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Kолари, 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.  

Село је надалеко постало познато захваљујући Илији 

Милосављевићу, великом добротвору 19. века. Колико је био 

везан за место одакле је потекао, сведочи и чињеница да је 

Илија Милосављевић свом имену додао Коларац. Као велики 

добротвор, несебично jе народу и Кнежевини Србији 

оставио у аманет сав свој иметак. И дан-данас њега се радо 

сећају и стари и млади, а његово дело, захваљујући вазда 

живој успомени и задужбини, остаје бесмртно да траје.   

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, која је почела са радом 1962. године. 

Издвајамо се по томе што смо једина школа у општини са три издвојена 

одељења. Захваљујући доброј организацији, школа у свим подручjима 

функционише као склад и јединство. Из године у годину, заједничким залагањем 

и јединством, трудимо се да одржимо ту хармонију. Снагу школе чине људи, а 

највеће богатство су наши ђаци, који су уједно и наша вечита инсприцаија и 
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мотивација да идемо у корак са тековинама и изазовима модерне наставе. 

Препознатљивост и добар глас школе оснажен је Смотром литерарног 

стваралаштва „Извор живе речи”, где се сваке године оштри перо 

књижевности, рађају нова пријатељства, што и јесте продужетак Коларчеве 

жеље да се велича образовање и књижевност.  

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. 

Дигиталне компетенције наставника су подигнуте на виши ниво, али је школа 

недовољно опремљена техничким средствима којима би их пратила. 

Наставници показују разумевање за ученике кроз индивидуализацију и израду 

све три врсте ИОП-а. Увек стремимо напредовању у свим областима и 

стварању добре радне атмосфере. Постоји континуирана тежња ка 

унпаређивању компетенција свих школских структура. У школи постоје сви 

тимови, али је недовољна сарадња међу њима и усмереност ка заједничком 

циљу.  

Постигнућа наших ученика су изнад општинског просека, али ћемо 

тежити достизању републичког. 
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СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ: 

 

• стручност наставног кадра; 

• спремност за даље стручно усавршавање;  

• руковођење наше коле; 

• отвореност школе за сарадњу према свим интересним групама;  

• редовни прелазак ученика из Суводола у нашу школу у петом разреду; 

• креативност појединих наставника побољшава квалитет наставе; 

• директор својим понашањем доприноси пријатној атмосфери. 

 

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ: 

 

• смањивање броја ученика; 

• у предметној настави су само два наставника свакодневно присутна 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;  
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• недовољна корелација међу предметима и хоризонтално стручно 

усавршавање; 

• недовољна видљивост примера добре праксе;  

• удаљеност од града као центра културних и спортских догађаја; 

• постигнућа ученика на завршном испиту у односу на републички просек. 
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РЕСУРСИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

УНУТРАШЊИ: 

 

• у потпуности заступљен стручни кадар;  

• Смотра литерарног стваралаштва „Извор живе речи”;  

• комплетна покривеност школе и школског дворишта видео-надзором; 

• покривеност свих школа интернетом; 

• сви наставници у различитом степену користе информационе 

технологије у раду. 

 

СПОЉАШЊИ : 

 

• добар демографски положај; 

• подршка и укљученост родитеља; 

• две фабрике у окружењу;  

• сеоска амбуланта и болница у Смедереву; 

• Коларчева задужбина; 

• Библиотека; 

• Локална самоуправа; 

• месне заједнице матичне школе и издвојених одељења;  
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• СУП Смедерево;  

• Ватрогасна служба; 

• Центар за социјални рад;  

• Велики фудбалски терен; 

• КУД „Коларац”. 
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МИСИЈА 

 

Иако смо мала школа, препознају нас по пријатној и радној атмосфери, неговању 

традиционалних вредности у свим областима културе, доброј организацији и 

спремности за развој у различитим областима. 

 

ВИЗИЈА 

 

Желимо да задржимо добру атмосферу и организацију рада школе уз побољшање 

образовних постигнућа ученика и развој свих међупредметних компетенција. 
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I СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ГДЕ СМО? 

У школи се планира образовно-васпитни рад, али недовољно у циљу развоја 

међупредметних и предметних компетенција. 

 

ЦИЉ: Обједињавање рада тимова око заједничког циља. 

 

1.1. ЗАДАТАК  

Усклађивање рада свих тимова школе.  

  

АКТИВНОСТИ 

 

1.1.1. Сазивање Колегијума са циљем одабира заједничких активности 

тимова. 

1.1.2. Колегијум издваја и бира садржаје  из ШРП-а које ће тимови уврстати у 

своја годишња планирања. 

1.1.3. Тимови планирају свој рад. 

1.1.4. Тимови упознају све интересне групе са својим плановима рада. 

1.1.5. Реализација планираних активниости у оквиру тимова. 

1.1.6. Периодична извештавања о раду тимова. 

ЗАДАТАК 
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1.2. Израда формулара за годишње и месечне планове који садрже 

међупредметне компетенције и пројектну наставу. 

 

АКТИВНОСТИ 

1.2.1.  Формирање тима од три члана (разредна и предметна настава и 

педагог) за израду предлога формулара . 

1.2.2. Тим израђује формуларе. 

1.2.3. Упознавање Наставничког већа са новим формуларима и њиховом 

применом. 

1.2.4.  Праћење примене формулара. 

EВАЛУАЦИЈА 

Задаци Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

1.1.Усклађивање 

рада свих 

тимова школе 

Акциони 

планови 

садрже 

активности 

усклађене са 

циљем 

Извештај 

тимова 

Педагошки 

колегијум 

Август 2021. 

1.2. Израда 

формулара за 

годишње и 

месечне планове 

који садрже 

међупредметне 

компетенције и 

пројектне 

наставе 

Формулари су 

израђени и у 

употреби су  

Годишњи и 

месечни 

планови 

Педагог 

и руководиоци 

стручних већа 

Август 2021. 

 

II ОБЛАСТ 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

ГДЕ СМО? 

 

Настава се спроводи квалитетно уз испуњавање већине сатандарда. Потребно 

је истаћи значај компетенција у редовном  планирању наставе. 

 

2. ЦИЉ: 

Мотивација ученика и развијање способности самопроцене и сарадње. 

 

2.1. ЗАДАТАК: 

Одржавање часова утврђивања са повећањем степена активности ученика.  

 

АКТИВНОСТИ 

2.1.1. Наставници дају петнаестоминутну проверу ученицима уз инструкције 

за прегледање.  

2.1.2. Ученицима је остављена могућност избора између прегледања радова 

(самом себи или у пару). 

2.1.3. Појединачна евалуација ученика и од стране наставника.  

 

2.2. ЗАДАТАК 

Истицање значаја међупредметних компетенција за планирање пројектне 

наставе. 

АКТИВНОСТ 
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2.2.1. Израда формулара за евиденцију пројектне наставе.  

2.2.2. Информисање наставника о неопходности коришћења 

међупредментних компетенција у планирању пројектне наставе. 

2.2.3. Наставници и ученици планирају пројектну наставу. 

2.2.4. Спровођење пројектне наставе. 

2.2.5. Презентовање резултата (продуката) на крају сваког полугодишта 

родитељима. 

2.2.6. Наставници достављају Стручном већу (предметном и разредном) на 

плогодишту податке о реализацији пројектне наставе. 

2.2.7. Наставници израђују годишње извештаје о реализацији пројектне 

наставе. 

2.2.8. Анализа прикупљених извештаја и презентовање истих Наставничком 

већу. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Задаци  Критеријуми 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

2.1. Одржавање 

часова 

утврђивања са 

повећањем 

степена 

активности 

ученика 

Сваки 

наставник 

реализује 

четири часа уз 

повећану 

активност 

ученика 

Припреме 

наставника 

Предметни 

наставници 

Фебруар 

2022. 

2.2. Истицање 

значаја 

међупредметних 

компетенција за 

планирање 

пројектне 

наставе 

Наставници 

реализују 

пројектну 

наставу током 

полугодишта 

Попуњени 

формулари 

Сви 

наставници 

Август 2021. 
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III ОБЛАСТ 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

ГДЕ СМО? 

У школи постоје разрађене активности које се односе на припремну наставу а 

показале су се делотворним пошто је наша школа годинама у средини или 

горњој половини наше општине према постигнућима на завршном испиту. 

Били смо и међу првим сеоским школама према постигнућима на завршном 

испиту. Пошто су активности за побољшање резултата уведене претходним 

планом развоја школе, сада се само настављају. Недовољано ученика је 

заинтересовано  за додатну  наставу и учешће на такмичењима.  

 

3. ЦИЉ 

Мотивисати већи број ученика да похађа часове додатне наставе.  

 

ЗАДАТАК 

3.1. Награђивање ученика бесплатном екскурзијом за неко од прва три места 

на окруженим такмичењима из предмета који су предвиђени завршним 

испитом. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 
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3.1.1. Информисање и мотивисање ученика за похађање додатне наставе. 

3.1.2. Информисање родитеља о награђивању ученика. 

3.1.3. Упоређивање броја ученика и резулата такмичења у односу на 

претходне године. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Задаци  Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

3.1. 

Награђивање 

ученика 

бесплатном 

екскурзијом за 

неко од прва 

три места на 

окруженом 

такмичењима 

из предмета 

која су 

предвиђена 

завршним 

испитом 

100% 

награђених 

ученика је 

добило 

бесплатну 

екскурзију 

Записник о 

реализацији 

екскурзији 

Директор Септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

IV ОБЛАСТ 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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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. Употреба дигиталних алата није 

довољно заступљена у настави и учењу.  

 

4. ЦИЉ 

Развој социјалних вештина и толеранције, као и осавремењивања метода 

учења. 

 

ЗАДАТАК 

4.1. 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 одељенске старешине са сценаријима. 

4.1.4. Одељенске старешине реализују ове часове током часова одељенске 

заједнице. 

4.1.5. Разговор са одељенским старешинама о примени научених техника. 

 

ЗАДАТАК 

4.2. Спровођење програма радионица за развијање комуникације и 

толеранције међу ученицима. 
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АКТИВНОСТИ 

4.2.1. Израда сценарија  за 4 – 5 радионица на основу програма Умеће 

одрастања, Учионица добре воље и сл.  

4.2.2. Избор тема ЧОС-ова који подржавају радионице. 

4.2.3. Обука одељенских старешина  за реализацију радионица. 

4.2.4. Стручни сарадник одржава уводну радионицу са одељенским 

старешином. 

4.2.5. Одељенске старешине спроводе остале радионице. 

4.2.6.  Тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања анализира степен и врсту сукоба међу ученицима пре и након 

спровођења овог програма.  

 

ЗАДАТАК 

4.3. Подизање нивоа дигиталних компетенција ученика у образовању. 

 

АКТИВНОСТИ 

4.3.1. Анализа резултата самовредновања о потребним дигиталним алатима за 

реализацију наставе. 

4.3.2. Избор дигиталних алата. 

4.3.3. Избор наставника који ће спроводити обуке за примену различитих 

дигиталних алата. 

4.3.4. Обука ученика за примену дигиталних алата. 

4.3.5. Ученици примењују дигитаалне алате у учењу.  
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ЗАДАТАК 

4.4. Спровођење квиза знања за ученике разредне и предметне наставе. 

 

АКТИВНОСТИ 

4.4.1. Утврђивање пропозиција за реализацију квиза. 

4.4.2. Упознавање свих интересних група са пропозицијама квиза.  

4.4.3. Организација квиза. 

4.4.4. Спровођење квиза знања. 

4.4.5. Постављање фотографија и извештаја о реализацији квиза на друштвене 

мреже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Задаци Критеријуми 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

4.1. 80% је  Одељењске Септембар 
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Упознавање 

ученика са 

различитим 

техникама 

учења 

упознато са 

различитим 

техникама 

учења 

Садржаји 

ЧОС-ова 

старешине и 

педагог 

2021. 

4.2. 

Спровођење 

програма 

радионица за 

развијање 

комуникације 

и толеранције 

међу 

ученицима 

Реализовано је 

2/3 од 

планираног 

броја 

радионица  

Садржаји 

ЧОС-ова 

 

Одељењске 

старешине и 

педагог 

Септембар  

2022. 

4.3. Подизање 

нивоа 

дигиталних 

компетенција 

ученика у 

образовању 

Ученици 

користе више 

дигиталних 

алата након 

обуке  

Интервју са 

наставницима 

и анкетирање 

ученика 

Наставници 

техничких 

предмета 

Октобар  2022. 

4.4. 

Спровођење 

квиза знања за 

ученике 

разредне и 

предметне 

наставе 

Квиз знања је 

реализован.  

Фото-

документација 

Ђачки 

парламент 

Децембар 

2021. 

 

 

 

 

 

V ОБЛАСТ 

ЕТОС 
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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 

Чешће укључивање родитеља у активности школе. 

 

5.1. ЗАДАТАК 

Увођење вршњачке медијације за ученике од трећег до осмог разреда. 

 

АКТИВНОСТИ 

5.1.1. Информисање наставника о разлозима и начину увођења вршњачке 

медијације у одељења. 

5.1.2. Избор вршњачких медијатора у свим одељењима. 

5.1.3. Обука вршњачких медијатора. 

5.1.4. Спровођење медијације у одељењима. 

5.1.5. Месечно одржавање састанака медијатора из предметне наставе са 

педагогом школе. 

 

 

5.2. ЗАДАТАК 
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Укључивање родитеља у активности које су предвиђене Дечјом и Спортском 

недељом. 

 

АКТИВНОСТИ 

5.2.1. Стручна већа, укључујући Ђачки парламент, израђују план активности 

за Спортску и Дечју недељу. 

5.2.2. Информисање родитеља о предстојећим активностима.  

5.2.3. Спровођење активности уз учешће родитеља. 

5.1.4. Попуњавање Књиге утисака. 

5.1.5. Извештавање јавности (сајт и Фејсбук страница). 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Задаци  Критеријуми 

успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

5.1. Увођење 

вршњачке 

медијације за 

ученике од 

трећег до 

осмог разреда 

Сва одељења 

имају 

изабране 

медијаторе 

Записници 

одељенске 

заједнице 

Одељенске 

старешине и 

педагог  

Септембар 

2022. 

5.2. 

Укључивање 

родитеља у 

активности 

које су 

предвиђене 

Дечјом и 

Спортском 

недељом 

60% позваних 

родитеља се 

укључило у 

активности 

Фото-галерија 

и записници 

Ђачког 

парламента 

Вође стручних 

већа и 

наставник 

физичког 

васпитања 

Школска 

2023/24. 

година  
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VI ОБЛАСТ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

ГДЕ СМО? 

Ми смо добро организована школа, али недовољно користимо ресурсе 

стручног усавршавања наставника. Постојећи ниво сарадње са родитељима 

треба искористити за развој школе.  

 

6. ЦИЉ 

Боља искоришћеност постојећих  ресурса у циљу развоја школе.  

 

6.1. ЗАДАТАК 

Обезбеђивање средстава за традиционално награђивање ученика генерације. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

6.1.1. Обавештавање свих органа школе о планираној активности 

прикупаљања средстава за награђивање ученика. 

6.1.2. Информисање родитеља у циљу предстојеће акције. 

6.1.3. Прикупљање средстава. 

6.1.4. Набавка награде за ученика генерације.  



23 
 

 

 

6.2. ЗАДАТАК 

Уређење школског дворишта у сарадњи са родитељима. 

 

АКТИВНОСТИ 

6.2.1. Прикупљање идеја од стране свих интересних група са циљем 

улепшавања  школског дворишта. 

6.2.2. Избор најбољих предлога. 

6.2.3.Планирање начина за набавку потребних материјала. 

6.2.4. Набавка материјала за уређење школског дворишта. 

6.2.5. Уређење школског дворишта. 

6.2.6. Извештавање (сајт и Фејсбук). 

 

6.3. ЗАДАТАК 

Пресвлачење спортског терена асфалтом. 

 

АКТИВНОСТИ 

6.3.1.   Израда пројектне документације. 

6.3.2. Обезбеђивање финансијских средстава од Градске управе. 

6.3.3.   Реализација асфалтирања. 

 

6.4. ЗАДАТАК 
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Примена стечених знања са семинара. 

 

АКТИВНОСТИ 

6.4.1.   Израда табеле за прикупљање података о стручном усавршавању. 

6.4.2. Презентовање стечених знања са семинара  на стручним или 

наставничким већима. 

6.4.3. Одржавање најмање два часа уз присуство колега са применом стеченог 

знања са семинара. 

6.4.4. Евидентирање одржаних часова (табела, огласна табла). 

 

6.5. ЗАДАТАК 

Израда дигиталне базе података са сценаријима часова активне наставе. 

 

АКТИВНОСТИ 

6.5.1.   Прикупљање и систематизација свих сценарија активне наставе. 

6.5.2. Скенирање прикупљених сценарија. 

6.5.3. Постављање дигиталне базе на рачунар у зборници. 

6.5.4. Информисање свих наставника о доступности базе. 

6.5.5. Одржавање бар два часа коришћењем сценарија из базе. 

6.5.6. Одржавање једног часа уз примену активне наставе, израда сеценарија и 

допуна дигиталне базе.  

 

6.6. ЗАДАТАК 

Организовање посете ученика осмог разреда фабрици Фрувита у Коларима. 
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АКТИВНОСТИ 

 

6.6.1.   Директор утврђује термин посете фабрици. 

6.6.2. Стручна већа осмишљавају тематски дан и информишу предметне 

наставнике.  

6.6.3. Наставници припремају садржаје усклађене са циљем тематског дана. 

6.6.4. Реализација тематског дана – посета ученика фабрици.  

6.6.5. Разговор са ученицима о тематском дану. 

6.6.6. Постављање фото-галерије (сајт, Фејсбук). 

 

6.7. ЗАДАТАК 

Родитељи, стручњаци у одређеним областима, презентују своје занимање. 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

6.7.1.   Одељенске старешине свих разреда дају предлоге родитеља предавача.  

6.7.2. Одабир родитеља предавача на основу завршене средње школе. 

6.7.3. Утврђивање термина предавања у договору са родитељима 

предавачима.  

6.7.4. Спровођење предавања.  
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6.7.5. Представници Ђачког парламента осмог разреда пишу извештај о 

предавању.   

6.7.6. Постављање извештаја (сајт, Фесбук профил). 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Задаци  

  

  

Критеријуми 

Успеха 

Инструменти Носиоци 

активности 

 

Динамика 

6.1. 

Обезбеђивање 

средстава за 

традиционално 

награђивање 

ученика 

генерације 

Средства су 

обезбеђена  

Записници и 

рачун 

Директор  Од јануара 

2021. 

6.2. Уређење 

школског 

дворишта у 

сарадњи са 

родитељима 

Школско 

двориште је 

уређеније и 

функционалније  

Фото-

документација  

Родитељи Школска 

2023/24. 

година  

6.3. 

Пресвлачење 

спортског 

терена 

асфалтом 

Спортски терен 

је пресвучен 

асфалтом 

Школска 

документација  

Директор  Август 2025. 

6.4. Примена 

стечених знања 

са семинара  

70% наставника 

примењује 

стечена знања  

Прирпеме 

наставника 

Наставници   

Од 

 јануара 

2022.  

 

6.5. Израда 

дигиталне базе 

података са 

сценаријима 

часова активне 

Формирана 

Дигитална база 

података 

Увид у 

Дигиталну 

базу  

Библиотекар   

Школска 

2021/22. 

година  



27 
 

наставе 

6.6. 

Организовање 

посете ученика 

осмог разреда 

фабрици 

Фрувита у 

Коларима 

Посета је 

организована  

Извештај  Директор и 

одељенске 

старешине 

осмог 

разреда  

Април/мај 

2022. 

6.7. Родитељи, 

стручњаци у 

одређеним 

областима, 

презентују 

своје занимање 

60% родитеља 

стручњака 

презентује своје 

занимање 

Записници са 

ЧОС-ова и 

извештај Тима 

за ПО 

Родитељи Друго 

плоугодиште 

2023. 
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Додатне активности развојног плана наше школке :  

1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на завршном испиту 

Петоминутне провере су планиране од почетка осмог разреда током првог 

полугодишта ради поступшног обнављања садржаја из ранијих разреда и боље 

припремљености ученика за почетак припремне наставе и последично за завшрни 

испит. 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 

Спровођење 

петоминутних провера 

из предмета који су 

обухваћени 

комбинованим тестом  

Око 90 % ученика 

је достигло 

основни ниво 

постигнућа на 

комбинованом 

тесту 

Наставници 

биологије, 

географије, 

историје, физике и 

хемије 

У првом полугодишту 

школске 2022/2023.  и 

следећих година у првом 

полугодишту до почетка 

припремне наставе 

                                            

 

2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих видова подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка   

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 

Укључивање 

дефектолога у 

израду ИОП-а за 

ученике који по 

њима раде 

Дефектолог 

учествује 

саветодавбним 

радом у изради 

ИОП-а за наше 

ученике 

Педагози Током школске 

године 

Укључивање 

дефектолога при 

процени 

индивидуализације 

за поједине 

ученике 

Дефектолог 

учествује у процени 

индивидуализованог 

рада за поједине 

ученике и даје своје 

предлоге о даљем 

Педагози Према потреби 
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раду са том децом 

Упознавање 

дефектолога са 

евалуацијом ИОП-

а наших ученика 

Дефектолог добија 

све евалуационе 

листе ИОП-а и 

предлаже да ље 

кораке 

Педагози Током школске 

године 

 

 

3.    Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 

Проширивање површине 

школе под видео-

надзором 

Школски простор је 

боље покривен видео-

надзором 

Директор У складу са 

финанасијким 

могућностима школе 

Прасвлачење спортских 

терена асфалтом 

Спортски терени су 

пресвучени асфалтом 

Директор У складу са 

финансијским 

могућностима школе 

Побољшање 

осветљености школе на 

улазном делу 

Постављено је јаче 

осветљење на улазном 

делу школе 

Директор У складу са 

финансијским 

могућностима школе 

 

4. Мере превенције осипања ученика 

Број ученика наше школе је дугорочно гледано у благом паду који је мањи од 

укупних демографских кретања у окружењу због тога што сваке године упишемо 

генерацију свршених четвртака из суседног села, Суводола, које припада другој 

школи.  

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци активности Динамика 

Пријем првака и Реализација пријема Учитељи 4. разреда 

и наставници који 

Припрема у 

августу и 
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петака првака и  петака  воде драмску 

секцију 

реализација 1.9. 

сваке школске 

године 

Обележавање 

Дечије недеље 

Дечија недеља је 

обележене различитим 

активностима ученика и 

наставника 

Учитељи, ОС и 

наставници 

Сваке године у 

октобру 

Новогодишње 

припреме 

Реализација активности 

везаних за обележавање 

Нове године 

Учитељи и ОС Свека године у 

другој половини 

децембра 

Спортске недеље Одржане су барем две 

спортске недеље у 

школској години 

Учитељи и 

наставник физичког 

У јесен и пролеће 

током сваке 

школске године 

Обележавање 

значајних 

датума  

Обележена су барем 

четири значајна датума  

Тим за заштиту 

животне средине и 

здравствену заштиту 

Током школске 

године 

 

6.  План припреме за завршни испит 

Завршни ипит је за ученике осмог разреда се сваке године одржава у јуну месецу и 

траје три дана. Динамика реализације припремних активности за полагање завршног 

испита је дата у следећој табели : 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци активности Динамика 

Формирање комисије за 

полагање завршног 

испита  

Комисија је формирана у 

складу са захтевом ОУК-а 

Директор Фебруар-март 

сваке године 

Комисија спроводи све 

планиране активности 

Све планиране 

активности су спроведене 

Директор Фебруар – јул 

сваке године 

Сређивање и чување 

документације о 

спровођењу завршног 

испита 

Документација о 

реализацији завршног 

испита је скупљена и 

архивирана 

Одељењске 

старешине , 

секретар школе и 

чланови ШУК-а 

Јун – јул сваке 

године 

Извештај о току завршног Извештај о реализацији 

завршног испита је 

Директор Јул сваке године 
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испита поднет Наставничком 

већу 

 

7. План укључивања школе у националне и међународне пројекте 

Пошто смо мала школа, директор прати конкурсе различитих организација и амбасада 

ради учествовања у пројектима за које наша школа испуњава услове и по потреби 

формира тим који ће спровести потребне активности за конкурисање. Постоји 

обучена особа у школи за писање пројеката.  

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Стручно усавршавање је у функцији унапређивања образовно-васпитног рада. Наставници и 

стручни сарадници школе су обухваћени стручним усавршавањем у организацији 

Министарства просвете и струковних удружења, акредитованих програма, као и облицима 

стручног усавршавања у оквиру шкпле. Стручно усавршавање у школи  прати Тим задужен за 

то. Сви наставници и стручни сарадници израђују сваке године личне планове стручног 

усавршавања које Тим обједињава у План стручног усавршавања наше школе обраћајући 

пажњу на равномеран развој различитих компетенција, потребе запослених и школе у 

целини као и план развоја школе. Финансијске могућности школе и локалне заједнице 

диктирају степен реализације плана.  

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

Задаци  Критеријум успеха Носиоци активности Динамика 

Повезивање градива 

са животом и 

ученичким ранијим 

искуством 

60 % ученика уме да 

објасни зашто 

одређено градиво 

учи 

Наставници Током школске 

године 

Ученици оцењују свој 

рад а наставник те 

оцене упоређује са 

својим проценама и 

образлаже их 

Преко 60 % ученика 

даје себи оцене исте 

као и њихови 

наставници 

Наставници Током школске 

године 

 

10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 



32 
 

Упознавање/подсећање 

наставника са процедуром 

стицања звања 

Сви наставници су уознати са 

могућностима и условима 

стицања звања 

Педагози Септембар 

сваке године 

Увид у резултате такмичења 

и конкурса наставника у 

претходној школској години 

Утврђена је листа ученика и 

наставника који су остварили 

резултате на свим облицима 

такмичења, смотри, 

конкурса...  

Педагози Август сваке 

године 

Вођење индивидуалних 

разговора са наставницима 

који су остварили резултате 

на такмичењима у циљу 

мотивисања за стицањем 

звања 

Обављени су индивидуални 

разговори са свим 

наставницима који су у 

претходној години имали 

резултате на такмичењима 

Педагози Септембар 

сваке године 

Уколико неко од запослених 

покрене процедуру за 

стицање звања, пружање 

подршке и промовисање  

његовог напредовања 

Један запослени који је 

покренуо процедуру у 

циклусу од пет година 

Директор Према потреби 

 

11.  План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

Осим законски регулисаних облика сарадње са родитељима, постоје и неформални 

облици када родитељи наших ученика учествују у организацији појединих акција 

школе, друштвених, хуманитарних... 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 

Родитељски састанци Минимум пет родитељских 

састанака годишње 

Одељењске 

старешине 

Током једне 

школске године 

Индивидуални и ли 

групни разговори са 

родитељима 

Обављен један 

индивидуални разговор са 

родитељем барем 90 % 

наших ученика  

Одељењске 

старешине 

Током једне 

школске године 

Дан отворених врата 

школе 

Посета неколико родитеља 

школи у оквиру овог дана 

Одељењске 

старешине 

Једном месечно 

од септембра до 



33 
 

маја 

Распоред термина за 

пријем родитеља 

Постоји распоред термина и 

истакнут је на огласним 

таблама, сајту и фејсбук 

профилу школе 

Директор Септембар сваке 

године 

Савет родитеља Савет родитеља је 

формиран 

Директор Септембар сваке 

године 

 

 

12.  План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Задаци  Критеријум успеха Носиоци 

активности 

Динамика 

Сарадња са средњим 

школама 

Четири средње школе су 

доставиле материјале за 

презентовање ученицима а две 

средње школе су имале 

презентацују уживо 

Директор Април-јун сваке 

школске године 

СУП- предавања о 

безбедности у сапбраћају 

Одржано је једно предавање за 

ученике 

Директор Почетком 

школске године 

Сарадња са Домом здравља- 

систематски прегледи, 

предавања 

Обављени су сви предвиђени 

систематски прегледи 

Директор Према 

распореду Дома 

здравља у 

Смедереву 

Сарадња са управом Града у 

обезбеђивању средстава за 

одржавање школе, стручно 

усавршавање запослених и 

награђивање ученика 

Врећина захтева школе је 

одобрена и финансирана 

Директор Према потреби 

школе 

Сарадња са културним 

установама 

Учешће на 5 конкурса током 

године 

Директор Према понуди 

конкурса и сл. 

активности 

 

13. Друга питања од значаја за развој школе 

• Одржавање традиционалне смотре „Извор живе речи“ уз учешће свих запослених, 

већине ученика и мештана села 
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• Коришћење више различитих платформи за обавештавање родитеља и промовисање 

резултата наших ученика – уз постојећи сајт и фејсбук профил школе, отворити 

инстаграм профил или према процени запослених и родитеља, неку други облик 

комуникације 

• Примена савремених технологија при реализацији наставе – побољшавање 

опремљености школе телевизорима у учионицама и рачунарима новије генерације 

 

                                                                     Тим који је израдио план развоја школе чине : 

1. Наташа Савић, директор 

2. Ана Хранисављевић, наставник српског језика 

3. Миодраг Манасијевић, наставник српског језика 

4. Оливера Чекић, учитељица 

5. Саша Бојанић Стевановић, педагог 

6. Лана Ћосо, представник Ђачког парламента 

7. Слађана Трикић, представник Школског одбора 

8. Сања Трајковић, представник локалне самоуправе 


