања: 
коришћење гимнастичких вежби у обуци техничких 
елемената у рукомету 

831 8 К2 П1 

Гимнастиком до здравог детета 820 13 К1 П1 

Значај и примена различитих батерија тестова за 
процену моторичких способности деце различитог 
узраста 

821 14 К1 П2 

Стручни сарадници: Гордана Огњановић (дефектолог), 
Јелена Вељовић (педагог), Виолета Митровић (психолог) 

Назив 

Семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компет
енција 

Приоритет 

Појачан васпитни рад са ученицима 69 8 К3 П4 

 

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и 
друге сметње - стратегије 

 

283 16 К2 П1 

Обука за примену теста ТИП-1 487 16 К3 П2 
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7.2    Реализација пројеката  

 
 
 

Наставници ће се стручно усавршавати кроз локалне и међународне пројектне задатке. Пројекти 
предвиђени за 2016/2017. су:  

 ДИЛС, Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке 
 „Дан за даном“, међушколски пројекат, покренуло Друштво библиотекара Србије 
 GIZZ BOSS PROJECT професонална оријентација на прелазу у средњу школу
 ''ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА'' 

 
Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама 

прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а који се буду реализовали током 
ове школске године. 

 

Предвиђена је и сарадња са другим школама, али и  са установама из Русије, ради стручног 
усавршавања.  
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8.   План вредновања сталног стручног усавршавања у установи  
 
 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру 
својих развојних активности и то: 

 
 

1. Угледни час 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Аутор - извођач угледног часа 8 по часу 

 Писана припрема за час; 

 Организација простора и времена; 

 Припрема наст.материјала; 

 Иновативна средства; 

 Реализација часа; 

 Сређивање података са евалуационих листова; 

 Самоевалуација. 

Асистент – помоћник 3 
-Помоћ и подршка у припреми и реализацији 
угледног часа 

Посматрач - учесник 2 

 Присуствовање угледном часу; 
 Евидентирање уочених квалитета часа; 

 Попуњавање евал. листа; 

 Учешће у дискусији. 

 

Напомена: Угледни час се често идентификује са огледниим часовима мада се ради о два различита 
приступа. Угледни часови су по својој основној шеми и организацији на уоб-ичајан начн, али су на вишем 
квалитативном нивоу у њима ништа није ново и непознато, али се припрема реализује на узоран начин, то је за 
углед другима и може служити за пример. 

На пример, учитељима приправницима или наставницима приправницима, ментори држе угледне 
часове како би ови увидели како се правилно и квалитетно држе часови. 

 

2. Огледни час 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Аутор - извођач огледног часа 10 по часу 

 Писана припрема за час; 

 Организација простора и времена; 

 Припрема наст.материјала; 

 Иновативна средства; 

 Реализација часа; 

 Сређивање података са евалуационих листова; 

 Самоевалуација. 

Асистент – помоћник 3 
Помоћ и подршка у припреми и реализацији 
угледног часа 

Посматрач - учесник 

 
2 

  -Присуствовање угледном часу; 
  -Евидентирање уочених квалитета часа; 
 -Попуњавање евал. листа; 

  
Напомена: Огледни часови имају изразито иновативну улогу. Они на сасвим нови и до сада неубичајен начин 
презентирају неки наставни садржај. Ради се дакле о огледу (покушају) који може а не мора да буде образац за 
будуће понашање наставника.  
 Огледни часови представљају нови дидактичко-методски приступ, па због тога треба да има и 
детаљније теоријско образложење и оправдање. 
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3. Јавни час 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Аутор - извођач јавног 
часа 

8 по часу 

 Писана припрема за час; 

 Организација простора и времена; 

 Припрема наст.материјала; 

 Иновативна средства; 

 Реализација часа; 

 Сређивање података са евалуационих листова; 

 Самоевалуација. 

Асистент – помоћник 3 
Помоћ и подршка у припреми и реализацији 
угледног часа 

Посматрач - учесник 

 
2 

  -Присуствовање угледном часу; 
  -Евидентирање уочених квалитета часа; 
 -Попуњавање евал. листа; 

Напомена: Јавни часови представљају посебну форму часова која се доста ретко примењује. О овим 
часовима нема једноставног мишљења стручњака, а јављају се у две варијанте: 

1) Као посебно припремљени часови, којима могу присуствовати колеге из актива и школе. 
2) Као редовно припремљени час, коме могу присуствовати родитељ ученика или стручњаци ван 

школе. 
Јавни часови имају за циљ унапређивање и иновирање наставе. Ови часови служе да јавно прикажу 

квалитет рада и они мотивишу наставнике и ученике на виши ниво рада и омогућавају непосредну размену 
мишљења и идеја. 

 

 
 Напомена 1: Презентација посећеног семинара представља излагање на састанцима стручних органа и 
тела, које се односе на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван 
установе. 

Напомена 2: Сати се рачунају само уколико је одржан састанак на неком од стручних органа или тела. 
Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће 
за области предмета, стручни актив за развојно планирање и за развој школског програма 

4. Излагање са стручних усавршавања са обавезном 

                                      дискусијом и анализом  
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Излагач – презентер посећеног 
усавршавања 

4 

по састанку 

 Писана припрема за излагање; 
 Организација излагања; 

 Припрема материјала за присутне; 

 Реализација; 
 Дискусија и анализа 

Учесник - слушалац 
2 

по састанку 

 Присуство; 
 Учешће у дискусији; 

 Анализа могућности за примену у сопственој 
пракси. 
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Приказ књиге, приручника, стручног чланка,  часописа и дидактичког 
материјала других аутора, блога, сајта, поста, друштвених мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја, а из области образовања и васпитања 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Излагач – презентер 6 

-Писана припрема приказа; 
-Организација активности; 
-Презентација приказа; 
-Дискусија и анализа 

Слушалац – учесник 2 

-Присуство, 
-Учешће у дискусији 

-Анализа могућности за примену у пракси 

5. Публиковање и приказ сопствених стручних радова, ауторства и 
коауторства књиге, приручника, наставних средстава... 

Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Аутор/коаутор –излагач 
стручног рада 

25међународни за 
аутора 

20 домаћи за аутора 

15 међународни за 
коаутора 

10 домаћи за 
коаутора 

 Објављивање рада у стручном часопису, 

међународном или домаћем 

 Писана припрема за презентацију; 

 Презентовање рада у установи; 
 Дискусија и анализа. 

Аутор објављеног часа или 
активности  5 

-Објављивање примера добре праксе 

Рецензија уџбеника или 
стручне књиге 

15 

 Урађена рецензија уџбеника или стручне 
књиге; 

 Писана припрема за презентацију у 
установи;  

 Презентовање у установи; 
 Дискусија. 

Објављивање/публиковање 
ауторског/коауторског 
истраживачког рада 

Аутор 10 

Коаутор 7 
-Објављивање истраживачког пројекта 

Слушалац 2 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Аутор/коаутор 

Књиге, приручника, 
практикума, наставног 
средства 

20 

 Писана припрема за презентовање у 
установи; 

 Презентовање у установи;  
 Дискусија и анализа. 

Акредитација програма 
стручног усавршавања у 
години акредитације 

15 

 Осмишљавање и акредитовање програма 

стручног усавршавања;  
 Информисање и презентовање програма у 

установи. 

Акредитација стручног 
скупа 

7 

 Осмишљавање и акредитовање програма 

стручног скупа; 
 Информисање и презентовање програма 

стручног скупа у установи. 
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6. Остваривање истраживања у установи које доприноси унапређењу 
и афирмацији образовно-васпитног процеса 

Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Руководилац ауторског 
истраживања / истраживачког 
пројекта за повећање квалитета рада 
школе 

20 

 Планирање истраживања; 
 Организација истраживања; 
 Руковођење истраживањем; 
 Представљање истраживања у установи; 
 Дискусија и анализа. 

Учесник у 
реализациј
и овог 
пројекта 

Члан ужег тима: 10  Планирање истраживања; 
 Организација истраживања; 
 Ангажовање у истраживачком пројекту. Члан ширег тима: 5 

Аутор публикације о пројекту – 

презентер о резултатима пројекта 

 

10 

 Публиковање истраживања;   
 Писана припрема за презентовање; 
 Презентовање у установи,  
Дискусија и анализа. 

Слушалац - учесник 1 -Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Руководилац / координатор тима 
2 

по састанку 

 Припрема материјала за састанак;  
 Вођење састанка;  
 Писање извештаја. 

Члан тима 
1 

по састанку 

 Реализација активности; 
 Учествовање у изради извештаја. 

Сарадња са саветницима уз ШУ, 
МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ 

Број сати 
трајања 
састанка 

 Припрема за састанак; 

 Информисање стручних органа; 

Интерно 
истраживање 
(узорак до 30 
испитаника) 

Организација/реал
изација 

6 

-Организација и реализација активности; 
-Презентовање резултата истраживања; 
-Дискусија и анализа; 
-Писање извештаја; 

Помоћ у 
реализацији 

2 

Презентација 
истраживање 

3 

Учествовање 1 

Интерно 
истраживање 
(узорак до 100 
испитаника) 

Организација/реал
изација 

12 

 Организација и реализација активности; 
 Презентовање резултата истраживања; 
 Дискусија и анализа; 
 Писање извештаја; 

Помоћ у 
реализацији 

4 

Презентација 
истраживање 

3 

Учествовање 1 

                Напомена: Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим 

могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоупр-аве, односно стручњака за 
поједина питања. Наведено вредновање се односи на тимове у установи, чије активности нису заступљене у 
оквиру 40-часовне радне недеље (Тим за превенцију и заштиту деце од насиља, Тим за инклузију, Тим за 
стручно усавршавање, Тим за професионалну оријетнацију, Тим за самовредновање, конкурсна комисија, и тд.) 
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7. Такмичења и смотре 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Припрема и учешће са ученицима 
на смотри или на републичком и 
међународном такмичењу 

10 

 Припремање ученика за републичка и 
међународна такмичења и смотре; 

 Писање извештаја; 
 Информисање стручних органа у установи. 

Припремање  и чешће са 
ученикцима  за школско и 
општинско такмичење 

3 

 Припремање ученика за такмичења 

 Припремање и прегледање  тестова 

 Писање извештаја 

Припремање ученика за 
окружно/регионално такмичење 

6 

 

 Припремање ученика за такмичења 

 Припремање и прегледање  тестова 

 Писање извештаја 

 

8. Остваривањае пројеката и програма образовно – васпитног 
карактера у школи 

Активност Број сати Опис активности / могући докази: 
Учесник на конкурсима и пројектима за 
наставнике 

10 
 Записник или документације 

 Информисање стручних органа;  

Организатор:  

Изложби ученичких и других 

радова у школи 
5 

 

- Планирање и органзација 
активности; 

- Писана припрема и записник 
или извештај са активности; 

- Реализација и фотографије 
реализоване активност; 

- Информисање стручних 
органа; 

- Анализа активности; 

Приредби, фестивала – 

вашара 
10 

Хуманитарних и еколошких 
акција 

5 

Трибина, смотри 10 

Радионица/предавања 10 

Квизова  10 

Књижевних вечери, 
академија 

10 

Тематских вечери 10 

Такмичења у школи 10 

Израда паноа 2 по паноу 

Аутор – организатор позоришних представа 
15 по 

представи 

Помоћник у организацији горње активност 5 

Организатор: 

Излета  4 

Учешћа на спортским и 
културним 
манифестацијама 

4 

Посете 
биоскопу/позоришту 

4 

Посете концерту 4 

Музеју/галерији 4 

Дежурни наставнк за време такмичења 3 

Члан комисије за прегледање тестова 
(радова) 3 

Учесник – посетилац горњих активности 2 

Оглашавње у медијима горе наведенх 
активности 

10 по 
чланку 

- Писање записника или 
извештај са активности; 

- Информисање стручних 
органа 
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9. Израда пројеката образовно васпитног карактера  
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Писање пројеката- 

координатор 
10 

 Израда предлога пројекта -пројктне апликације; 
 Информисање стручних органа. 

Члан пројектног тима 5 - Учешће у писању/аплицирању 

Програми/пројекти у локалној 
самоуправи 

10 

 Учешће у реализацији програма/пројеката 
локалне самоуправе ; 

 Писање извештаја;  
 Информисање стручних органа;  
 Дискусија и анлиза 

Напомена: Израда пројеката у сарадњи са локалном заједницом, НВО, амбасадама и осталим 
партнерима 

 

 

10.  Маркетинг школе и рад са подацима у електронском облику 
Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Лични наставнички сајт везан 
за наставни предмет  - аутор и 
администратор 

10 

 Прикупљање и ажурирање података; 
 Евидентирање наведене активности; 
 Информисање стручних органа у установи о 

активности; 

Администратор електронског 
дневника 

20 

Наставник који уноси оцене у 
електронски дневник 

5 

Администратор школског 
сајта 

20 

Сарадник на школском сајту 4 

Наставник који уноси податке 
са пробних тестова, завршних 
испита, ради статистичке 
обраде постигнућа ученика 

5 

Особа задужена за односе са 
јавношћу – изјаве, интервјуи, 
гостовања у медијима, 
саопштења... 

3 по 
активност

и 

 Припрема за изјаве, интервјуе, саопштења... 
 Припрема промотивног материјала и писање 

извештаја о активности 

 Информисање стручних органа; 
Главни уредник – 

администратор школског 
часописа 

20 

 Прикупљање, сређивање и објављивање 
материјала; 

 Евидентирање наведене активности; 
 Информисање стручних органа; 

Лектор школског часописа 5 

Сарадник – аутор прилога у 
школском часопису 

3 

Администратор школског 
Фејсбук профила 

10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

11. Рад са студентима и менторски рад 
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Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Рад са студентима 
3 

По студенту 

Извођење наставе или консултације на којима је 
присутан студент или приправник са ментором и 
заједничко анализирање наставе/ консултација 

Рад са волонтерима 
(руководилац) 

10 

на годишњем 
нивоу 

 Пружање подршке; 
 Подучавање; 
 Консултације; 
 Разговори; 
 Вођење документације 

Координација рада 
Ученичког парламента и 
Вршњачког тима 

5 

 Планирање активности; 

 Организовање активности;  

 Сарадња са ученицима и наставницима; 
 Писање извештаја; 
 Презентовање  и  информисање стручних огана 

у установи. 

Рад са приправницима 

15  

на годишњем 
нивоу 

  Извођење наставе 

 Консултације  
 Вођење евиденције 

 Анализа рада 

12. Рад у стручним већима, активима, тимовима  и друштвима у 
школи и ван ње 

Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Руководилац /председник 

стручног актива,  већа, тима и 
друштва 

3 

по састанку 

 Планира активности; 

 Организација и вођење састанка; 
 Вођење документације (извештаји, 

потписан/оверен списак учесника); 
 Информисање чланова о активностима и 

плановима. 

Учесник / члан 
1 

по састанку 

 Учествовање на састанцима;  
 Учествовање у реализацији активности; 

13. Рад у програмима од националног значаја 



РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДРИНКА  ПАВЛОВИЋ''- КУРШУМЛИЈА  
 

 60 

 

Напомена 1: Обуку за завршни испит и матуру организује Школска управа. Ако се акредитује 
стручни скуп Обука завршног испита, сати се неће рачунати. 

Напомена 2: Неки од програма од националног значаја су: Pissa - истраживање, национално 
тестирање ученика... 

 

 ПРЕДЛОЖЕНЕ ВРЕДНОСТИ СУ НА НИВОУ ЈЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  
 

ВАЖНО: 
 

Наставници, стручни сарадници, васпитачи који су ангажовани у активима и тимовима (члан 66. 
ЗОСОВ-а), а њихова ангажовања су обухваћена 40-часовном струкуром радног времена, не могу добити 
посебно сате стручног усавршавања у оквиру установе за наведене активности. 

 

 

НАПОМЕНА: 
 ДОКАЗИ: ИЗВЕШТАЈИ, СЕРТИФИКАТИ, ЗАПИСНИЦИ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПОТВРДЕ, 

УВЕРЕЊА, АУДИО И ВИДЕО ЗАПИС (МАТЕРИЈАЛ), ПРИПРЕМА ЗА ЧАС, НАПОМЕНА У 
ДНЕВНИКУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност Број сати Опис активности/могући докази: 

Координатор програма од 
националног значаја (програми 
које предлажу МПНТР, ЗУОВ, 
ЗВКОВ, ГИЗ...) 

20 

 Учешће у реализацији програма од 
националног значаја; 

 Писање извештаја;  
 Информисање стручних органа;  
 Дискусија и анализа. 

Члан тима у неком од горњих 
програма 

10 
-Учешће у реализацији програма од 
националног значаја 

Носилац реализације 
програма/пројекта локалне 
управе (стратегије, радна тела, 
еколошки пројетки, превенција 
наркоманије, безбедност  деце, 
програми МУП-а, Здравства 

10 

-Учешће у реализацији програма од 

националног значаја; 
- Писање извештаја;  
- Информисање стручних органа; 

Члан тима – учесник у реалзацији 
програма локалне самоуправе 

5 
-Учешће у реализацији програма од 
националног значаја; 

Учесник обуке за завршни испит 3 

-Присуство на обуци; 
-Обављање активности на основу задужења; 
-Писање извештаја  

Члан комисије 
за завршни 

испит* 

Прегледач, 
супервизор 

5 

Дежурни 
наставник, 
посматрач 

3 
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9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 
ученика  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) 

промењене су околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене 
имају утицај и на образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних 
компетенција савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је 
развој способности проналажења, анализирања и примене информација уз вешто и 
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија. 

 

Употреба компјутера у настави, данас се сматра једном од најсавременијих и 
најбољих система са највећим степеном индивидуализације у настави, али је ово 
један од најскупљих начина извођења наставе. Примена комјутера у школи још увек 
је у развоју, због техничких недостатака и недовољне стручности наставника. 

Зато ће наша школа у наредном периоду, радити на: 
- стручном усавршавања наставника за коришћење компјутера у сврху 

испитивања и оцењивања ученика; 

- сређивању школског сајта; 

- објављивању наставних јединица и реализованим активностима у школи; 

- усавршавању наставника за електронски ученички портфолио; 

- увођењу електронског дневника. 
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10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

Време 

реализације 
Активност Реализатор 

август 

Израда плана активности у вези са 
напредовањем и стицањем звања 
Учествовање у изради школског 

програма 

Креирање програма стручног 

усавршавања у школи 

Тим за Развојни план 
Учитељи. Наставници. ПП служба 

Педагог, психолог,  директор 

септембар 

Припрема огледних часова 
Организовање рада ученичких 

организација и подстицање учешћа 

ученика у њима 

Креирање програма стручног 

усавршавања у школи 

Наставници, учитељи 
Координатори Ђачког парламента 

и 

Вршњачког тима 

Педагог, психолог 

октобар 
Подизање информатичке културе у 

школи са циљем размене информација Наставници информатике 

октобар-јун 
Извођење и анализа огледних часова 
Присуство на семинарима, зимским 

школама, стручним скуповима 
Наставници,стручни сарадници 

новембар 
Током године 

Учествовање на међународном скупу 
Организовање одласка ученика у 

биоскоп , позориште , на концерте или 
спортске манифестације 

Наставници,стручни сарадници 
Учитељи, разредне старешине 

јануар,фебруар 

Извођење наставе на којој је присутан 
студент или приправник и заједничко 

анализирање наставе 
Учитељи 

март 
Израда наставног средства и његово 

приказивање стручном органу школе 
Учитељи 

април 

Припреме ученика за општинска, 
градска 

и републичка такмичења 
Предметни наставници 

мај 
Подстицање , учествовање укључивање 

школе у међународне образовне 

пројекте 
Учитељи и наставници 

јун 
Евалуација остварености планираних 

активности 
Тим за развојно планирање 
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11. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе  
 

 

Време 

реализације 
Активност Реализатор 

Током 

школске 

године 

-Индивидуални разговори-информације 

-Одељенски родитељски састанци 

- Разредни  одељенски састанци  (први 

разред, родитељи деце која иду у 

продужени боравак) 
- Саветодавни рад са родитељима 

ученика чија деца имају тешкоћа у 

понашању и учењу 

- Заједнички  састанак мањих група 

родитеља  и ученика са наставнцима 

-Портфолио, едукација и информисање 

родитеља-информације за родитеље 

-Деловање Савета родитеља 

-Учешће родитеља  у Школском одбору 

-Саветодавни састанци код директора 

школе 

-Учешће у тимовима школе 

-Помоћ у акцијама школе 

- Учешће у изради индивидуалних 

образовнох планова 

- Отворена врата, спортске активности 

 

Наставници 

Учитељи 

Одељенске старешине 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Помоћник директора 
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12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 
 

 

 

Време реализације Активност Реализатори 

Током 

школске 

године 

- Сарадња са ОШ ‘’Милоје Закић’’ 
- Сарадња са средњом економском 

школом – Куршумлија 

- Сарадња са Гиназијом – 

Куршумлија 

- Сарадња са градском 
библиотеком 

- Сарадња ‘’Милутин Ускоковић’’ 
- Сарадња са МУП-ом 

- Сарадња са Центром за социјални 
рад 

- Сарадња са Домом здравља 

- Сарадња са црквом 

- Сарадња са Канцеларијом за 
младе 

- Сарадња са установама из 
Белгорода 

Директор 

Помоћник директора 

Учитељи 

Одељенске старешине 

Предметни наставници 

Секретар школе 

Педагог 

психолог 
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Развојни план је флексибилан, допуне (анекси) су могући у случају неких већих измена 
законске регулативе и прописа и других измена. 
Он представља главну смерницу-линију „водиљу“ побољшања квалитета образовно-

васпитног рада на задовољство наставника, ученика, родитеља, локалне управе и друштвене 
заједнице. 
Након истека трогодишњег периода, зацртаће се нови циљеви у сврху даљих побољшања, а 
који ће и даље пратити целокупна дешавања у окружењу, заједници и друштву и нове 
захтеве. 
 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Евалуација рада школе и у том смислу и развојног тима врши се током и на крају школске 
године, на седницама Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора, родитељским 
састанцима, састанцима Развојног тима, стручних већа и осталих тимова, као и 
самовредновањем. 
Носиоци процеса евалуације су сви актери образовно-васпитног рада, као и стручни 
надзорници и инспектори школске управе и министарства и локална самоуправа. 
Евалуација остварености планираних активности развојним планом спроводи се 
континуирано,  на крају сваке године и на крају планског периода, од стране чланова тима и 
других актера у раду школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, члaн 48, Школски одбор 
ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији је прихватио и одобрио развојни план школе дана  
___.09.2016. године.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


