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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  027/81-000-91 

Телефакс  027/389-050 

Wеб-сите   www.osdrinkakursumlija.rs 

E-mail   osdrinka@mts.rs  

Дан школе  15. мај  

Број ученика  у школској 2021/2022- 647  

Језици на којима се изводи 
настава у школи  српски језик 

Број смена у школи  две  

Директор школе  Радиша Никић, проф.физичког васпитања  

Издвојена одељења  
 осморазредна 

Грабовница 

Косаничка Рача 

 четвороразредна 
Богујевац 

Рударе 
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  Општина Куршумлија се налази у Топличком округу, а њена територија је углавном смештена у 
горњем току реке Топлице, у сливовима река Косанице и Бањске.  
 

  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. 
 Административни и култури центар општине је насељено место Куршумлија.   
  

Насељено место Куршумлија се налази на средокраћи пута Ниш - Приштина, на по 60-так 
километара између ових градова, а најближи већи град је Прокупље, удаљено 30- ак километара. 
Куршумлија се развила  на месту некадашњег римског насеља Ad Fines, а у време Немањића је, 
под називом Беле Цркве,била прва престоница новоформиране ојачане српске државе. 
Из тих времена имамо мноштво очуваних материјалних остатака и споменика, који сведоче о 
славној прошлости Куршумлије. 
  Територија Општине 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 ће ускоро, после дугогодишњег прекида, поново почети са радом), и по 
природном феномену у Ђавољој вароши. 
 

  У граду постоје две основне школе, гимназија и економска школа, као и основна школа, 
измештена из Подујева.. 
   

   Основна школа „Дринка Павловић“ налази се у непосредној близини самог центра града. 
 

 

 

 

 

Посебне  карактеристике и специфичности  школе 
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   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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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 учионицом, 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 
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4216 

 

Осморазредна 
школа, фискулт. 

сала, библиотека 

Богујевац 1 2 3300 
Четвороразредна 

школа 

Рударе 

 
1 1 945 

Четвороразредна 
школа 

 

Наставна средства 

- рачунари, опремљена два информатичка кабинеа, мултимедијална учионица, телевизори, 
пројектори, лаптопови, плејери, штампачи, пројекциона табла/платно, паметна интерактивна 
табла, беле табле, беле табле....(углавном-у матичној школи), фотокопир аппарат… 
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   ЉУДСКИ  РЕСУРСИ  ШКОЛЕ 

             

 

Кадрови 
Број 

извршилаца 

Степен стручне спреме 

VII VI V IV III II I 

Наставно 
особље 

62 60 2 - - - - - 

Руководеће 

Особље 

2 2 - - - - - - 

Стручни 

сарадници 

3 3 - - - - - - 

Администрат. 
финанс.особље 

3 1 1 - 1 - - - 

Помоћно-техн. 
Особље 

20 - - - 2 2 - 16 

Укупно 90 66 3 - 3 2 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Од 88 запослена у школи, поред директора, помоћника директора, раде и стручни сарадници-  

педагог, психолог и библиотекар, 62 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 

Број  ученика на почетку 
школске године 

2021/2022. 89 654 

2020/2021. 79 669 

2019/2020. 88 701 

2018/2019. 67 715 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

25 80 74 81 59 69 68 87 65 583 

Издвој. 
одељења 

11 8 5 7 6 7 13 13 5 64 

Укупно 36 88 79 88 65 76 81 100 70 841 
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  Смернице  развојног  плана 

 
 

         Кроз континуирани процес развоја школе трудимо се да наша школа буде све боља и боља 
установа,          
       која у међусобној сарадњи свих актера у образовно-васпитном процесу стално прави искорак ка  
       савременијем и модернијем приступу настави и учењу и припремању ученика за даље 
школовање,  
       живот и кретање у друштву. 
         Разумевањем процеса развоја школе од стране свих учесника у процесу (наставника, ученика,     
       њихових родитеља, представника локалне заједнице и установа у окружењу), кроз састанке и 
разговоре 

       и на крају утврђивања најважнијих приоритета, дефинишемо циљеве као и планове активности 
на 

       повећању ефикасности образовно-васпитног рада, подизању општег квалитета на виши ниво и 
поверењу  
       међу свим учасницима. 
         Развојни план је усмерен на интерес свих поменутих чинилаца,а у интересу је квалитетнијег 

       образовања и васпитања. 
 

 

 

 

                  У години израде новог ШРП-а (школска 2021/2022), Тим за развојно планирање чине: 
 

- директор школе Радиша Никић 

- пом. директора Драган Николић 

- педагог Милованка Костић 

- представници наставника: 
                            - Драгана Анастасијевић, координатор тима у години израде плана (шк. 2021/2022.г) 
                            - Гордан Гојковић 

                        - Јасмина Ђоровић Филиповић 

                        - Мирослава Ђуровић 

                - Биљана Ивић 

                - Александра Јовановић 

                - Радмила Јовановић 

                - Дарко Милојевић 

                - Драган Томић 

                - Сања Димитријевић 

-     представници: Савета родитеља, локалне самоуправе, ученичког парламента 
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ПРИНЦИПИ  СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА од којих  полазимо и које 
поштујемо у раду: 
 

 Једнако право образовања за све и доступност образовања 

 Квалитетно образовање: мултидисциплинарност, интерактивност, иновативност. 
 Пуно поштовање права детета, ученика и одраслог 

 Образовање и васпитање  које излази у сусрет различитим потребама ученика 

 Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и интересовањима 

 

 

У школи се одвија  интензивна културна и јавна делатност кроз: 
 

 Приредбе, такмичења, изложбе 

 Предавања за наставнике 

 Предавања за родитеље 

 Отворене, угледне и мултидисциплинарне часове 

 Предавања за ученике 

 Учествовање у разним манифестацијама (Дечја недеља, „Ноћ музеја“, „Фестивал науке“...) 
 Посете позориштима, музејима, биоскопима, организација излета и екскурзија 

 Учествовање на такмичењима од школског до републичког нивоа 

 

 

Сарадња школе са образовно- културним установама, професионалним 
удружењима, спортским клубовима, медијима, предузећима, невладиним и 
другим организацијама: 

 Министарством просвете, науке и технолошког развоја Р.Србије/ Школском управом Ниш 

 Заводом за вредновање квалитета образовања 

 Заводом за унапређење васпитања и образовања 

 Општином Куршумлија 

 Домом здравља Куршумлија 

 МУП –ом Србије, ПС у Куршумлији 

 Вртићима- предшколском установом „Сунце“ у Куршумлији 

 Градским центром за социјални рад „Боровњак“ 

 Градском библиотеком у Куршумлији 

 Музејем у Прокупљу 

 Музичком школом „Корнелије Станковић у Прокупљу 

 Регионалним центром у Нишу за професионални развој у образовању и Научни клуб 

 Црвеним крстом 

 Друштвом учитеља Ниш 

 Основним школама у Куршумлији („Милоје Закић“ и „Коста Војиновић“) и Топличком 
округу, као и средњим школама (Гимназијом и Економско- техничком школом у Куршумлији) 

 Спортским клубовима у Куршумлији и Халом спортова 

 Медијима:  РТС,  локална телевизија у Куршумлији, локални електронски медији 

 Православном црквеном општином 

 

Циљ сарадње са институцијама и организацијама јесте повећање квалитета рада школе и развијање 
сарадничких односа, домаће и међународне културне сарадње и размене, стицање нових искустава и 
знања примењених у пракси, као и већа понуда разноврсних садржаја намењених ученицима 
наставницима и родитељима. 
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Заинтересоване 
стране 

Интереси Ограничења 
Начин 

укључивања 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

         - Директор 

 

 

 

- складнији односи у 

школи 

- већа мотивисаност 

колектива  

- боља организација 

рада 

- боље разумевање за 

потребе школе 

- лакше решавање 
проблема  

- расподела 
одговорности 

- виши рејтинг школе   

- мање препрека у 

локалној средини 

- лична професионална 

афирмација 

 

 

 

 
- материјална 

ограничења  
 - недовољна 

заинтересованост и 

мотивисаност у 

колективу и у 
локалној средини 

- законска 
ограничења 

 

 

 

 

 

 
- израда и спровођење 
годишњег програма 

рада директора и 
других програма и 

координација свих 

актера у наставном 
процесу 

 

 

 

 

 

    

 

Наставно 

особље 

 

 

 

 

 

- боља атмосфера за 
рад  

- лична и 
професионална 

испуњеност и 
афирмација  

- подизање квалитета 
наставе 

- подизање 
професионалне 
компетенције 

- стицање нових знања 

- размена искустава 

- квалитетнија 
комуникација унутар 

школе 

 

 

- материјална и 
програмска 
ограничења 

-недостатак 
иницијативе 

- недовољна 
заинтересованост и 

мотивисаност 

 

 

 

 
- све активности 

дефинисане 
плановима и 
програмима 

           АНАЛИЗА  СИТУАЦИЈЕ  
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-  Ученици 

 

 

 

 

 

- да учи оно што воли 

- квалитетно 
образовање 

- сопствено 
напредовање 

-боља комуникација са 
вршњацима и 

одраслима 

- задовољење 
сопствених потреба 

кроз образовно-

васпитни процес 

 

 

 
- лични и 

породични 
проблеми 

-немотивисаност 

- недостатак идеја 

 
 

 

 

 

 
- укључивање у све 

активности у 
оквирима образовно-

васпитног процеса 

 

 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

- јачање сопствене 
улоге и положаја у 

школи 

- добра комуникација 
са колективом 

- јачање 
професионалне 
компетенције 

- стицање нових 
искустава 

- недостатак 
тимског рада 

- недостатак 
мотивације 

- законска 
ограничења 

 
- све активности 

дефинисане 
плановима и 

програмом, прецизно 
дефинисане 

 

 

Родитељи 

 

 

 

 

- задовољавајућа брига 
о деци 

- добра комуникација 
са особљем школе 

- информисаност о 
раду школе 

- увид у сегменте 
образовно-васпитног 

рада, планове и 
резултате 

- субјективно 
сагледавање 

ситуација 

- недовољна 
ангажованост 

- недостатак идеја и 
сугестија за рад 

школе 

 

- 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 

- недовољно 
разумевање 

проблема и потреба 
школе 

- материјална 
средства 

- законска 
ограничења 

- недостатак 
материјалних 

средстава 

- законска 
ограничења 

- учешће 
представника школе у 

изради локалних 
стратешких 
докумената 

- редовно 
обавештавање 

- комуникација са 
разним 

организацијама 

- именовање 
координатора за 
сарадњу са свим 
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 организацијама 

Културне 

установе 

- ангажовање у 
стварању културног 

идентитета града 

- креирање културних 
вредности 

- промоција идеја 

 

- материјална 
средства 

- демотивисаност 

 

- актива улога у 
годишњем планирању 

културне политике 

 

Здравствене 

установе 

- развијање свести о 
здравим стиловима 

живљења 

- подизање нивоа 
здравствене заштите 

- ажурна здравствена 
евиденција ученика 

 

- материјална 
средства 

- законска 
ограничења 

- демотивисаност 

- сарадња са 
здравственом 

установом 

 

 
- Центар за 

социјални рад  
и 

Црвени крст 

 
 

- јасна социјална слика 
школе 

- стварање социјалне 
карте 

- помоћ у 
хуманитарним 

акцијама 

- добра организација 
рада 

 
 

- 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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Наше предности Наше слабости 

 традиција дуга шест деценија у 
образовању и васпитању ученика; 

 опредељеност према сталном 
напредовању; 

 добра локација школе; 

 побољшана безбедност (видео 
надзор, школски полицајац); 

 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; 
 стручна усавршавања и кадар; 

 учешће на конкурсима,пројектима; 

 социјализација ученика са 
посебним   потребама; 

 учешће на конкурсима и 
такмичењима; 

 сарадња са окружењем; 

 усмереност на постизање 
квалитетног образовања уз 
уважавање могућности ученика 

 по успеху  ученика на завршном 
испиту  наша школа је у протекле 
две школске године  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. 

 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); 

 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); 

 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 

 
 

- подршка и укљученост родитеља 

- применљивост добрих искустава 

- формирање ученичке задруге 

- опремање постојећих кабинета и  
  формирање нових 

- изградња учионице на отвореном 

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

- 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 даљим унапређењем наставе и учења подстичемо свестрани развој 
личности ученика и њихових интересовања и потреба, ослањајући се на савремену наставу и 
позитивне људске вредности, уз уважавање различитости, неговање духа међусобне 
толеранције. 
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 која стално иде у корак са актуелним образовним трендовима, 
осавремењује наставни процес, развија мотивацију за учење, способности и 
интересовања ученика и оспособљава их за примену стеченог знања у пракси. 
  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. 
  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. 

    

  
 

Мото школе  

 
 

«Знање је моћ»  (Франсис Бејкон) 
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ШТА ПОБОЉШАВАМО ДА БИСМО СЕ ПРИБЛИЖИЛИ ВИЗИЈИ 

 

1. Људске ресурсе – отворени смо за сарадњу са свима који могу допринети остварењу наших 
циљева: стажистима, волонтерима, родитељима, студентима на пракси, стручњацима који едукују 
наставнике, ученике, родитеље, држе радионице, предавања, организују стручне семинаре... 
 

2. Школски простор уређујемо у складу са естетским захтевима, прилагођавајући сваки кутак својој 
сврси и намени , имајући у виду и естетске критеријуме, на паноима ће бити истакнути радови 
ученика, уметничке слике, школски простор оплемењен биљкама и акваријумом са рибицама за 
уживање у природним лепотама. 
 

3. Наставна средства - пратимо савремене трендове, набављамо и примењујемоелектронска и 
наставна  средствакоја доприносе бољој и ефикаснијој настави, која омогућавају да ученици буду 
активни у процесу сазнавања, да вежбају, експериментишу, да у практичним активностима 
проверавају разумевањестечених знања,  како би своја сазнања умели да примене у животу . 
 

4. Сарадњу са родитељима – да се активно и организовано укључе у рад школе, као помоћ и 
подршка, као предлагачи мера за побољшање рада и као сарадници,  формираће  родитељски клуб 
где ће родитељи размењивати искуства, организовати предавања и радионице за родитеље ради 
едукације  и доприносити бољој социјализацији деце и сарадњи са запосленима у школи. Родитељи 
ће бити у улози посматрача, учесника и евалуатора у наставном процесу. 
 

5. Информисаност и педагошко-психолошко образовање родитеља– организоваће се  стручна 
предавања и радионице за родитеље. 
 

6. Наставу – унапређујемо наставу– облике и методе рада у настави, активирање ученика уз помоћ 
савремене наставне технологије: примена ТАРГЕТ програма у настави посебно се одражава на 
развијање аутономије у  учењу, сарадничких односа између ученика и на мотивације за учење, 
угледни часови тематске, кооперативна и интердисциплинарна наставе. Употреба електронске 
технологије у настави и оцењивању.Посебна пажња ће се посветити припреми ученика за полагање 
завршног испита. 
 

7. Стручну оспособљеност наставника кроз све доступне облике стручног усавршавања у школи и 
ван школе уз стално праћење примене новостечених знања у пракси и ефеката. 
 

8. Оцењивање – формативно оцењивање, прилагођено индивидуалним способностима и  
могућностима ученика, у складу са стандардима или измењеним стандардима, прилагођеним 
критеријумима,  усавршавамо процену и самопроцену знања, умења и вештина. 
 

9. Атмосферу у школи -  утичемо на развијање толеранције и ненасилног решавање проблема – 

развијамо  узајамно разумевање ученика, наставника и родитеља, даље спроводимо програм пројекта  
Школа без насиља за који имамо лиценцу. 
 

10. Развој личних капацитета сваког детета - Индивидуализацијом и индивидуалним облицима 
рада са ученицима где год је потребно, прилагођавамо  планове рада и начин оцењивања ученика у 
складу са стандардима образовања 
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на 
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ћа 
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управља 
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ПРЕГЛЕД ОБЛАСТИ ПРОМЕНА, ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА 

Област промене ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

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

1. Задатак Израдити нови Развојни план школе за нередни петогодишњи период у складу са анализама потреба 

Област промене НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ Подизање квалитета наставе применом одговарајућих метода наставе и оцењивања у циљу ефикаснијег учења 

на часовима 

1. Задатак Развити систем иновирања наставе на основу стручног усавршавања оствареног у претходном периоду  

2. Задатак Уводити методе праћења, вредновања и оцењивања које су у функцији напредовања ученика 

Област промене ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ Подизање квалитета школских постигнућа ученика правовременим спровођењем мера за унапређивање 

образовно-васпитног рада  

1. Задатак Унапредити постигнућа ученика током године спровођењем мера донетих на основу иницијалних испитивања 
и континуираног праћења напредовања ученика 

2. Задатак Утврдити и реализовати план припреме за завршни испит 

3. Задатак Утврдити и спровести мере унапређивања рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

Област промене ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ Подстицање учења, личног, социјалног и професионалног развоја ученика – пружањем одговарајућих видова 

подршке у циљу задовољавања различитих потреба и интересовања ученика  

1. Задатак Унапредити систем пружања подршке  свим ученицима у учењу  и владању 

2.. Задатак Пружити додатну подршку деци из осетљивих група у циљу смањења ризика од напуштања школе 
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3. Задатак Унапредити вештине ученика за  учење, конструктивну комуникацију и сарадњу као и оспособљавање 
ученика да самостално донесу одлику о избору даљег образовања и занимања 

Област промене ЕТОС 

Развојни циљ Јачање сарадње на свим нивоима у циљу промоције рада школе и стварања безбедне средине за све  

1. Задатак Неговати добре међуљудске односе у циљу превенције насиља и стварања безбедне средине за све 

2. Задатак Промовисати школу подстицањем и презентовањем резултата рада ученика и наставника 

 

3. Задатак Спровести акције оплемењивања школског простора у сарадњи са ученицима и родитељима 

4. Задатак Израдити и реализовати план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

5. Задатак Израдити и реализовати план сарадње и умрежавања са другим школама и институцијама у локалној 
заједници 

Област промене ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

Развојни циљ Унапређивање материјално-техничких ресурса и нивоа компетенција запослених  у циљу подизања квалитета 

рада школе 

1. Задатак Редовна израда и реализација планова стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

2. Задатак Редовна израда и реализација планова напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

3. Задатак Укључити школу у реализацију националних и међународних развојних пројеката 

4. Задатак Наставак адаптације и реконструкције постојећих школских објеката и изградња фискултурне сале у 
матичној школи 

5. Задатак Наставити са опремањем школе савременим наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

6. Задатак Подићи на виши ниво коришћење наставних средстава у школи и расположивих ресурса ван школе за 
постизање циљева наставе и учења 
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Област промене ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ Доношење квалитетног Развојног плана на основу анализа потреба и стања 

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е    И    В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 

Израда новог Развојног плана школе за 
наредни петогодишњи период на 
основу снимљеног стања и потреба 

Тим за развојно 
планирање 
школе 

Јануар- јун 
2022. г. 

Успешно потврђен 
и од стране Ш.О. 
донет Развојни 
план 

Записници са 
састанака 

Чланови Тима за 
развојно 
планирање 

април- јун 
2022.г. 

  

Област промене НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ Подизање квалитета наставе применом одговарајућих метода наставе и оцењивања у циљу ефикаснијег учења на 
часовима 

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е    И    В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 

       

1. Задатак Развити систем иновирања наставе на основу стручног усавршавања оствареног у претходном периоду  

Критеријум успеха: Иновирање наставе се одвија континуирано на месечном, полугодишњем и годишњем нивоу 

1. Планирање, реализација и 
вредновање ефеката иновативних 
часова (примена активне, 
диференциране и истраживачке 
наставе, НТЦ система учења и сл.) 

Стручна већа и   
наставници у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Месечно, 
током сваке 
године 

Сваки наставник 
реализује најмање 
један иновативни 
час месечно 

Оперативни 
план 
Припрема за 
час, Е 
дневник 

СА РП – стручна 
већа, 
педагог/психолог 

Јануар, јун, 
сваке године 
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Извештај 
наставника 

2. Тимско планирање, реализација и 
вредновање ефеката тематске  
(интегративне) наставе 

Стручна већа у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Током сваког 
полугодишта 

Свако стручно веће 
реализује најмање 
један тематски дан 
(интегративна 
настава) у току 
полугодишта 

Оперативни 
план 
Припрема за 
час, Е 
дневник 
Извештај 
наставника 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 

3. Планирање, реализација и 
вредновање ефеката угледних, односно 
јавних (објављених на сајту) часова 

Сваки актив у 
оквиру 
стручног већа у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Током сваке 
године 

Сваки актив у 
оквиру стручног 
већа реализује 
током године 
најмање један 
угледни/јавни час 
наставе 

Оперативни 
план 
Припрема за 
час, Е 
дневник 
Извештај 
наставника 

~ // ~ Јун, сваке 
године 

 

4. Прикупљање сценарија за 
иновативну наставу, формирање 
збирке сценарија за час, Примери 
добре праксе, промоција збирке као 
и континуирана примена сценарија 

Стручна већа у 
сарадњи са 
библиотекарем 

Током сваке 
године 

Континуирано 
повећање броја 
сценарија који се 
користе за 
унапређивање 
наставе 

Збирка сценарија и 
евиденција 
позајмљених 
сценарија 

~ // ~ Јун, сваке 
године 

2. Задатак Уводити методе праћења, вредновања и оцењивања које су у функцији напредовања ученика 

Критеријум успеха: Континуирано повећање броја ученика који процењују већу присутност поступака самовредновања 
рада и постигнућа ученика  
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1. Редовна анализа  садржаја 
важећег Правилника о оцењивању  

Стручна већа Август, 
сваке године 

Свако стручно 
веће анализира 
садржај 
правилника 

Записници са 
састанака стручних 
већа 

СА РП – 
Стручна већа, 
педагог/психолог 

Новембар, 
сваке 
године 

2. Усаглашавање поступака и 
елемената формативног оцењивања 
који се бележи и педагошкој 
документацији наставника о 
напредовању ученика 

Стручна већа у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Август, 
сваке године 

Усаглашени 
елементи 
формативног 
оцењивања  

Записници са 
састанака стручних 
већа 

~ // ~ Новембар, 
сваке 
године 

3. Упознавање ученика и 
родитеља са образовним 
стандардима, критеријумима и 
поступцима оцењивања 

Одељењске 
старешине 

Септембар, 
сваке године 

Објављени 
критеријуми  
оцењивања и 
распоред писаних 
провера 

Е дневник 
записници са 
родитељских 
састанака и 
евиденција ЧОС 

~ // ~ Новембар, 
сваке 
године 

4. Усаглашавање критеријума 
бројчаног оцењивања са 
образовним стандардима, кроз 
израду објективних инструмената 
за проверу постигнућа ученика на 
нивоу разреда 

Стручна већа  Септембар и 
током године 

Спроведене 
провере 
постигнућа и 
извршена анализа 
резултата 

Записници СВ, 
документација о 
спроведеним 
проверама 
постигнућа 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке 
године 

 

5. Приликом провере постигнућа на 
часовима, подстицати ученике да 
сами процењују свој напредак у циљу 
подизања нивоа одговорности за 
сопствено напредовање 

Наставници  Током године Повећано 
коришћење 
поступака 
самовредновања 
рада ученика на 
часовима 

Планови 
наставника, 
Припреме за час – 

самовредновање 
постигнућа ученика. 
Извештај стручних 
већа 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 
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Област промене ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ Подизање квалитета школских постигнућа ученика правовременим спровођењем мера за унапређивање 

образовно-васпитног рада  

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е   И   В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 

1. Задатак Унапредити постигнућа ученика током године спровођењем мера донетих на основу иницијалних испитивања и 

континуираног праћења напредовања ученика 

Критеријим успеха: Доношењем и спровођењем мера унапређивања рада,  остварен континуиран напредак у учењу ученика 
током године 

1. Планирање и реализовање иницијалних 
испитивања ученика 

 утврђивање предметних садржаја и 
образовних стандарада који ће бити  

обухваћени испитивањем, 
 одабир задатака и спровођење 

испитивања 

Стручна већа  Август , 
септембар, 
сваке године 

Спроведена 
иницијална 
испитивања 
ученика  

Записници СВ, 
Дневници рада – 

евиденција часова,  

СА РП – Тим   за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Стручна већа, 
педагог/психолог 

Крај 
првог 
клас. 
периода  

2. Анализирање резултата иницијалних 
испитивања и предлагање мера за 
унапређивање постигнућа ученика за 
наредни период 

Стручна већа Октобар, 
сваке године   

Донете мере 
унапређивања  
рада по 
предметима 

Записници 
стручних већа, 
Педагошка 
евиденција 
наставника 

~//~ Крај 
првог 
клас. 
периода  

3. Редовно праћењe постигнућа ученика у 
циљу правовремене корекције усвојених 
мера унапређивања рада  

Одељењска, 
стручна већа и 
Педагошки 
колегијум 

Крајем   
сваког 
класификацио 
ног  периода 

Вршене неопходне 
корекције мера 
унапређивања 

Записници 
одељењских и 
стручних већа 

~//~ Јануар, 
јун, 
сваке 
године 
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2. Задатак Утврдити и реализовати план припреме за завршни испит 

Критеријум успеха: Резултати на завршном испиту показују да су остварени прописани стандарди  

 

1. Формирање тима наставника  који 
планира и спроводи припрему за завршни 
испит 

Директор, Септембар, 
сваке године 

Формиран тим   ГПРШ - састав 
тима 

СА РП – 
подтим   за 
образовна 
постигнућа 

Крај 
првог 
клас.  
Периода  

2. Планирање припреме за завршни испит на 
основу: 
Сумирање анализе припремне наставе у 
претходном периоду и  
Сумирање процене мотивисаности ученика 
за учење и похађање припремне наставе 
актуелне генерације ученика 8. разреда 

Тим за припрему 
ЗИ 

Септембар, 
сваке године 

Планирана 
припрема за 
завршни испит за 

сваки предмет 

Глобални план 
припреме за 
завршни испит за 
сваки предмет 

~//~ 

3. Упознавање ученика и родитеља са 
циљевима и садржајем припремне наставе 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници 

Септембар, 
сваке године 

Ученици и 
родитељи упознати 
са циљевима и 
садржајем 
припремне наставе 

Е дневник – 

записници са ЧОС-

а и са родитељских 
састанака у 
8.разреду 

~//~ 

4. Израда  распореда часова 
припремне наставе у сарадњи са 
ученицима и оглашавање истог  

Тим за припрему 
ЗИ 

Септембар, 
сваке године 

Распоред часова 
припреме за ЗИ 
доступан 
ученицима и 
родитељима 

ГПРШ – распоред 
припремне наставе 

~//~ 

5. Реализовање часова припреме према 
утврђеном распореду 

Тим за припрему 
ЗИ 

Током године Часови припреме 
реализовани према 
распореду часова 

Е дневник – 

евиденција  часова 
припреме  

~//~ Јануар, 
јун, 
сваке 
године 
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6. Организовање пробних тестирања у циљу 
правовремене корекције рада на часовима 
припреме 

Тим за припрему 
ЗИ 

Током године Спроведено 
најмање једно 
пробно тестирање 
током припреме 

Записник тима за 
припрему ЗИ 

~//~ Јун, 
сваке 
година 

7. Анализа пробног тестирања које се 
спроводи у организацији МПНТР и 

кориговање припреме у периоду до 
завршног испита 

Тим за припрему 
ЗИ и стручни 
сарадници 

Након пробног 

тестирања   
Коригована 
припрема за ЗИ на 

основу резултата 
пробног тестирања 

Записник тима за 
припрему ЗИ 

~//~ Јун и 
август 

сваке 
године 

 

8. Информисање родитеља  о напредовању 
ученика током припреме за завршни испит 

Одељ.  
старешине 

Током године Родитељи 
правовремено 
информисани о 
напредовању 
ученика током 
припреме за ЗИ 

Е дневник – 
записници са 
родитељских 
састанака у 8.  
разреду 

~//~ Јун,  
сваке 
године 

3. Задатак Утврдити и спровести мере унапређивања рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

Критеријум успеха: Утврђене и спроведене мере унапређивања рада у наредној школској години 

1. Анализирати резултате на завршном 
испиту  на основу Извештаја Завода за 

вредновање квалитета (постигнућа по 
предметима, по одељењима, по нивоима 
стандарада и усклађеност са школским 
оценама). 

Тим за припрему 
ЗИ и Стручна 
већа 

Август, 
септембар 
сваке године 

Анализирани 
резултати завршног 
испита 

Записник тима СА РП – 

Подтим   за 
образовна 
постигнућа 

Септем- 

бар, 
сваке 
године 

2. Идентификовати узроке слабих 
резултата по предметима и предложити 
мере за превазилажење слабости  

Тим за припрему 
ЗИ и Стручна 
већа 

Август, 
септембар, 
сваке године 

Предложене мере 
за унапређивање 
рада 

Записник СВ ~//~ Септем- 

бар, 
сваке 
године 
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3. Усвојити мере унапређивања рада и 
пратити спровођење усвојених мера у 
наредном периоду 

Педагошки 
колегијум и 
наставничко веће 

Септембар, 
јануар, јун 
током сваке 
године 

Спроведене мере 
унапређивања рада 
у наредној шк. 
години 

Записници ПК и  
НВ 

~//~ Септем- 

бар, 
јануар, 
јун, сваке 
године 

4. Вредновање ефеката спроведених мера 
унапређивања рада школе 

Педагошки 
колегијум и 
Наставничко 
веће 

Јун, током 
сваке године 

Анализирани 
ефекти 
спроведених мера 
унапређивања рада 
школе 

Записници ПК и  
НВ 

~//~ Јун, 
сваке 
године 

 

Област промене ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ Подстицање учења, личног, социјалног и професионалног развоја ученика – пружањем одговарајућих видова подршке 
у циљу задовољавања различитих потреба и интересовања ученика  

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е    И    В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 

1. Задатак Унапредити систем пружања подршке  свим ученицима у учењу  и владању 

Критеријум успеха: За сваког ученика са тешкоћама у учењу и владању правовремено је пружен приоритетни облик подршке 

1. Информисање родитеља и ученика о 
облицима подршке у учењу и владању које 
пружа школа 

Одељењске 
старешине 

Септембар, 
сваке године 

Родитељи и 
ученици су 
редовно 
информисани о 
облицима подршке 

Е дневник – 

записници са 
родитељских 
састанака и ЧОС-а 

СА РП – тим 
за инклузију, 
одељењске 
старешине 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 
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2. Идентификовати ученике са тешкоћама у 
учењу  и проблемима у понашању - на 
основу оствареног постигнућа у учењу  и 
праћења понашања ученика  

Одељењско веће Септембар и 
током године 

Правовремена 
идентификација 
ученика са 
тешкоћама у учењу 
и владању 

Педагошка 
документација 
наставника Е 
дневник – 

записник  ОВ 

~//~ ~//~ 

3. Сагледавање потреба и пружање 
одговарајуће подршке сваком 
идентификованом ученику, у сарадњи са 
родитељима 

Одељењске 
старешине, 
ПП служба, 

Континуирано, 
током године 

Сваком 
идентификованом 
ученику пружена 
одговарајућа 
подршка  

Педагошка 
документација 
наставника и ОС, 
Е дневник  

~//~ ~//~ 

4. Редовно праћење и вредновање 
напредовања ученика у циљу провере 
ефеката пружене подршке и планирања  
даље подршке 

Одељењске 
старешине, 
Одељењско веће 

Континуирано, 
током године 

Континуирана 
провера ефеката 
подршке у учењу 

Педагошка 
документација 
наставника Е 
дневник – 

оцењивање 

~//~ ~//~ 

 

2. Задатак Пружити додатну подршку деци из осетљивих група у циљу смањења ризика од напуштања школе 

Критеријум успеха: Сваком  ученику из осетљивих група правовремено је пружен приоритетни облик подршке тако да са успехом 
завршавају основно образовање 

1. Идентификовање ученика из осетљивих 
група и сагледавање потреба за неопходним 
врстама подршке за сваког ученика, у 
сарадњи са родитељима  

Одељењске 
старешине, 
ПП служба 

Септембар, 
сваке године 

Идентификовани 
ученици из 
осетљивих група 

Педагошка 
документација ОС и 
ПП службе 

СА РП – тим 
за инклузију, 
одељењске 
старешине 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

2. Пружање одговарајуће подршке 
идентификованим ученицима у сарадњи са 
родитељима, социјалним и здравственим 
институцијама 

Тимови за 
пружање 
подршке 

Континуирано, 
током године 

Пружена адекватна 
подршка сваком 
идентификованом 
ученику 

Педагошка 
документација  
наставника, ОС и  
ПП службе 

~//~ ~//~ 
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3. Праћење похађања наставе, анализа 
напредовања и постигнућа ученика као и 
правовремена корекција циљева учења и  
облика подршке 

Одељењско 
веће 
Тимови за 
пружање 
подршке 

Континуирано, 
током године 

Континуирано 
праћење и 
правовремена 
корекција подршке 

Е дневник 
Педагошка 
документација ОС и 
ПП службе 

~//~ ~//~ 

4. Као крајњу меру искористити могућност 
укључивање ученика у програм  
Функционално образовање одраслих. 

Одељењске 
старешине, 
ПП служба 

Крајем школске 
године 

Ученици, 
укључени у 
програм ФООО, 
успешно 
завршавају 
основно 
образовање  

Дневник рада  
ФООО, 
Педагошка 
документација ОС и 
андрагошог 
асистента 

~//~ ~//~ 

       

       

3. Задатак Унапредити вештине ученика за  учење, конструктивну комуникацију и сарадњу као и оспособљавање ученика да 
самостално донесу одлику о избору даљег образовања и занимања 

Критеријум успеха: Повећање задовољства ученика стеченим вештинама 

1. Осмишљавање програма Учимо да 
учимо који ће се реализовати на ЧОС-у и 

кроз редовну наставу 

Стручна већа у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Од  
2021.године 

Израђен програм  
Учимо да учимо 

Е дневник  – 

евиденција ЧОС и 
часова наставе 

Са РП – тим за 
инклузију, 
одељењске 
старешине, 
Вршњачки 
тим, Тим за 
ПО 

На крају 
полугодишта 

 

2. Оспособљавање ученика за самостално 
учење  реализовањем програма Учимо 
да учимо на ЧОС-у и кроз редовну 
наставу 

Одељењске 
старешине и 
наставници у 
сарадњи са 
стручним 
сарадницима 

Континуирано, 
током године 

Реализоване 
планиране теме  о 
учењу на ЧОС-у и 
на наставним 
часовима 

Е дневник  – 

евиденција ЧОС и 
часова наставе 

~//~ ~//~ 
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3. Реализовање тема о ненасилној 
комуникацији и конструктивном 
решавању сукоба 

Одељењске 
старешине и 
стручни 
сарадници 

Током године Реализоване 
планиране теме.  

Е дневник  – 

евиденција ЧОС-а. 
~//~ ~//~ 

4. Практиковање различитих облика 
сарадње међу ученицима у току учења 
на часу и током остваривања осталих 
школских активности 

Предметни 
наставници и 
Одељењске 
старешине 

Током године Континуирано 
повећање групних 
облика рада на 
часовима и осталим 
активностима 

Оперативни планови 
рада наставника, 
резултати 
испитивања ученика 

~//~ ~//~ 

5. Реализовање појединих тема из 
програма ''Професионална 
оријентација на преласку из основне у 
средњу школу '' у 7. и 8. разреду 

Тим за ПО и 
одељењске 
старешине 

Током године Реализоване  теме из 
програма ПО  у  
7. и 8. разреду 

Е дневник  – 

евиденција ЧОС-а 
~//~ ~//~ 

6. Успостављање сарадње са здравственим 
и социјалним установама и удружењима 
у циљу реализовања тема o здрављу и 
укључивања у акције промовисања 
здравих стилова живота,  заштите 
животне околине, заштите дечијих 
права и сл. 

СВ – задужени 
наставници 
Одељењске 
старешине и 
стручни 
сарадници 

Током године Реализоване 
планиране теме. 
Континуирано 
повећање броја 
ученика укључених 
у планиране акције. 

Е дневник – 

евиденција ЧОС-а, 
извештаји о 
укључивању 
ученика у планиране 
акције 

~//~ ~//~ 

 

Област промене ЕТОС 

Развојни циљ Јачање сарадње на свим нивоима у циљу промоције рада школе и стварања безбедне средине за све  

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ НOСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е    И    В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 
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1. Задатак Неговати добре међуљудске односе у циљу превенције насиља и стварања безбедне средине за све 

Критеријум успеха: Повећано задовољство ученика и запослених међусобним односима 

1. Упознавање родитеља и ученика са 
Правилником о понашању у школи и 
Протоколом о заштити ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Одељењске 
старешине 
Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

Почетком и 
током године, 
према 
потреби 

Поштовање 
Протокола о 
заштити ученика 
од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Е дневник – 

записник РС и 
евиденција ЧОС-

а; Извештај тима 
за заштиту од 
насиља 

СА РП – одељ. 
Старешине, 
педагог/психолог, 
Вршњачки тим, 
Ученички 
парламент 
 

Јануар, јун, 
сваке године 

2. Осмислити и спровести активности 
које ће унапредити односе међу ученицима 
на пример: 

 договарање правила понашања у 
одељењу,  

 надметање одељењских заједница у 
лепом понашању 

 смотра стваралаштва ОЗ у извођењу 
10-о минутног програма и сл. 

Ученички 
парламент, 
ПП служба, 
Одељењске 
старешине 

Током сваке 
године 

Побољшано 
понашање и 
односи међу 
ученицима у 
одељењу – према  
процени ученика 

Летопис школе, 
Извештај УП о 
резултатима 
анкета 

~//~ Јануар, јун, 
сваке године 

3. Спровођење обука за реаговање у 
ситуацијама насиља и ненасилно решавање 
конфликта (за  ученике 5. и 6. разреда) 

Одељењске 
старешине, 
наставници ГВ, 
Тим за заштиту 

Током сваке 
године 

Спроведене 
планиране обуке – 
смањење броја  
случајева насиља у  
школи 

Годишњи план 
рада школе Е 
дневник – 

евиденција ЧОС-

а евиденција 
тима 

~//~ Јануар, јун, 
сваке године 

4. Након спроведених обука, формирати 
вршњачке тимове који: 

 посредују при решавању  

Тим за заштиту 
од насиља, 
одељењске  

Током сваке 
године 

Вршњачки тимови 
утичу на успешно 
решавање сукоба – 

Извештај Тима за 
заштиту од 
насиља; 

~//~ 
Јануар, јун, 
сваке године 

 

конфликата међу ученицима и  
 пружају подршку 

ученицима који указују на 
проблеме, користећи Кутију 

старешине, 
Ученички 
парламент 

 према процени 
ученика 

Резултати анкете - 
УП 
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поверења 

5. Обезбеђивање доступности 
информација о раду ученичког парламента 
за све ученике и запослене  
(огласна табла,  сајт школе) 

Директор, 
Ученички 
парламент 

У периоду 
реализације 
развојног 
плана 

Правовремено  
доступни 
извештаји о 
ангажовању  
ученичког 
парламента 

Летопис школе, 
Извештај о раду 
ученичког 
парламента 

~//~ Јануар, јун, 
сваке 
године 

6. Наставити са организовањем 
заједничких дружења, излета и екскурзија 
за чланове колектива 

Директор и 
педагошки 
колегијум 

Током сваке 
године 

Спроводе се 
планиране 
активности 

Извештаји о раду 
школе и Летопис 
школе  

~//~ 

Јануар, јун, 
сваке 
године 

       

2. Задатак Промовисати школу подстицањем и презентовањем резултата рада ученика и наставника 

Критеријум успеха: Школа се континуирано промовише презентовањем примера добре праксе које остварују наши ученици и 
наставници 

1. Спровођење похваљивања и награђивања 
ученика и наставника у складу са 
правилницима о награђивању и према 
могућностима школе 

Директор и 
Наставничко 
веће 

јануар и јун 
сваке године 

Ученици и 
наставници 
редовно 
награђивани 

Летопис школе и 
Извештај о раду 
школе  

СА РП – 

директор, пом. 
директора, 
педагог/психолог 
 

Јун, сваке 
године 

2. Израда извештаја за објављивање 
података о посебним и  изузетним успесима 
ученика и наставника у свим областима 
рада школе 

Тим за 
промоцију рада 
школе (ТПШ) 

Током сваке 
године 

Успеси  
промовисани 
путем огласне 
табле, сајта школе 

Летопис школе и 
Извештај о раду 
школе - интерни и 
екстерни 
маркетинг 

~//~ Јун сваке 
године 
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3. Извештаје о успесима објављивати путем: 
 сајта школе – редовним ажурирањем 

штампаних и електронских медија 
и друштвених мрежа 

 израда  и прослеђивање промотивног 
материјала (постера, позивница,  
честитки и сл.) 

ТПШ у сарадњи 
са секцијама и 
задуженим 
наставницима 

Током сваке 
године 

Правовремено 
прослеђивање и 
објављивање 
информација и 
промотивног 
материјала 

Извештај о 
раду школе - 

ТПШ, интерни 
и екстерни 
маркетинг; 
Летопис школе 

~//~ Јануар, јун, 
сваке 
године 

 

 

3. Задатак Спровести акције оплемењивања школског простора у сарадњи са ученицима и родитељима 

Критеријум успеха: Повећано ангажовање ученика, наставника и родитеља у акцијама оплемењивања школског простора  

1. Улазне посторе у свакој школској 
јединици уређивати тако да показују 
добродошлицу  

Стручна већа 2023/2024. Уређени простори 
у свакој школској 
јединици 

Летопис школе, 
Извештај ТУШ 

СА ШРП – 
Стручна већа, 
одељењске 
старешине, 
педагог/психолог 

Јун, 2024. 

2. Редовно уређивање школских паноа 
са ученичким радовима у сарадњи са 
ликовном и новинарском секцијом 

Стручна већа и 
Ученички 
парламент 

Током године Панои уређивани 
најмање једном 
месечно 

Летопис школе, 
Извештајии ТУШ 
и УП 

~//~ Јануар, јун, 
сваке године 

3. Планирање и спровођење акција 
озелењавања школског простора у сарадњи 
са одељењским заједницама и родитељима 

Стручна већа и 
одељењске 
старешине, 
Ученички 
парламент 

Друго 
полугодиште 
сваке године 

У свакој школској 
јединици 
спроведене акције 

Летопис школе,  
Извештај ТУШ и  
УП 

~//~ Јун, сваке 
године 

4. Планирати и спровести акције 
уређивања појединих ''кутака'' у школи 
прилагођених потребама ученика, 
наставника и родитеља 

Директор, 
Стручна већа  
Ученички 
парламент 

У периоду 
реализације 
развојног 
плана 

Акције спроведене 
на годишњем 
нивоу или по 
етапама 

Летопис школе, 
Извештај о раду 
школе 

~//~ Јануар, јун, 
сваке године 
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5. Планирати и спровести акције 
уређивања спортских терена и дворишта у 
сарадњи са родитељима и локалном 
заједницом 

Директор и  
Стручна већа, 
Ученички 
парламент 

У периоду 
реализације 
развојног 
плана 

Акције спроведене 
на годишњем 
нивоу или по 
етапама 

Летопис школе, 
Извештај о раду 
школе 

~//~ Јануар, јун, 
сваке године 

4. Задатак Израдити и реализовати план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

Критеријум успеха: Повећање задовољства родитеља сарадњом са школом  

1. Планирати и реализовати активности 
у складу са резултатима испитивања 
задовољства родитеља програмом сарадње 
са школом 

Тим за сарадњу 
са родитељима 

свако 
полугодиште 

Уважене реалне 
иницијативе 
родитеља  

Извештаји тима за 
сарадњу са 
родитељима 

СА РП – тим за 
сарадњу са 
родитељима 

Јануар, јун, 
сваке године 

 

2. Наставити са уређењем ''кутка'' за 
родитеље – поставити пано и објављивати 
садржаје за информисање родитеља 

Тим за сарадњу 
са родитељима 

2023/2024.  Редовно истицање 
обавештења 

Извештаји тима за 
сарадњу са 
родитељима 

~//~ Јануар, јун, 
сваке 
године од 
2024. 

3. Формирати Клуб родитеља који ће 
окупљати родитеље и бивше ученике и 
остваривати активности у циљу бољег 
укључивања родитеља у рад школе 

Тим за сарадњу 
са родитељима 

2024/2025. Клуб родитеља 
остварује 
планиране 
активности 

Извештаји тима за 
сарадњу са 
родитељима 

~//~ Јун, сваке 
године, од 
2025. 

 

       

5. Задатак Израдити и реализовати план сарадње и умрежавања са другим школама и институцијама у локалној заједници 

Критеријум успеха: Повећање броја активности и  задовољства учесника у тим активностима 

1. Промовисати понуду школских 
активности у које се могу укључити 
заинтересоване школе и институције из 
локалне заједнице 

Тим за сарадњу 
са локалном 
заједницом-ТЛЗ 

Током године Укључивање  
актера из локалне 
заједнице  

Извештаји тима за 
сарадњу са ЛЗ 

СА РП – тим  
за сарадњу са 
локалном 
заједницом 

Јануар, јун, 
сваке 
године 
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2. Пратити понуду активности других 
школа и установа и информисати све 
ученике и запослене 

Тим за сардњу са 
локалном 
заједницом 

Током године Школа 
информисана о 
понуди из ЛЗ 

Извештаји тима за 
сарадњу са ЛЗ ~//~ 

Јануар, јун, 
сваке 
године 

3. Одабрати активности у које ће се 
укључити наши ученици и наставници на 
основу испитивања њихове 
заинтересованости 

Тим за сарадњу 
са ЛЗ, стручна 
већа  

Током године Повећање броја 
одабраних 
активности 

Извештаји тима за 
сарадњу са ЛЗ 

~//~ Јануар, јун, 
сваке 
године 

4. Остварити контакте са 
институцијама у циљу заједничког 
планирања  сарадње 

Дирекор и Тим  
за сарадњу са  
ЛЗ 

Током године Остварено 
заједничко 
планирање 

Извештаји 
директора и тима 
за сарадњу са ЛЗ 

~//~ 
Јануар, јун, 
сваке 
године 

5. Реализивати планиране активности 
и пратити ефекте остварене сарадње 

Заинтересовани 
ученици и 
наставници 

Током године Повећано 
задовољство 
учесника 

Извештаји 
директора и  
ТЛЗ; Летопис 
школе 

~//~ 

Јануар, јун, 
сваке 
године 

 

Област промене ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Развојни циљ Унапређивање материјално-техничких ресурса и нивоа компетенција запослених  у циљу подизања квалитета 

рада школе 

ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П Р А Ћ Е Њ Е   И   В Р Е Д Н О В А Њ Е 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
праћења 

Носиоци Време 

1. Задатак Редовна израда и реализација планова стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Критеријум успеха: Запослени се стручно усавршавају у складу са планом стручног усавршавања и могућностима школе 

1. Анализа стручног усавршавања у 
претходној школској години 

Директор, Тим за 
стручно 
усавршавање(СУ), 
Педагошки 
колегијум 

Јун, сваке 
године 

Утврђене слабости 
у процесу стручног 
усавршавања 

Извештај 
директора о 
стручном 
усавршавању 

СА РП – тим 
за стручно 
усавршавање, 
Педагошки 
колегијум, 

Новембар, 
сваке године 
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2. Идентификација потреба (приоритети и 
компетенције) у области стручног 
усавршавања 

Тим за стручно 
усавршавање, 
Стручна већа 

Август, сваке 
године 

Утврђене потребе 
за стручним 
усавршавањем 

Записници 
стручних већа, 
индивидуални 

планови СУ 

стручна већа Новембар, 
сваке године 

3. Избор и реализација акредитованих обука 
у сарадњи са Центром за стручно 
усавршавање 

Директор, Тим 
за СУ, стручна 
већа 

Током године Реализоване обуке 
утврђене у 
сарадњи са ЦСУ 

Извештај 
директора о 
стручном 
усавршавању 

Јануар, јун, 
сваке године 

4. Планирање и реализација интерног 
стручног усавршавања са посебним 
акцентом на примени сазнања у школској 
пракси  

Тим за стручно 
усавршавање, 
Стручна већа 

Септембар и 
током године 

Реализовано 
интерно стручно 
усавршавање 

Извештај 
директора о 
стручном 
усавршавању 

Јануар, јун, 
сваке године 

5. Планирање и остваривање рада са  
наставницима, приправницима 

Директор, 
задужени ментори 
и Стручна већа 

Током године Реализован план 
рада са 
наставницима 
приправницима 

Извештај 
директора о 
стручном 
усавршавању 

Јануар, јун, 
сваке године 

 

2. Задатак Редовна израда и реализација планова напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Критеријум успеха: Наставници, заинтересовани за напредовање,  стекли су одговарајуће звање 

1. Информисање наставника о условима 
напредовања и стицања звања 

Тим за стручно 
усавршавање 

Август, сваке 
године  

Наставници 
редовно 
информисани 

Извештај тима за  
СУ 

СА РП – тим 
за СУ 

Новембар, 
сваке године 

2. Испитивање заинтересованости 
наставника за напредовање и стицање 
звања 

Тим за стручно 
усавршавање 

Септембар и 
током године 

Спроведено 
испитивање 

Извештај тима за  
СУ ~ // ~ 

Новембар, 
сваке године 

3. Планирање и спровођење процедуре за 
напредовање и стицање звања 
заинтересованих наставника и стручних 
сарданика 

Директор, стручни 
органи и 
заинтересовани 
наставници 

Током године Спроведена 
процедура за 
заинтересоване 
наставнике 

Документација о 
спроведеној 
процедури 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 
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3. Задатак Укључити школу у реализацију националних и међународних развојних пројеката 

Критеријум успеха: Реализација најмање једног  пројекта у току спровођења развојног плана 

1. Праћење расписаних конкурса за 
пројекте 

Директор, 

помоћник 
директора 

 
 

Током 
школске 
године 

Наставници 
информисани о 
понуди пројеката 

Извештај 
директора, 
записник  
Наставничког већа 

СА РП – 

директор, тим 
за унапређење 
квалитета 
образовања 

 

Јун, сваке 
године 

2. Израда пројекта и конкурисање  Директор, 

именовани 

Пројектни тим  

Пројекат одобрен 
за имплементацију  

Пројектна 
документација 

Јун, сваке 
године 

3. Реализација пројекта и праћење ефеката именовани 

Пројектни тим 
Позитивне ефекте 
потврђују сви 
учесници у 
пројекту 

Извештај о 
реализацији 
пројекта 

Јун, сваке 
године 

 

 

 

4. Задатак Наставак адаптације и реконструкције постојећих школских објеката 

Критеријум успеха: Реализовани пројектовани радови са листе приоритета за које су обезбеђена финансијска средства 

1. Сагледавање постојећег стања објеката 
школе и прављење листе приоритета за 
адаптацију или реконструкцију 

Директор, 
Школски одбор и 
локална 
самоуправа 

2022/2023. Утврђени 
приоритети за 
адаптацију и 
реконструкцију 
школких објеката 

ГПРШ – план 
унапређивања 
материјално  

техничких ресурса 

СА РП – тим 
за ресурсе са 
носиоцима 
активности 

 

Јануар, 
август, 
сваке године 
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2. Обезбеђивање финансијских средстава 
и неопходне документације у сарадњи са 
Локалном самоуправом 

Директор, 
Школски одбор,  
локална 
самоуправа 

2023/2024. Обезбеђена 
финансијска 
средства и 
неопходна 
документација 

Пројекти,  
Финансијски план и 
извештај школе 

Јануар, 
август, 
сваке године 

3. Реализовање пројектованих радова Извођач радова 
кога ангажује 
локална 
самоуправа 

2023/2024 – 

2024/2025. 
Реализовани 
пројектовани 
радови 

Извештај директора о 
спроведеним 
радовима 

Јануар, 
август, 
сваке године 

5. Задатак Наставити са опремањем школе савременим наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Критеријум успеха: Континуирано опремање школе према листама приоритета и на основу обезбеђених финансијских средстава 

1. Сагледавање постојеће опремљености 
школе и прављење листе приоритета за 
набавку, усклађене са потребама које су 
исказала стручна већа. 

Директор, стручна 
већа и шеф 
рачуноводства 

Август-

септембар, 
сваке године 

Утврђена листа 
пиоритетних 
наставних  
средстава и 
опреме 

Финансијски план 
школе и план 
унапређивања МТ 
ресурса (ГПРШ) 

СА РП – тим 
за ресурсе са 
носиоцима 
активности 

Јануар, 
август, 
сваке године 

2. Наставити опремање школе 
неопходним наставним средставима и 
опремом, пре свега информатичком 
опремом (нпр. висећи видео бимови за 
учионице, паметна табла исл.) и 
образовним софтвером. 

Директор, 
школски одбор, 
шеф 
рачуноводства 

Септембар и 
током године 

Набављена 
приоритетна 
наставна средства 
и опрема у складу 
са расположивим 
средствима 

Финансијски  
извештај школе, 
Листе инвентара 

~ // ~ Јануар, 
август, 
сваке године 

3. Набавка књига лектире и стручне 
литературе (штампане и електронске) за 
школску библиотеку. 

Директор, библио-

текар и шеф 
рачуноводства 

Током 
школске 

године 

Набављена 
литература у скла-

ду са средствима 

Финансијски план и 
извештај Извештај о 
раду библиотеке 

 Током 
школске 
године 

 

4. Проналажење могућности за увођење 
разгласа у школи 

Директор,  
Школски одбор 

2023/2024 - 

2024/2025. 
Уведен разглас Извештај директора ~ // ~ На крају 

планираног 
развојног 
периода 
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6. Задатак Подићи на виши ниво коришћење наставних средстава у школи и расположивих ресурса ван школе за постизање 

циљева наставе и учења 

Критеријум успеха: Повећана употреба расположивих ресурса школе и локалне средине за постизање циљева учења 

1. Утврђивање листе расположивих 
ресурса у школи и ван ње за 
унапређивање образовно васпитног 
рада  по предметима 

Стручна већа по 
областима 
предмета 

Континуирано  Континуирана 
израда  листа  
ресурса по 
предметима 

Листе ресурса за 
унапређивање ОВ 
рада 

СА РП – 

Стручна већа и 
наставничко 
веће 

Јануар, јун, 
сваке године 

2. Договорити начин праћења 
коришћења расположивих ресурса  

Стручна већа и 
наставничко веће 

Током сваке 
године 

Спроведено 
праћење коришћења 
расположивих 
ресурса 

Извештаји СВ и  
НВ 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 

3. Планирати и на часу користити, 
доступне изворе знања и наставни 
материјал прилагођен индивидуалним 
карактеристикама ученика, посебно ученика 
за које је израђен ИОП 

Наставници, 
тимови за подршку 
учењу, ИОП 
тимови 

Током сваке 
године 

На часу се користе 
извори знања и 
наставни материјал 
прилагођени 
могућностима 
ученика 

Планови и 
припреме 
наставника  
(самовредновање), 
Е дневник – 

постигнућа ученика 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 

4. Планирати и посетити објекате и 
установе у локалној заједници у циљу 
остваривања циљева учења 

Стручна већа Током сваке 
године 

Повећање броја  
посета објектима и 
установама у ЛЗ и 
остваривање  
циљева учења 

Планови 
наставника, Е 
дневник – 

евиденција посета, 
излета 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 

5. Анализа употребе расположивих 
ресурса у школи и ван школе  које су 
утврдила стручна већа (листа расположивих 
ресурса) 

Стручна већа и 
Педагошки 
колегијум 

На крају сваког 
полугодишта 

Повећана употреба 
расположивих 
ресурса за 
постизање циљева 
наставе/учења 

Извештаји стручних 
већа и Педагошког 
колегијума 

~ // ~ Јануар, јун, 
сваке године 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ (2022-2027. године) 
 

Област промене НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА – извори података и извештавања Време 
прећења 

Носиоци 
извештавања 

Планови и припреме наставника за иновативне часове које садрже 
самовредновање рада наставника и ученика на часовима; извештаји 
наставника о унапређивању наставе 

Јануар, јун Наставници, 
стручна већа 

Чек листе међусобног праћења: 
самовредновање рада наставника 
самовредновање рада ученика 
предложене мере за унапређивање 

Јануар, јун Наставници, 
стручна већа 

Е дневник – записници са родитељских састанака, евиденција ЧОС-а, 
евиденција иновативних  и угледних часова 

Новембар, 
јануар, јун 

Одељењске 
старешине 

Педагошка документација наставника – евиденција вредновања и 
самовредновања ученика 

Јануар, јун Наставници 

Планови, записници, извештаји стручних већа:  
усаглашавање елемената за чек листу 
разматрање правилника о оцењивању 
усаглашени елементи формативног 
оцењивања, резултати спроведених провера 
постигнућа 

Новембар, 
јануар, јун 

Руководиоци 
стручних већа 

Збирка припрема/сценарија за час – број сценарија  Јануар, јун Библиотекар  
Извештај библиотекара о промовисању Збирке и позајмљивању 
припрема за час 

Јануар, јун Библиотекар 

 

Област промене ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

НАЧИН ПРАЋЕЊА - извори података и извештавања  Време 
прећења 

Носиоци 
извештавања 

Извештаји о раду школе – успех ученика током године, на завршним 
испитима  и на такмичењима, извештаји стручних органа (анализа 
постигнућу ученика и предлог мера) 

Јануар, август Стручна већа 

Е дневник – евиденција часова иницијалних и завршних испитивања, 
часова припреме за завршни испит, часова додатне наставе, записника 
са родитељских састанака (информисање о напредовању током 
припреме за завршни испит) и одељењских већа (анализа успеха 
ученика у одељењу са предлогом мера) 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

Одељењске 
старешине 

Педагошка документација наставника о напредовању ученика – 

повратне информације о унапређивању учења за ученике са 
недовољним успехом 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

Наставници 

Записници стручних органа (ОВ, СВ, ПК,  НВ) – праћење 
напредовања, анализа узрока слабих резултата, усвојене мере за 
унапређивање рада, праћење спровођења мера и ефекти на постигнуће;  

На крају 
сваког клас. 
периода и 
полугодишта 

Руководиоци 
стручних органа 

Записници стручних већа и Педагошког колегијума - израда 
инструмената за иницијална и завршна испитивања, извештај о 
резултатима на испитима и анализа спровођења мера за унапређивање 

 постигнућа 

Септембар, 
јун 

Руководиоци 
стручних органа 
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Записници Тима за припрему завршног испита Јануар, јун Директор 

Извештај Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о 
успеху на завршном испиту 

Август, 
септембар 

Тим за припрему 
ЗИ 

   

Област промене ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

НАЧИН ПРАЋЕЊА - извори података и извештавања Време 
прећења 

Носиоци 
извештавања 

Е дневник – записници са родитељских састанака и  одељењских већа, 
евиденција ЧОС-а и допунске наставе 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

Наставници 
Одељењске 
старешине 

Педагошка документација наставника и одељењских старешина – 

облици подршке, праћење и вредновање ученика са тешкоћама у учењу 
и проблемима у понашању 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

Одељењске 
старешине и  
тимови за 
подршку 

Резултати испитивања ученика – практиковање вештина сарадње на  
часовима и осталим активностима, ефекти пружене подршке и 
реализованих тема из појединих програма (Учење учења  
Конструктивно решавање проблема, Професионална оријентација, 
здрави стилови живота и сл.) 

Мај, јун Одељењске 
старешине 

Извештаји о раду школе – извештаји стручних органа и тимова о 
пружању подршке ученицима и реализовању тема из појединих 
програма 

На крају клас. 
периода и 
полугодишта 

Наставници, 
стручна већа, 
тимови 

Област промене ЕТОС 

НАЧИН ПРАЋЕЊА - извори података и извештавања Време 
прећења 

Носиоци 
извештавања 

Е дневник – записници са родитељских састанака и евиденција ЧОС-а 
– упознавање   са Правилником о понашању и протоколом о заштити 
од насиља, о спроведеним обукама ученика 

Јануар, јун Одељењске 
старешине 

Извештаји о раду школе –награђени ученици; акције оплемењивања 
школског простора; активности интерног и екстерног маркетинга; 
заједничке активности чланова колектива, ученика и родитеља 

Јануар, август ТИМ за израду  
ГИРШ 

Извештај Ученичког парламента – резултати анкете: о побољшању  
радне атмосфере на часовима, о раду вршњачких тимова, о 
активностима  парламента; 

Јун Ученички 
парламент 

Записници и извештаји стручних органа (ОВ, СВ, НВ, ПК) – 

подршка тимовима, Ученичком парламенту, Савету родитеља 
Јануар, август Координатори 

одељ.и стр. већа 

Извештаји Организационог одбора, директора, стручних и управних 
органа и савета родитеља о обележавању школских јубилеја 

Август Директор 

Записници и извештаји Тима за заштиту ученика од насиља о 
превентивним и интервентним активностима и о раду вршњачких 
тимова  

Јануар, август Координатор 
тима 

Записници и извештаји Тима за сарадњу са родитељима  Јануар, август Тим за СР 

Записници и извештаји Тима за сарадњу са локалном заједницом Јануар, август Тим за СЛЗ 
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Летопис школе – подаци о успесима ученика и наставника; о акцијама 
оплемењивања школског простора, активности интерног и екстерног 
маркетинга и сл. 

Јануар, август Админ. радник 

Резултати анкетирања родитеља (на крају полугодишта) и 

новопридошлих ученика 
Јануар, јун Одељењске 

старешине 

Област промене ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И  
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Начин праћења - извори података и извештавања Време 
прећења 

Носиоци 
извештавања 

Извештаји директора о стручном усавршавању Јануар, август Директор 

Записници стручних већа – идентификација потреба за стручним 
усавршавањем  

Август Координатори 
стручних већа 

Индивидуални планови и извештаји наставника о стручном 
усавршавању 

Септембар Наставници 

Записници и извештаји Тима за стручно усавршавање Август Координатор 
тима 

Документација о спроведеној процедури напредовања у звању  Јануар, август Директор 

Записници Наставничког већа – информисање наставника о 
конкурсима за пројекте 

Јануар, август Директор 

Пројектна документација Јануар, август Директор 

Извештаји директора о реализованим радовима на адаптацији 
школских објеката 

Јануар, август Директор 

Документација о учешћу на конкурсима за адаптацију школе  Јануар, август Директор 

Извештај директора о опремању школе савременим наставним 
средствима и набавци разгласног система 

Јануар, август Директор 

Финансијски планови и извештаји о унапређивању 
материјалнотехничких ресурса  

Јануар, 
септембар 

Шеф  
рачуноводства  

Извештај о раду библиотеке као и Финансијски план и извештај о 
опремању библиотеке 

Јануар, август Шеф  
рачуноводства и 
библиотекар 

Листе расположивих ресурса у школи и локалној зајеници за 
унапређивање ОВ рада – по предметима 

Август  Наставници, 
стручна већа 

Планови и припреме наставника – самовредновање коришћења 
расположивих наставних средстава и ресурса ЛЗ (амбијентална 
настава) 

Јануар, јун Наставници 

Е дневник- евиденција посета, излета Јун Одељењске 
старешине 

Извештаји стручних већа и Педагошког колегијума о коришћењу 
расположивих ресурса у школи и локалној заједници 

август Стручна већа и 
П. колегијум 



 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ (2022/2027.) 

Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ:  Подизање квалитета наставе применом одговарајућих метода наставе и оцењивања у циљу ефикаснијег 
учења на часовима 

Реализовани исходи 
(промене које су се десиле у циљној 
популацији) 

Индикатори промене 
(квантитативни показатељи промене 
зацртаних циљева) 

Технике и инструменти Време 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Наставници су развили систем 
иновирања наставе, праћења 
напредовања и оцењивања 
ученика 

Најмање 50-70% наставника 
остварује планиране активности 
иновирања наставе и оцењивања  

Анализа годишњег Извештаја о 
раду школе – делови о 
унапређивању  наставе и збирке 
сценарија Примери добре праксе 

Октобар ,  
Сваке године 

САРП – Тим за 
унапређивање 
квалитета 
образовања 

Ученици стичу знања на 
часовима и оцењивање је у 
функцији напредовања 

Више од 75% ученика процењује 
присутност ефикасног учења и 
функционалног оцењивања на 
часовима 

Анализа Извештаја о 
самовредновању рада школе  

Август 2023. 

године 
САРП – тим за  
самовредновање 

Област промене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ: Подизање квалитета школских постигнућа ученика правовременим спровођењем мера за унапређивање 
образовноваспитног рада 

Реализовани исходи 
(промене које су се десиле у циљној 
популацији) 

Индикатори промене 
(квантитативни показатељи промене 
зацртаних циљева) 

Технике и инструменти Време 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Побољшање успеха ученика на 
завршном испиту – остварени 
стандарди на сва три нивоа 

Минимум 80% ученика остварује 
основни ниво, мин. 50% ученика 
остварује средњи ниво и мин. 25% 
ученика остварује напредни ниво 
стандарда 

Анализа Извештаја завода за 
вредновање квалитета 

Август, 
септембар, сваке 
године 

САРП – тим   за 
образовна 
постигнућа 
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Развијен систем унапређивања 
постигнућа ученика током 
школске године 
 

Континуирано повећање 
постигнућа ученика током школске 
године 

Анализа извештаја о раду школе – 

кретање успеха ученика током 
школске године 

Август, 
септембар, сваке  
године 

САРП – тим   за 
образовна 
постигнућа 

Област промене: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ: Подстицање учења, личног, социјалног и професионалног развоја ученика – пружањем одговарајућих видова 
подршке у циљу задовољавања различитих потреба и интересовања ученика  

Реализовани исходи 
(промене које су се десиле у циљној 
популацији) 

Индикатори промене 
(квантитативни показатељи промене 
зацртаних циљева) 

Технике и инструменти Време 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Ученицима из осетљивих група, као 
и ученицима са проблемима у 
развоју, школа, у складу са својим 
могућностима и у сарадњи са 
родитељима и установама из локалне 
заједнице, пружа одговарајуће 
облике подршке 

 

Сваком ученику, за кога је утврђено 
да му је помоћ неопходна, пружен 
је одговарајући облик подршке тако 
да ученици успешно завршавају 
основно образовање 

Анализа Извештаја о раду школе 
и Извештаја Тима за инклузију 
 

 

 

 

Август- 

септембар, сваке 
године 

СА ШРП – Тим за 
инклузивно 
образовање 

Повећање задовољства ученика: - 
стеченим вештинама за самостално 
учење,  
- вештинама комуникације и  
сарадње са другима,  
- оспособљеношћу да 
самостално донесу одлику о избору 
даљег образовања и занимања 
 

Просечно преко 80% ученика је 
задовољно стеченим вештинама 
(учења, комуникације и сарадње) и 
оспособљеношћу да самостално 
донесу одлику о избору даљег 
образовања и занимања 

Анализа Извештаја о 
самовредновању рада школе 
област Подршка ученицима 

Август 2024. 
године 

СА ШРП – тим за 
самовредновање 

     

 

 

 



 

Развојни план ОШ „Дринка Павловић“- Куршумлија 

46 

 

 

 

Област промене: ЕТОС 

Развојни циљ: Јачање сарадње на свим нивоима у циљу промоције рада школе и стварања безбедне средине за све 

Реализовани исходи 
(промене које су се десиле у циљној 
популацији) 

Индикатори промене 
(квантитативни показатељи промене 
зацртаних циљева) 

Технике и инструменти Време 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Повећано задовољство ученика, 
наставника и родитеља: 
тимским радом наставника 
радом ученичког 
парламента сарадњом 
школе и родитеља 
активностима 
реализованим у срадњи са 
актерима из ЛЗ 

За 10% повећно  задовољство 
међусобном сарадњом свих актера 
у школи у односу на претходни 
период самовредновања и 
развојног планирања 

Анализа Извештаја о 
самовредновању рада школе 
област Етос 

Август- 

септембар  
2025. године 

Тим за ШРП, 
директор, Тим за 
самовредновање 

Школа се промовише кроз редовно 
презентовање примера добре праксе 
које остварују наши ученици и 
наставници као и кроз сарадњу са 
родитељима и локалном заједницом 

Континуирано повећање броја  
активности интерног и екстерног 
маркетинга школе  

Анализа Извештаја о раду школе 
– остваривање интерног и 
екстерног маркетинга и анализа 
Извештаја директора о раду 
школе  
 

Септембар  
сваке године 

 Тим за ШРП, 
директор, Тим за 
културну 
делатност 

Област промене: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Развојни циљ:  Унапређивање материјално-техничких ресурса и нивоа компетенција запослених  у циљу подизања 
квалитета рада школе 

Реализовани исходи 
(промене које су се десиле у циљној 
популацији) 

Индикатори промене 
(квантитативни показатељи промене 
зацртаних циљева) 

Технике и инструменти Време 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Запослени подижу ниво 
компетенција учешћем у 
стручном усавршавању а  

80-100% наставника и стручних 
сарадника се стручно усавршава у 
складу са обезбеђеним условима. 

Анализа Извештаја директора и 
тима за стручно усавршавање  

Август  
сваке године 

Тим за ШРП и Тим 
за стручно 
усавршавање 
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заинтересовани наставници 
напредују у звању  у складу са 
реалним могућностима  

За све заинтересоване наставнике 
спроведена процедура напредовања 
у звању 

   

Школа се укључује у  
остваривање развојних пројеката  
и обезбеђује средства за 
унапређивање  услова рада 
ученика и наставника 

У току реализације развојног плана 
реализован најмање један  пројекат 
и унапређени услови рада у складу 
са условима пројекта  

Анализа Извештаја директора и 
пројектног тима о спровођењу 
пројекта и унапређивању услова 
рада 

Током периода 
важења 
Развојног плана 

Директор, САРП  

Повећана је употреба свих 
расположивих ресурса у школи и 
локалној средини за постизање  
циљева учења  

Просечно за 10% повећано је 
задовољство ученика употребом 
расположивих ресурса за 
унапређивање учења у односу на 
претходни период самовредновања 
и развојног планирања 

Анализа Извештаја о 
самовредновању рада школе у 
периоду 2025/2026. године – 

област организација рада и 
управљање људским и 
материјалним ресурсима 

Август  
2026. године 

САРП – тим за 
самовредновање  
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МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ, 

А НА ОСНОВУ ЧЛАНА 26 ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И  

ВАСПИТАЊУ 

("Службени гласник РС", бр. 55 од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 10 од 15. 
фебруара 2019, 129 од 28. децембра 2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. Закон) 
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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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развојни план ОШ „Дринка Павловић“- Куршумлија 

55 

 

 

 

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, Чланови Тима за 
заштиту, одељенске 
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редефинисање постојећих правила 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,  

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 
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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 
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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  
 

-Посета Сајму књига 

 

-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 
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Фебруар -Поставка тематских изложби Учитељи, предметни наст. 

Март 

-Први дан пролећа – сређивање школског дворишта 

 

-Општинско такмичење рецитатора 

 

-Изложба ученичких радова поводом  
Дана жена 

Учитељи, одељењске 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 

 

Одељењске старешине, ПП служба 

Вође ликовне секције 

Мај 
-Прослава Дана школе 

 

-Додела диплома и захвалница ученицима 8. разреда 

Директор, помоћник дирекора, Тим за 
културну делатност 

Одељењске старешине 

Јун 

-Прослава матуре ученика 8. разреда 

 

-Излети у природи 

Директор, одељењски старешина 

Учитељи, одељењске старешине 

Током школске 
године 

-Настава у природи 

 

-Сређивање школског дворишта 

Учитељи, одељењске старешине, вође 
еко секције 

Током школске 
године 

-Одлазак на позоришне представе, у биоскоп, у библиотеку 
Учитељи, одељењске 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 
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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  
 

 

1.  Време 

реализације Активност 
2.  

Реализатор 
3.  

4.  5.  
6.  

7.  

Август 

Израда годишњег плана редовне наставе српског језика 
поштујући закључке анализе успеха ученика на 
завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

8.  

9.  
10.  

11.  
12.  

13.  
14.  

15.  
16.  

17.  

Август 

Израда годишњег плана додатне и допунске наставе 
српског језика поштујући закључке анализе успеха 
ученика на завршном испиту 

Чланови Стручног већа 

18.  

19.  
20.  

21.  
22.  

23.  
24.  

25.  
26.  

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 
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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 

 
 

 

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 – Пробни завршни испит за ученике Чланови Стручног већа 
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новембар 8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта – 

реализација и анализа 

 

 

 

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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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. 
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 
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7. План укључивања 
школе у националне 
и међународне 
развојне пројекте 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализовали током ове школске године 
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7. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора  
 
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. 
 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 
динамика 

Критеријум 

успеха 
Инструменти праћења 

Анализа рада у овој 
области  у току 
школске године 

Упознавање Тима са стручним 
усавршавањем учитеља, 
наставника и стручних 

сарадника у протеклој школској 
години 

Коорди-натор 
Тима 

Август/ 
септембар  

Запослени су упознати са 
активностима и анализом 

бодова стручног усавршавања 
учитеља, наставника и 

стручних сарадника у протеклој 
школској години 

Табеларни приказ анализе 
стручног усавршавања ван 

установе и у установи 

 

Израда годишњег 
плана рада Тима за 

стручно усавршавање 

Расподела задужења 

Коорди-натор 
Тима и 
чланови 

Август/ 
септембар  

 

Извршена расподела задужења 
и направљен договор о 

динамици састајања Тима 

 

Израђен годишњи Акциони 
план рада Тима за стручно 

усавршавање 

Записник са састанка Тима за СУ 

 

Акциони план рада Тима за СУ 

Израда Годишњег 
плана стручног 
усавршавања 

учитеља, наставника 
и стручних сарадника   

Прикупљање података од 
стручних већа и израда 

годишњег плана СУ на нивоу 
школе 

 

Август/ 
септембар 

2021. 

Прикупљени подаци о избору 
семинара које стручна већа 
желе да похађају у следећој 

шк.год. 
 

Израђен годишњи план 
стручног усавршавања наше 

Акциони план за стручно 
усавршавање учитеља, наставника 
и стручних сарадника ван установе 

за следећу школску годину. 
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школе изван установе. 

Подсећање свих 
чланова колектива на 
постојање Документа 
о вредновању сталног 

стручног усаввр-

шавања у установи 

Упознавање Тима за СУ и свих 
запослених у школи са 

документом о вредновању 
сталног стручног усавршавања 

у установи, који је усвојен 
прошле школске године 

Тим за СУ Септембар 

Са Документом о вредновању 
стручног усавршавања унутар 
установе упознати сви чланови 

колектива 

Записник са састанка Тима за СУ 

Записник са седнице Наставничког 
већа 

Израда личних 
планова стручног 

усавршавања 

Усмеравање, помоћ у изради и 
прикупљање личних планова 

професионалног развоја 

Тим за СУ 

 
Септембар 

Сви учитељи, наст-авници и 
стручни сарадници имају план 

стручног усавршавања у 
установи и ван установе 

Електронска база и документација 
у папиру 

Рад на заказивању, 
организацији и 

реализацији семинара 

Позивање аутора семинара и 
договор око организације и 

реализације семинара 

Тим за СУ 

Директор 
школе 

У току 
школске 
године 

Заказани семинари 
Извештај са одржаних семинара 

Уверења 

Евиденција о 
стручном 

усавршавању 

Учитељи, наставници и стручни 
сарадници дос-тављају Тиму за 
СУ до-казе: фотографије, изве-

штаје, уверења, потврде...о 
стручном усавршавању. 

Тим за СУ 

У току 
школске 
године 

Постоји евиденција о стручном 
усавршавању у електронском 

облику и у папиру 

Електронска база и папирна 
документација 

фотографије 

Формирање и 
ажурирање већ 

постојеће 
електронске базе и 

папир-не документа-

ције  о СУ 

За све  учитеље, наставнике и 
стручне сараднике постоји 

документација која се допуњава 
и евалуира 

 

 

Тим за СУ 

Учитељи 

Наставници 

Стручни 
сарадници 

Континуирано 

Постоји електр-онска база 
података о стручном усаврш-

авању као и папи-рна 
документација, налази се код 

координатора Тима за СУ 

Увид у елект-ронску базу и 
портфолије (фасцикле са 

документацијом) 

Стално стручно 
усавршавање у 

функцији побољшања 
образовних 

постигнућа  и 
практичне примене 
новостечених знања 

Анализа стручног усавршавања 
са аспекта примене стечених 
компетенција  и у функцији 

побољшања образовних 
постигнућа ученика 

Стручна већа 

Тим за СУ 

Децембар           
и јун  

Стално стручно усавршавање је 
у функцији побољшања 

образовних постигнућа ученика 

Извештај стручних већа 

Извештај о раду школе 

Извештај о ост-варености циљ-ева 
и активно-сти у школском 

развојном пл-ану 

Евалуација 
планираног стручног 

уса-вршавања у 
установи и ван 

установе  

Тим за СУ врши евалуацију и 
подноси извештај о осварености 

плана СУ 

Учитељи, наставници и стручни 
сарадници подносе извештај о 

остварености личног плана 

Тим за 
стручно 

усавршав. 
Наставн. веће 

Август 
Извршена евалуација плана 

стручног усавршавања 

Извештај о реализованим 
активностима које су планир-ане у 

годиш-њем плану стр-учног 
усаврш-авања на нивоу установе 

као и у личним план-овима 
стручног усавршавања. 
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стручног усавршавања 

 
 

 

 

 

План стручног усавршавања наставника 

стручних сарадника и директора школе 

 

 

 

Стручно веће за разредну наставу 

Назив 

семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима (Педагошко 
друштво Србије) 13 8 К3 П4 

Дискриминација у образовању- препознавање, поступање, и заштита 
(Удружење грађанки Фем П) 23 14 К3 П4 

Употреба лутака у раду са децом (Краљевачко друштво учитеља) 402 8 К1 П3 

Једна мала лопта може покренути свет (Удружење педагога физичке 
културе  Београд) 993 8 К1 П3 

Прва помоћ код деце (Универзитетска дечја клиника) 241 8 К2 П4 

Проблемска настава природе и друштва (Савез учитеља РС) 800 8 К1 П3 

Игром кроз граматику- врста и служба речи, анализа реченице (Школски 
центар за савремено образовање) 824 8 К1 П3 

 

Стручно веће за српски језик и књижевност       
                                                                                      

Назив 

семинара 

Катал. 
број 

Број 
сати 

Компе-

тенција 
Приоритет 
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Унапређивање писменог изражавања ученика са ортографског аспекта 
(Висока школа струковних студија за васпитаче «Михаило Палов» Вршац) 839 8 К1 П3 

Књижевност, сликарство, музика, историја- интердисципли-нарни процеси 
у настави (Филозофски факултет Универзитета у Нишу) 826 8 К1 П3 

     

Лектира не боли – развој читалачке мотивације (Краљевачко друштво 
учитеља) 852 8 К2 П3 

Књижевни текст – алат у превенцији насиља (Регионални центар за 
професионални развој запослених у образовању- Ниш) 853 8 К3 П4 

Републички зимски семинар (Друштво за српски језик и књижевност 
Србије) 833 24 К1 П3 

     

Стручно веће за стране језике 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Динамика часа страног језика елементи стратегије и активности за 
концепирање реализовање и еволуиарење часа 

861 24 K1 П3 

Kонцепт вишеструких интилигенција у настави страних језика 863 8 K1 П3 

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу 864 32 K1 П3 

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

869 8 K1 П3 

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе 
руског језика 

870 16 К1 П3 

Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности 880 8 К2 П3 

Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну 
компетенцију и интердисциплинарни приступ у настави 

874 8 К2 П3 

Стручно веће за математику 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности 26 8 К3 П4 

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању 31 8 К3 П4 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1060
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Вештине грађења односа са децом и родитељима 101 16 К4 П4 

Интегрисана настава природно-математичких наука и информатике кроз 
различите облике рада у основној школи, са посебним освртом на 
инклузију 

179 8 К2 П2 

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и 
проблемима у учењу 

185 8 К2 П1 

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу 350 8 К1 П3 

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри 373 8 К2 П3 

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији 374 8 К2 П3 

Примена мотивационих техника у настави 618 8 К3 П3 

     

     

Стручно веће за физику и хемију 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из 
термодинамике 

791 8 К1 П3 

Геометријска и таласна оптика кроз експеримент 782 8 К1 П3 

Дигитализација наставе физике 805 8 К2 П1 

     

Стручно веће за биологију 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Целодневна настав у школи и реализација еколошких активности 403 8 К1 П3 

Активно оријентисана настава - методе и технике учења 411 16 К2 П3 

     

Стручно веће за историју и географију 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Настава модерне историје југоисточне Европе-оспособљавање наставника 
за мултиперспективни приступ настави историје  

224 16 К1 П3 
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Кључни појмови као инструмнти за оставаривање исхода учења у настави 
предмета историје 

221 8 К1 П3 

Коридори Србије 792 16 К1 П3 

Оцењивање у функцији развоја и учења 527 38 К2 П3 

Дигитални атлас  784 32 К1 П1 

Видео лекције –наставна средства савременог образовања 420 37 К2 П1 

     

Стручно веће за музичку и ликовну културу 

 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и 
уметности 

945 8 К1 П3 

Музичка култура и модерне технологије  973 16 К2 П3 

Ликовно стваралаштво у школи 946 8 К1 П3 

     

Стручно веће за технику и технологију 

 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Искористи час 395 8 К1 П3 

Рад са децом из маргинализованих група 210 8 К3 П2 

Различити приступ раду наставника и стручних сарадникаса децом са 
поремећајем у понашању 

212 8 К3 П4 

     

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање 

 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Прва помоћ- сачувајмо живот 235 8 К1 П4 

Кооперативни пристави физичког и здравственог васпитања у савременој 996 8 К1 П3 
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настави 

Стратегија за превенцију гојазностии неактивности код деце 1003 8 Л1 П4 

     

 

 

Стручни сарадници 

Назив 

семинара 

Катал. 
број Број сати 

Компе- 

тенција 
Приоритет 

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета 
образовно-васпитног рада установе 

629 8 K1 П4 

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању 31 8 K3 П4 

Eмоционални аспекти мотивације за школско учење 8 16 К2 П4 

Контрола љутње-едукативне радионице за ученике 37 8 К3 П4 

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија 66 8 К3 П1 

Дијагностика, превенција, и отклањање узорака неуспеха у школском 
учењу ученика 

426 16 K2 П3 

Стручни библиотечко- информациони рад у школској библиотеци – 

вођење библиотечке статистике у складу са националном законском 
регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику 

1 8 К1 П3 

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу 2 8 К1 П3 

Школска библиотека у веб окружењу 

 
3 16 К2 П1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=379
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=379
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9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика  
 

 
 

 

 

 

10. 

План 
напред
овања 
и 
стица
ња 
звања 
настав
ника и 
стручн
их 
сарадн
ика 

 

 
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; 

- усавршавању наставника у коришћењу програмских алата за рад са ученицима. 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. План укључивања родитеља, односно другог законског  заступника у рад школе  
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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 

 

 

 

 

 

 

12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 
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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 са књижевним друштвом 

‘’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 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Друга питања од значаја за развој школе 
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  Развој школе која се налази на територији општине која спада у четврту – последњу категорију по развијености/неразвијености и припада групи 
девастираних крајева Републике Србије, умногоме зависи од спољних фактора и помоћи пре свега, надлежног министарства, а онда и осталих 
државних органа, а такође и донаторства разних других институција. 
  У свему томе, битна је и способност школе и тимова у њој за ефикасно учествовање на конкурсима и пројектима којима би се могла искористити 
доступна финансијска средства за усавршавање процеса рада и услова за рад у школи. 
 

  Како би изглед наше школе кроз пет година био на нивоу виших стандарда, чему и тежимо, потребно је реконструисати и уредити одређене 
делове зграде, дворишта, спортских терена и просторија, уз коришћење доступних средстава и конкурисање путем пројеката.. Активности 
усмерене на то су: 

Активности Носиоци активности Динамика 

Уређење спортског терена- чишћење шибља, 
реновирање и активирање залетишта за скок у даљ и 
бацање кугле 

 

 

 

 

Директор,  
помоћник директора,  
Стручни актив за развојно планирање,  
Тим за унапређивање квалитета наставе,  
пројектни тимови 

 

 

Школска 2022/2023 – школска 2023/2024. 
година 

Реновирање стазе за трчање око терена 

Пресвлачење новим асфалтом целокупног спортског 
терена и површина испред ђачког улаза- све до самог 
улаза у школско двориште 

Комплетна санација санитарних чворова Школска 2022/2023 – школска 2023/2024. 
година 

Комплетна санација кровног покривача и заштита 
таванског простора 

 

Школска 2024/2025 – школска 2026/2027. 

година 

Репарација фасаде зграде 
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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 петодишњег 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. 

 

 

 

 

  На основу Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88 од 29. септембра 
2017, 27 од 6. априла 2018- др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021)- члaн 
50, став 4, Школски одбор ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији, на предлог Стручног актива за развојно 
планирање, дана  ___.__.2022. године, доноси Развојни план школе за наредни петогодишњи период- од школске 
2022/2023. до школске 2026/2027. године.  

 

 


