
1 

 

      

ОШ „Илија Милосављевић Коларац“     
Колари 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

2018 - 2020 



2 

 

К олари, село смештено на рачви путева севера и југа Србије, 

ушушкано је брдовитом Шумадијом и равним Поморављем. 
Познато је од давнина по вредним коларима – мајсторима за израду 

запрежних кола по којима је село и добило име. 
 

Човек који је име села проширио и учинио га препознатљивим је Илија 
Милосављевић који је свом имену додао Коларац. Он је био велики 

добротвор 19. века који је несебично свом народу и Кнежевини Србији 
оставио у аманет сав свој иметак. И данас њега се радо сећају и стари 

имлади, а његово дело остаје бесмртно узидано у његове задужбине. 
 

Наша школа је подигнута устаничке 1804. године у порти. Пресељена је у 
општинску зграду 1870. године, али се због демографских промена јавила 

потреба за новом, већом школском зградом, што је и учињено 1966. 
године. 

 
Једина смо школа у општини са три издвојена одељења што нас чини 

посебном, али и јача добром организацијом. 
 

Снагу школе чине људи, богатсево – наши ђаци. Препознатљивост и добар 
глас  школе оснажен је Смотром литерарног стваралаштва где се сваке 

године оштри перо књижевности, рађају нова пријатељства, где се 
наставља Коларчева жеља  да се велича образовање и књижевнотст. 

 
У школи раде људи који воле свој посао. Ту љубав усмеравају на генерације 

које пролазе, а оне их памте по лепој атмосфери и тежњи да свако дете 
првенствено постане добар човек. 
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АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 

 
У нашој школи је добра комуникација међу свим 

интересним групама. Настава је побољшана употребом нових 

дигиталних технологија. Наставници показују веће 

разумевање за ученике из осетљивих група кроз 

индивидуализацију и израду све три врсте ИОП-а. У школи је 

боља координација међу тимовима и боља је усклађеност 

школске документације. Ипак, постигнућа ученика нису у 

складу са напретком у свим областима развоја школе. 
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СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 
 

✓ Руковођење наше школе; 

✓ Стручност наставног кадра и спремност за даље стручно 

усавршавање; 

✓ Отвореност школе за сарадњу према свим интересним групама;  

✓ Креативност и сналажљивост појединих наставника побољшава 

квалитет наставе; 

✓ Чешћа употреба модерних наставних средстава; 

✓ Етос; 

✓ Директор својим понашањем доприноси пријатној атмосфери. 

 

 

 

 

 

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 
Смањивање броја ученика 

Преко 2/3 наставника није свакодневно у школи 

Организација наставе зависи од превоза (већина наставника и ученика  путује) 

Недостатак фискултурне сале 

Спортски терени су оштећени 

Разуђеност школе 

Веома мали број родитеља са високом стручном спремом 

Лош социјални статус родитеља 

Недовољна корелација међу предметима 

Недовољна видљивост примера добре праксе 

Удаљеност од града као центра културних и спортских догађаја 

Постигнућа ученика на завршном испиту 
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РЕСУРСИ НАШЕ ШКОЛЕ 
 

 

 

 

УНУТРАШЊИ 

 
 У потпуности заступљен стручни кадар 

 Смотра литерарног стваралаштва „Извор живе речи“ 

 Сви наставници у различитом степену користе 

информационе технологије у раду 

 Подршка и укљученост родитеља 

 Подмлађен наставни кадар 
 

 

 

 

 

 

СПОЉАШЊИ 
 

     Добар демографски положај 

     Две фабрике у окружењу 

     Сеоска амбуланта и болница у Смедереву 

     Коларчева задужбина 

     Библиотека 

     Локална самоуправа 

     Месне заједнице матичне школе и издвојених одељења 

     СУП Смедерево 

     Ватрогасна служба 

     Центар за социјални рад 

                                       Велики фудбалски терен    
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МИСИЈА 
 

   Иако смо мала школа, препознају нас по пријатној и радној атмосфери,  
доброј организацији и спремности за развој у 

различитим сферама. 
 
 

 
 

 
 
 
 

ВИЗИЈА 
 

            Желимо да задржимо добру атмосферу и организацију рада школе,  
уз побољшање образовних постигнућа ученика. 
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             I ОБЛАСТ :    

                                               ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

              

                 

 

            

        ГДЕ СМО?    

  

                    Школа поседује сву Законом предвиђену документацију. Постоји   

            усклађеност наставних садржаја међу појединим предметима.  Годишњи  

            планови наставника не садрже циљеве учења по разредима, нити су     

            прилагођени специфичностима одељења. 

 

 

 

      1.  ЦИЉ 

     

           Боље разумевање и усвајање градива корелирањем наставних садржаја 

   свих предмета . 

 

 

 

1.1. ЗАДАТАК 

          Корелација наставних садржаја и времена реализације у разредној настави 

 

     АКТИВНОСТИ 

1.1.1. Формирање тима од  учитеља из Ландола и Луњевца, који израђује план   

            кореалције свих предмета у неподељеним одељењима 

1.1.2. Формирање тимова од  шест  преосталих учитеља који израђује план   

            кореалције свих предмета за сваки разред 

1.1.3. Тимови израђују предлоге кореалције са временском динамиком 

1.1.4. Анализа и презентација предлога корелација 

1.1.5. Израда анекса Школског програма са утврђеном корелацијом од првог до  

            четвртог разреда 

1.1.6. Спровођење корелације током наставе и ваннаставних активности 
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1.2.  ЗАДАТАК 

             Корелација наставних садржаја и времена реализације у оквиру актива  у   

             предметној настави 

 

АКТИВНОСТИ 

1.2.1. Актив друштвених наука са наставником географије израђује план    

                    реалаизације са усклађеном временском динамиком за све предмете  

         1.2.2.   Актив природних и техничких наука израђује план    

                    реализације са усклађеном временском динамиком за све предмете  

1.2.2. Тимови израђују предлоге кореалације са временском динамиком 

1.2.3. Вође стручних већа израђују табеларни приказ редоследа реализације тема  

1.2.4. Анализа и презентација предлога корелација 

1.2.5. Израда анекса Школског програма са утврђеном корелацијом од петог до  

            осмог разреда 

1.2.6. Спровођење корелације током наставних  активности 

1.2.7.  На крају наставне године вође стручних већа израђују извештај о   

          релизацији предвиђених планова 

 

 

1.3. ЗАДАТАК 

  Израда формулара за  за месечне планове прилагођене специфичностима  

одељења 

     

  АКТИВНОСТИ 

1.3.1.  Формирање тима од три наставника за израду предлога формулара месечног 

плана 

1.3.2. Тим израђује предлог месечног плана 

1.3.3.  Упознавање Наставничког већа са новим формуларом и његовом применом 

1.3.4. Употреба нових формулара 

 

 

1.4.  ЗАДАТАК 

              Усклађивање Школског програма са новинама у закону 

 

            АКТИВНОСТИ 

1.4.1.  Израда Формулара за Школски програм 

1.4.2. Упознавање Наставничког већа са изгледом и начином попуњавања новог 

формулара 
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1.5. ЗАДАТАК 

          Уводни часови као вид сарадње наставника ради бољег разумевања наставног 

садржаја 

 

 

  АКТИВНОСТИ 

1.5.1. Наставници наводе садржаје других предмета који су им потребни за увод у 

поједине  теме које обрађују 

1.5.2. Табеларно представљање плана уводних часова које ће реализовати други 

наставници пре обраде нове наставне теме 

1.5.3. Реализација плана 

1.5.4. Процена остварености плана  

1.5.5. Евидентирање одржаних часова у напомени дневника 

  

 

                                             EВАЛУАЦИЈА 
 

 

              Задаци Критеријум успеха Инструме

нти 

   Носиоци    

  активности 

Динамика 

1.1. Корелација наставних 

садржаја и време реализације 

у разредној настави 

50% наставних 

садржаја разредне 

наставе је корелирано 

Извештај 

стручних 

већа 

 

 Стручно    

  веће    

  разредне   

  наставе 

Август 

2019.год 

1.2. Корелација наставних 

садржаја и времена 

реализације у оквиру актива  

у   предметној настави 

Израђени су планови  

корелације и споводе  

се у 70 %  наставних  

садржаја 

Извештај 

стручних 

већа 

 

  Стручно   

  веће    

  предметне  

  наставе 

Август 

2018.год 

1.3 Израда формулара за  за 

месечне планове 

прилагођене 

специфичностима  одељења 

 

Формулари су 

израђени 

Школска 

документа

ција 

    

   Педагог 

   

Јун-август 

2018.год 

1.4. Усклађивање Школског 

програма са новинама у 

закону 

  Школски програм је 

урађен 

Школска 

документа

ција 

   

    Педагог 

Мај-јун 

2018.год 

1.5. Уводни часови као вид 

сарадње наставника ради бољег 

разумевања наставног садржаја 

 У односу на потребе 

наставника, одржано је 

80% уводних часова 

  

 

Напомена 

   

 Предметни  

 наставници 

 Од 

септембра 

2018.год 
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II ОБЛАСТ:   

                     НАСТАВА И УЧЕЊЕ   

 

         ГДЕ СМО ? 

   Настава се спроводи квалитетно и испуњава већину стандарда. Потребно је 

побољшање у оцењивању и индивидуализацији. 
 

  2.  ЦИЉ 

   Унапређивање процеса оцењивања и систематско праћење напредовања ученика у 

учењу и развоју. 
 

 

 

2.1. ЗАДАТАК 

            Директор и педагог присуствују часовима оцењивања ученика 

  

   АКТИВНОСТИ 

2.1.1.   Директор и педагог информишу Наставничко веће  о циљу посете часовима 

оцењивања ученика 

2.1.2    Наставници позивају директора и педагога на часове оцењивања по свом 

избору 

2.1.3.   Директор и педагог израђују анализу посећених часова 

2.1.4.   Информисање Наставничког већа и разговор о даљим корацима 
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2.2.ЗАДАТАК 

      Наставници посећују часове својих колега 

 

   АКТИВНОСТИ 

2.2.1.   Информисање наставника о обавези да једампут у полугодишту оду на час код 

колеге по избору 

2.2.2.   Израда табеле за попуњавање након посећених часова 

2.2.3.  Наставник који држи час евидентира присуство колеге на часу у напомени, а 

наставник који је гост  евидентира у табели  своје присуство 

 

 

 

2.3.ЗАДАТАК 

      Наставници заједно осмишљавају и одржавају час 

 

   АКТИВНОСТИ 

2.3.1.   Информисање наставника о обавези да са једним или више колега одрже 

заједнички час 

2.3.2.   Реализација часа 

2.3.3.   Уписивање одржаног часа у напомени  

2.3.4.   Извештај о реализацији часа у оквиру актива 

 

 

 

2.4. ЗАДАТАК 

    Наставници прилагођавају наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

ученика 

 

    АКТИВНОСТИ 

2.4.1. Подсећање наставника да је појединим ученицима потребно прилагођавати 

наставни материјал 

2.4.2. Наставници наводе имена ученика, који не напредују према ИОП-има, а  за које 

сматрају да је потребан било који вид прилагођавања  

2.4.3. Разматрање предлога о видовима прилагођавања рада за ове ученике у оквиру 

стручних већа  

2.4.4. Спровођење индивидуализације 

2.4.5.  Анализа резултата индивидуализације на стручним већима 
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 2.5. ЗАДАТАК 

        Оспособљавање ученика да процењују свој рад 

 

 

       АКТИВНОСТИ 

    2.5.1  Одељењске старешине прикупљају мишљења ученика о начинима 

самопроцене свог рада 

    2.5.2. Разговор о могућим начинима самопроцене напретка ученика на 

Наставничком већу уз коришћење прикупљених података од ученика 

    2.5.3. Наставници примењују на часовима неки од начина самопроцене ученика 

    2.5.4. Процена степена и квалитета самопроцене ученика током посете часовима 

натавника 

 

                                                   Е  В  А  Л  У А  Ц  И  Ј  А 

 

          Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти   Носиоци 

активности 

Динамика 

2.1. Директор и педагог 

присуствују часовима 

оцењивања ученика 

Половина 

предвиђеног 

броја часова је 

посећена 

   

    Педагошка   

 документација 

 

Директор  

Педагог 

Од школске 

2019/2020. 

године 

2.2. Наставници 

посећују часове својих 

колега 

2/3 предвиђеног 

броја часова је 

посећено 

   Педагошка   

 документација 

Наставни 

кадар 

  Од школске   

  2018/2019. 

  године 

2.3. Наставници 

заједно осмишљавају и 

одржавају час 

10  часова је 

реализовано  

   Педагошка   

 документација 

Наставни 

кадар 

Од школске 

2019/2020. 

године 

2.4.  Наставници 

прилагођавају 

наставни материјал 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

 

Наставици  

прилагођавају  

материјал за  20   

ученика 

 

Извештај Тима за 

инклузивно 

образовање 

  

  Психолог, 

наставници  

  и учитељи 

  

Од јануара   

  2018. 

године 

2.5.  Оспособљавање 

ученика да процењују 

свој рад 

30% ученика је 

оспособљено за 

самопроцену 

Анкета за 

наставнике 

Тим за 

само-

вредновање 

 Током 

2020.године 
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       III  ОБЛАСТ:   

                                       ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

 

ГДЕ СМО ?  

 

  Оцењивање је у складу са резултатима завршног испита али не достижемо просек 

Републике.    

 

 

  3.   ЦИЉ 

    Побољшање припремне наставе за полагање комбинованог теста и боља 

организација за часове српског језика и математике 

 

 

 

ЗАДАТАК 

3.1. Спровођење пробног тестирања комбинованим тестом током првог полугодишта 

        

 

АКТИВНОСТИ 

3.1.1.   Наставници свих пет предмета израђују пробни комбиновани тест 

3.1.2.   Организација и спровођење тестирања 

3.1.3.   Предгледање тестова и анализа добијених резултата 

3.1.4.   Упознавање ученика, родитеља и наставника са резултатима, закључцима и 

мерама за поправљање постигнућа на пробном тестирању у организацији 

Министарства просвете 

 

 

ЗАДАТАК 

3.2. Организовање припремне  блок наставе ненаставним данима за предмете који се 

полажу на завршном испиту 

 

АКТИВНОСТИ 

3.2.1.   Израда плана одржавања припремене наставе суботама и распустима 

3.2.2.   Реализација планиране припремене наставе 

3.2.3.   Анкетирање ученика и наставника о квалитету оваквог начина рада 

3.2.4.   Процена постигнућа на завршном испиту у односу на претходну годину 
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ЗАДАТАК 

3.3. Увођење петоминутних провера из предмета који су обухваћени комбинованим 

тестом ради достизања основног нивоа 

 

 

АКТИВОСТИ 

3.3.1. Упознавање наставника осмог разреда   са планом спровођења петоминутних 

провера градива од петог до седмог разреда. 

3.3.2.Наставници спроводе тестирања за сваки разред током једног тромесечја 

 

 

Е В А Л У А Ц И Ј А 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

         

 

       Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

3.1. Спровођење пробног 

тестирања комбинованим 

тестом током првог 

полугодишта 

Спроведено 

пробно 

тестирање 

 Тестови  

 ученика 

Наставници 

предмета 

обухваћени 

комбинованим 

тестом 

Школска 

2018/2019 

година 

3.2. Организовање 

припремне  блок наставе 

ненаставним данима за 

предмете који се полажу на 

завршном испиту 

Организована 

настава из 

српског језика и 

математике 

 

Евиденција  

 часова 

 

Наставници 

српског језика и 

математике 

 

Од јанура 

2018.год. 

   3.3.  Увођење петоминутних  

   провера из предмета који су     

   обухваћени комбинованим  

   тестом ради достизања    

   основног нивоа постигнућа 

80% предмета 

спроводи 

петоминутно 

тестирање 

 

  

 Тестови 

  

  

  Предметни   

    наставници 

Од 

школске 

2018/2019. 

године 
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IV  ОБЛАСТ:   

                                   ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

ГДЕ СМО ? 

    У школи функционише систем пружања подршке ученицима кроз све видове рада . 

Ученици не користе различите технике учења. Потребно је побољшати подршку 

социјалном развоју ученика. 

 

    4.   ЦИЉ 

        Развој компетенција ученика и њихово успешно индивидуално и социјално  

      функционисање. 

 

 

4.1. ЗАДАТАК 

Упознавање ученика са различитим техникама учења 

 

АКТИВНОСТИ 

4.1.1.   Формирање тима за израду сценарија часова 

4.1.2.   Тим израђује детаљне сценарије часова о техникама учења 

4.1.3.   Тим упознаје одељењске старешине са припремама 

4.1.4. Одељењске старешине реализују ове часове током одељењских заједница 

4.1.5. Разговор са одељењским старешинама о процени квалитета оваквих часова 

 

 

4.2. ЗАДАТАК 

Посета ученика и наставника школе, сајму књига у Београду 

 

АКТИВНОСТИ 

4.2.1. Утврђивање оквирног бројног стања заинтересованих ученика и наставника за 

посету сајму књига 

рада простора за ученике 

4.2.2.  Утврђивање цене превоза 

4.2.3.  Пријављивање заинтересованих и прикупљање новца 

4.2.4.  Прецизирање термина, начина посете сајму и информисање пријављених 

4.2.5.  Одлазак на сајам књига 
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4.3. ЗАДАТАК 

Спровођење програма радионица за развијање социјалних вештина ученика 

 

АКТИВНОСТИ 

  4.3.1.  Израда сценарија за 7 до 9  радионица на основу програма  „Умећа 

одрастања“, „Учионица добре воље“ и сл. 

4.3.2.  Обука одељењских старешина за спровођење ових радионица 

4.3.3.  Стручни сарадник одржава једну радионицу са одељењским старешином 

4.3.4.   Одељењске старешине спроводе  остале радионице 

4.3.5.   Тим за безбедност анализира степен и врсту  сукоба међу ученицима пре и 

након спровођења овог програма 

 

 

4.4. ЗАДАТАК 

Израда правила понашања у школи  по одељењима 

 

АКТИВНОСТИ 

   4.4.1.  Информисање одељењских старешина о циљу  и начину израде правила 

понашања 

4.4.2.  Ученици, уз помоћ одељеских старешина, издвајају до десет правила 

понашања у свом одељењу 

4.4.3.  Ученици израђују паное са утврђеним правилима понашања 

4.4.4.   Примена наведених правила када се укаже потреба од стране свих 

запослених школе 

4.4.5.   Тим за безбедност анализира степен и врсту  сукоба међу ученицима пре и 

након спровођења овог програма 

 

 

4.5. ЗАДАТАК 

         Спровођење акције „Питајте педијатра“ 

 

АКТИВНОСТИ 

4.5.1. Договор са Здравственим центром о термину доласка педијатра у школу 

4.5.2. Информисање ученика о могућностима анонимног постављања питања 

4.5.3. Прикупљање питања, њихово сређивање и прослеђивање педијатру 

4.5.4. Педијатар одржава предавање на основу питања ученика  
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                                     Е   В   А   Л   У   А   Ц   И   Ј   А 

 

 

 

    Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

4.1.Упознавање 

ученика са 

различитим 

техникама учења 

90% ученика је 

упознато са 

различитим 

техникама учења  

   

Садржаји   

   часова 

 

Одељенске 

старешине 

 

Школска 

2019/2020. 

година 

4.2.Посета ученика и 

наставника школе, 

сајму књига у 

Београду 

 

Реализована је 

посета 

 

Школска 

документација 

 

Директор 

 

Октобар 

2019.године 

4.3.Спровођење 

програма радионица 

за развијање 

социјалних вештина 

ученика 

 

Реализовано 2/3 

од планираног 

броја радионица 

 

Садржаји 

часова 

одељенских 

старешина 

 

Стручни 

сарадници и 

одељенске 

старешине 

 

Школска 

2019/2020. 

године 

4.4.Израда правила 

понашања у школи  

по одељењима 

Сва одељења имају 

израђене паное са 

утврђеним 

правилима 

понашања 

    

    Панои 

Одељенске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

школске 

2017/2018.год 

4.5.Спровођење 

акције „Питајте 

педијатра 

Педијатар је 

одржаопредавање 

у школи 

Опсервација  

и школска 

документација  

Директор Друго 

полугодиште 

шк. 2017/2018. г 
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        V ОБЛАСТ :  

                                         ЕТОС 

  

  ГДЕ СМО ?  

     Ова област је најбоље оцењена , али је потребно промовисати позитивна 

дешавања у школи. Безбедност ученика је на високом  нивоу у школи, али на мањем 

у ширем окружењу школе. 

 

 

  5. ЦИЉ 

   Подизање безбедности деце уључивањем других институција и развијање 

толеранције код деце и њихових родитеља. 

     

 

           5.1. ЗАДАТАК 

 Побољшање  безбедности  деце на аутобуском стајалишту у Коларима 

укључивањем припадника Министарства унутрашњих послова 

 

АКТИВНОСТИ 

5.1.1. Директор на основу распореда часова утврђује временски период током кога     

  ученици  чекају превоз до својих кућа током свих радних дана 

5.1.2. Директор школе шаље допис јединици полицијске управе у Коларима по 

потреби да у одређеном временском периоду обилазе аутобуско стајалиште 

због учесталих сукоба међу ученицима 

5.1.3.  Припадници полиције обилазе аутобуско стајалиште у наведеном периоду 

радним данима 

5.1.4. Припадници полиције информишу директора о стању  

 

 

5.2. ЗАДАТАК 

         Полугодишње анкетирање о важним темама за школу 

 

   АКТИВНОСТИ 

   5.2.1.  План анкетирања : Ученички парламент, Тим за безбедност, стручни 

сарадници, сарадња породице и школе, директор школе 

   5.2.2.  Наведеним редом се израђују анкете у складу са потребама тимова 

   5.2.3.  Тим који је спроводио анкетирање, обрађује анкете и израђује анализу                                              

              одлучује које ће  конкурсе представити  управним телима школе 

  5.2.4.   Презентација резултата анкетирања на Наставничком већу 

  5.2.5.   Договор о даљим активностима на основу резултата анкетирања 
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5.3.  ЗАДАТАК 

            Увођење вршњачке медијације у одељења предметне наставе 

 

 

  АКТИВНОСТИ 

    5.3.1.   Информисање наставника о разлозима и начину увођења вршњачке 

медијације у одељења 

    5.3.2.   Избор вршњачких медијатора у свим одељењима предметне наставе 

    5.3.3.   Обука вршњачких медијатора 

    5.3.4.   Спровођење медијације у одељењима 

    5.3.5.   Месечно одржавање састанака медијатора са психологом или педагогом 

школе 

 

 

       5.4. ЗАДАТАК 

                    Истицање значаја толеранције на родитељским састанцима 

 

    АКТИВНОСТИ 

  5.4.1.   Припрема садржаја за родитељске састанке 

  5.4.2.   Упознавање родитеља са припремљеним текстовима и разговор о њима 

  5.4.3.   Одељењске старешине информишу Наставничко веће о мишљењу 

родитеља на дату тему 
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Е В А Л У А Ц И Ј А 

 

 

    Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци 

активности 

Динамик

а 

5.1.Укључивање 

припадника 

Министарства 

унутрашњих послова у 

безбедност деце на 

аутобуском стајалишту 

у Коларима 

 

Припадници 

полиције обилазе 

аутобуско 

стајалиште  три од 

пет дана у недељи 

 

Анкетирање 

ученика 

 

 Директор 

 

 

Јануар 

2018.г 

5.2.Полугодишње 

анкетирање о важним 

темама за школу 

 

Спроведена су сва 

планирана 

анкетирања 

 

   

Анкете 

Стручни сарадници, 

директор, Ученички 

парламент, Тим за 

безбедност, сарадња 

породице и школе 

 

Од 

јануара 

2019. г 

5.3.Увођење 

вршњачке медијације 

у одељења 

Уведена у сва 

одељења предмете 

наставе 

 Педагошка 

документац

ија 

 

Стручни сарадници 

 Од 

школске 

2018/2019

. године 

5.4.Истицање значаја 

толеранције на 

родитељским 

састанцима 

Одржани су 

родитељски 

састанци на тему 

толеранције у свим 

одељењима 

Записници са 

родитељских 

састанака 

 

Одељенске 

старешине 

Од септе-

бра шк. 

2018/2019.

године 
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           VI ОБЛАСТ:  

                                       OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

 

 

        ГДЕ СМО ?  

 

        Добро смо организована школа у којој треба побољшати расподелу  

     задужења међу наставницима. Родитељи и ученици нису довољно  

     информисани о раду појединих тимова. 

 

 

  6. ЦИЉ 

Информисање свих инересорних група о раду тимова и ученичких постигнућима. 

 

 

6.1. ЗАДАТАК 

       Прецизно информисање  свих интересорних група о поступку реаговања  

       на кршење правила понашања школе. 

 

    АКТИВНОСТИ 

6.1.1.   Тим за безбедност утврђује најчешће облике насиља у школи 

6.1.2.   Тим за безбедност у сарадњи са правником утврђује прецизне поступке 

реаговања у случајевима најчешћих облика насиља у школи 

6.1.3.   Информисање Наставничког већа о утврђеним поступцима 

6.1.4.   Израда паноа за ходнике школе са утврђеним поступцима 

6.1.5.   Стављање на сајт школе ове податке 

6.1.6.   Одељењске старешине и учитељи информишу ученике о поступцима 

 

 

 

6.2. ЗАДАТАК 

       Промовисање постигнућа ученика на такмичењима 

 

  АКТИВНОСТИ 

6.2.1.   Одељењски старешина и предметни наставник похваљују награђеног ученика 

6.2.2.   Путем књиге обавештења се сви обавештавају 

6.2.3.   Постигнути резултати се објављују на сајту школе 
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6.3. ЗАДАТАК 

Обезбеђивање свакодневне употребе разгласа 

 

АКТИВНОСТИ 

6.3.1.   Библиотекар пушта музику са разгласа данима када је у школи 

6.3.2.   Осталим данима задужени наставници пуштају музику 

 

 

6.4. ЗАДАТАК 

Промоција смотре „Извор живе речи“ 

 

АКТИВНОСТИ 

6.4.1.   Рекламирање Смотре на локалној телевизији или радију 

6.4.2.   Гостовање директора школе на телевизији у циљу промовисања Смотре 

6.4.3.   Промовисање Смотре путем друштвених мрежа од стране одабраних ученика 

(Ђачки парламент) 
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                                        Е В А Л У А Ц И Ј А 

 

Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

6.1. Прецизно 

информисање  свих 

интресних група о 

поступку реаговања  

на кршење правила 

понашања школе 

95% наставника, 

80% ученика, 60% 

родитеља су 

информисани 

 

Панои и 

анкете 

  

Тим за 

безбедност 

Друго                  

полугодиште  

школске 

2017/2018. 

године 

6.2.Промовисање 

постигнућа ученика 

на такмичењима 

 

Резултати су 

објављени на сајт 

школе и путем 

књиге обавештења 

Сајт школе и 

кљига 

обавештења 

Директор Од марта 

школске 

2017/2018. 

године 

6.3.Обезбеђивање 

свакодневне употребе 

разгласа 

 Разглас се 

свакодневно 

користи 

 

Опсервација 

Библиотекар 

и задужени 

наставници 

Од школске 

2018/2019.  

године 

 

 6.4. Промоција 

 смотре „Извор живе     

 речи“ 

 

 

Смотра се 

промовише путем 

средстава 

информисања и 

друштвених мрежа 

 

  Документа 

  школе 

 

 

Директор 

 

Од школске 

2018/2019. 

године 
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VII  ОБЛАСТ :  

                               РЕСУРСИ 

 

 

  ГДЕ СМО ?  

 

У школи је заступљен стручни наставни кадар. Зграда школе не поседује фискултурну салу 

и нема услова за  кабинетску наставу. 

 

 

  7.ЦИЉ 

Побољшање материјално – техничких услова школе 

 

7.1. ЗАДАТАК 

      Покривање школског дворишта видео-надзором   

 

    АКТИВНОСТИ 

7.1.1.   Обезбеђивање средстава за набавку и уградњу видео-надзора 

7.1.2.   Формирање комисије за набавку видео камера 

7.1.3.   Прикупљање понуда за набавку видео надзора 

7.1.4.   Отварање понуда и избор најбољег произвођача 

7.1.5.   Набавка и уградња камера 

 

 

7.2. ЗАДАТАК 

         Санација ограде школског дворишта 

 

    АКТИВНОСТИ 

7.2.1.   Обезбеђивање средстава за санацију 

7.2.2.   Извођење радова 

 

 

7.3. ЗАДАТАК 

        Пресвлачење спортског терена асфалтом 

 

АКТИВНОСТИ 

7.3.1.   Израда пројектне документације 

7.3.2.   Обезбеђивање финансијских средстава од Градске управе 

7.3.3.   Реализација асфалтирања 
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7.4. ЗАДАТАК 

        Поправка фасаде школе 

 

АКТИВНОСТИ 

7.4.1.   Израда пројектне документације 

7.4.2.   Обезбеђивање финансијских средстава од Градске управе 

7.4.3.   Избор најповољнијег понуђача 

7.4.4.   Реализација поправке 

 

7.5. ЗАДАТАК 

       Уградња разгласа по учионицама 

 

АКТИВНОСТИ 

7.5.1.   Обезбеђивање финансијских средстава за потребан материјал 

7.5.2.   Увођење разгласа у све учионице 
 

 

 

                                           Е В А Л У А Ц И Ј А 
 

    Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

 

7.1.Покривање 

школског дворишта 

видео-надзором   

Школско 

двориште је 

покривено 

видео – 

надзором 

 

Школска 

документација 

 

Директор  

 

Током 

2018.године 

7.2.Санација ограде 

школског дворишта 

Школско 

двориште је у 

потпуности 

ограђено 

Школска 

документација 

 Директор 2019.година 

 

7.3.Пресвлачење 

спортског терена 

асфалтом 

 

 Спортски 

терен је 

пресвучен 

асфалтом 

Школска 

документација 

 

Директор 

 

 

Током 

2020.године 

7.4.Поправка  

фасаде школе 

Фасада школе 

је поправљена 

Школска 

документација 

Директор Током 

2019.године 

7.5.Уградња разгласа 

 по учионицама 

 

Разглас је 

уграђен у све 

учионице 

Школска 

документација 

Директор Током 

2018.године 
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Тим за израду Школског развојног плана чине : 
 
1. Марина Брађан, дефектолог 
2. Драгана Дрењаковић, наставник енглеског језика 
3. Гордана Јанковић, наставник разредне наставе 
4. Олга Терзић, наставник српског језика 
5. Саша Бојанић Стевановић, педагог 
6. Вања Ћосо, представник ученика 
7. Милена Јовановић, представник Савета родитеља 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


