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''Дечија радост, задовољство, 

забава, 

 

не треба да се причињавају деци 

 

као награда за добре поступке, 

 

већ као природно задовољење 

 

њихових потреба; 

 

оно што је детету неопходно, 

 

треба му дати под свим условима, 

 

независно од његових заслуга'' 

 

 

 

  



 
,, Деца схватају да је школа лепо место за живот, само онда када 

стално осећају пријатељство" 

 

 

 

 

     

 

          

 

           
 
        

 

                 
 

  



Законски оквир 

 

  Школски развојни план за период од шк. 2020/2021до шк. 2022/2023. године донет је на основу Закона о 

основама система образовања и васпитања (члан 42, 43, 44, 45, 48,49, 57, 58, 62, 66, 89, ,,Службени гласник 

РС'',  бр. 72 / 2009 ,52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/ 2016.) 

 

Члан 49.  

Установа има развојни план. 

   Развојни план установе јесте стратешки документ развоја установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно – васпитног рада, план и носице активности, критеријуме и мерила за  вредновање 

планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. 

   Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. 

   Развојни план доноси орган управљања на предлог стручниг актива за развојно планирање, за 

период од три годинe. 
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2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

Назив школе: Основна школа ''Станислав Бинички''  

 

Адреса: ул.Станислава Биничког бб, Јасика 

Тел:  037/671–103;  фах: 037/671–008 

E -mail: skolajasika@gmail.com 

Матични број школе:  7102763 

 

Дан школе: 05.10. 

 

Унутрашња површина школе са издвојеним одељењима: 4088m 

 

Кадровска структура: У школи је запосленo 59 радникa. Наставни кадар чине 25 наставника предметне 

наставе, 16 наставника разредне наставе и три стручна сарадника (педагог, психолог (0,5), 

библиотекар (0,5). Од 41 наставника у настави ради 35 професора, 6 наставника са ВСС. 

 

Издвојена одељења: 

 

1. Јасика: тел: 037/671-103,037/671-953, руководилац одељења Маја Стојановић 

2. Кукљин: тел: 037/678-555, руководилац одељења Милина Симић 

3. Шанац: тел: 037/877-239, руководилац одељења Слађана Ванић 

4. Велика Крушевица: тел: 037/671-530, руководилац одељења Виолета Радојковић 

5. Срње: тел: 037/671-714, руководилац одељења Јасмина Јанковић 

 

Број ученика: У школској 2020/2021. години наставу похађа 352 ученик распоређених у 24 одељења. 

 
Језици на којима се изводи настава: српски језик 

Број смена у школи: преподневна и поподневна  

  



3. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

Основна школа у Јасици отворена је 1832. године. У то време у Србији је било свега 38 основних 

школа. У почетку се рад одвијао у приватним кућама, да би у каснијем периоду, уз велику помоћ 

општине и мештана, школа добила сопствену зграду. 

 

 
 

Занимљиво је да је прву праву, велику школску зграду, основна школа добила на месту где је 

некада била касарна потоњерске чете, којом је командовао отац Станислава Биничког - Стеван. 

Станислав Бинички, по коме је школа добила име, рођен је у Јасици, 27. јула 1872.године (умро у  

Београду, 15. фебруара 1942.) Био је познати српски композитор, диригент и педагог. Сматран је 

највећим представником српске класичне  музике. 

Јасичка школска општина обухватала је од самог почетка, поред Јасике, и суседна села: Кукљин, 

Шанац, Срње, Велику Крушевицу и Гавез и у том саставу ради и данас. До 1950. године постојала су 

само четири разреда, односно настава се одвијала од првог до четвртог разреда. 

Школске године 1951/52. школа у Јасици уписује ђаке у пети разред и постаје централна школа 

за подручје наведених села. Данашњи модерни изглед зграда је добила 1990. године и архитектонски се 

уклопила у природни и еколошки амбијент леве обале Западне Мораве. 

 

 

 
 

 

   Услови рада у свим нашим школама су добри. У централној школи извршена је доградња и потпуна 

реконструкција 1990. године и опремљена је савременим намештајем. Централно грејање уведено 1975. 

године. Енергент је течно гориво – лож уље. 2008. године, замењена је столарија. Настава је кабинетска и 

опремљена је савременим наставним средствима.  

 

 



 
 

 
 

Школа у Кукљину удаљена је од Јасике 6 km, а изграђена је 1984. године. Има површину 480 m
 2

. 

Централно грејање је уведено 1999. године, а као погонско гориво може се користити лож дрва или 

угаљ. Реализација часова се одвија у чистим одељењима у једној преподневној смени, јер има четири 

учионице, просторију за забавиште и друге просторије. 2015. године у потпуности је замењена 

столарија и дограђена шупа за одлагање огрева. 

Школа у Шанцу удаљена је од матичне школе 6 кm. Изграђена је 1986. године, величина школе 

је 260 m
2 

. Има три учионице од којих се једна користи за предшколску децу. Има централно грејање на 

чврсто гориво. Шк. 2016/201. године настава се реализује у три одељења, од тога једно одељење је  

комбиновано I/II разред. 

Школа у Великој Крушевици удаљена је од матичне школе 2,5 кm
 2

. Саграђена је 1978. године 

има 210 m
2
, две учионице и друге просторије. Има централно грејање на чврсто гориво. Школа ради у 

преподневној смени, јер има два комбинована одељења. 2015. године окречене су учионице и зборница, 

замењена је столарија у свим просторијама школе, сређена је ограда и уређено школско двориште 

(забавни парк за ученике). Школа наставу реализује у преподневној смени са два комбинована одељења 

I/II и III/IV разред.  

Школа у Срњу удаљена је од матичне школе 3 кm. Грађена је од 1972. до 1978. године. Има 

површину 200 m
2
 са две учионице и другим потребним просторијама. Има централно грејање на чврсто  

гориво. Настава се реализује у два комбинована одељења. Августа 2009. у школи је преграђена 

учионица за предшколску групу. 2015. године замењена је столарија у свим просторијама школе. Школа 

ради у преподневној смени са два комбинована одељења I/III и II/IV разред. Услови за рад су тешки због 

велике влаге и кондензације. 

Материјално технички услови свих наших школа су добри. Захваљујући средствима из 

сопственог буџета и средствима СО Кушевац централна школа и издвојена одељења реализују наставу у 

добрим условима за рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Преглед управне и руководеће структуре школе 

 
Иван Пелаић, професор физичког васпитања. Има 16 година радног стажа. Именован за директора школе 

решењем Министарства просвете, број 119-01-00067/2018-07/540 од 29.10.2018. године.   



4. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 

4.1. Материјално технички ресурси школе 

Врста објекта Број 

Стање 

(оценити 

од 1 до 5) 

Напомена 

Кабинет за физику са припремом 1 2  

Кабинет за хемију са припремом 1 3  

Кабинет за биологију са припремом 1 5  

Кабинет за географију 1 4  

Кабинет музичку културу 1   

Кабинет за техничко образовање 2 5  

Кабинет за српски језик 3 2  

Кабинет за енглески 1 3  

Кабинет за математику 3 2  

Кабинет за историју 1 1  

Кабинет за италијански језик 1 3  

Специјализована учионица за ликовну културу 1   

Специјализована учионица за информатику 1 5  

Учионице за разредну наставу 11 4  

Библиотека – медијатека 1 3  

Школско двориште 1 2  

Хол школе као изложбени простор и простор за 

културне манифестације 
1 4 

 

Библиотека – медијатека 1 3  

Фискултурна сала 1 3  

Терени за кошарку 1 2  

Терени за мали фудбал и рукомет 1 2  

Терени за одбојку 1 3  

 

4.2. Информатичко технолошка (ИТ) и мултумедијална опрема 
Општа наставна средства – Јасика 

  

Назив наставног 

средства 

Школски простор 

Кабинети Администрација Хол школе Рачунарски 

кабинет 

Библиотека Издвојена 

одељења 

Пројектор 

  

6   1 1     

Преносиви 
рачунар 

(лап топ) 

7 2         

Рачунар 

(компјутер) 

5 5   30 1 4 

Паметна табла 1           

              

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



Остала наставна средства 

 По нормативу Школа има 

Графоскоп 16 9 

Аутоматски дијапројектор 8 8 

Епископ 4 4 

Радиокасетофон 4 11 

Магнетофон - 4 

ТВ у боји 16 5 

Видеорекордер 8 5 

Стерео радиопријемник 1 1 

Фото – апарат 3 1 

Прој. за елемент. филм 3 3 

Мамут екран 1 - 

Музичка линија - 4 

Пројектор - 7 

Flip chart табла (пројектор) - 1 

Пројекционо платно са 

троношцем 

- 3 

  

Општа  наставна средства – издвојена одељења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Људски ресурси школе  

 

Стручни 

профил 
Број извршилаца 

Степен стручне преме 

VIII VII VI V IV III II I 

Наставно особље 

Опште-образовни 

предмети 
16         

Стручни 26         

Практична 

настава 
         

Руководеће 

особље 
1         

Стручни 

сарадници 
3         

Помоћни 

сарадници 
0         

Административн

о-финансијско 

особље 

3         

 

 

Назив Кукљин Шанац Вел.Крушевица Срње СВЕГА 

1. Графоскоп 1 2 1 1 5 

2. Аутом. дијап. 1 1 1 1 4 

4. Радио-

касетофон/ЦД 

5 4 5 4 18 

5. ТВ у боји 2 3 1 2 8 

6. Видеорекордер - 1 - - 1 

7. Компјутер 2 1 1 1 5 

8. Flip chart табла 1 - - - - 

Помоћно 

техничко особље 
11         



 

 

Радни стаж 
Опште-

образовни 
Стручни 

Практична 

настава 

До 10 година 3 8  

Од 10-20 година 3 9  

Од 20-30 година 6 7  

Преко 30 

година 
3 2  

Укупно: 16 26  

 
  



5. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

5.1. Подручја рада и образовни програми 
 

Школа има верификацију за рад Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

022-05-96/2013-07 од 22.05.2014. године 
 

5.2. Број ученика у претходним годинама 

  

 
 

 

 
Не очекујемо битне промене у броју ученика у наредним годинама. Број ученика у школи се 

смањује јер се осипа број деце у селима. С тим у вези, не очекујемо ни битне промене у кадровској 

структури. 

6. ЛОКАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ 
ФАКТОРИ 

  

6.1. На локалном нивоу сарађујемо са: 
 Школска управа у Крушевцу 

 Град Крушевац 

 Одељење за друштвене делатности Града Кршевца 

 Месна заједница Јасика 

 Црвени крст 

 Спортски савез 

 Градска библиотека 

 Културно-просветна заједница 

 Музеј Града Крушевца 

 Туристичка агенција ,,Happy'' и „Blue“ 

 Локални медији 

 Остале образовне институције у граду – основне и средње школе и предшколска установа 

 Центар за социјални рад 

 Центар за дневни борак деце и младих у ризику 

 Центар за стручно усавршавање 

 Завод за заштиту здравља 

 Здравствене установе 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

467 485 465 441 445 427 422 409 408 
381 369 352 



 ПУ Крушевац 

 Туристичка организација града Крушевца 

 Интерресорна комисија 

 Културни центар Крушевац 

 

6.2. На националном нивоу сарађујемо са: 

 
 Министарством просвете , науке и технолошког развоја 

 ОШ ,,Станоје Главаш“, Глибовац 

 

6.3. Процес наставе и учења и његова организација 

6.3.1. Квалитет процеса наставе и учења 

 
У нашој школи ученици су у мањој мери оспособљени за функционалну писменост и квалитетну 

и ефикасну комуникацију. Сви наставници планирају наставу, а планирање је у већој мери окренуто 

садржајима. Директор и педагог редовно остварују увид у квалитет планирања. Око 50% наставника се 

редовно припремају за наставу пишући нове припреме, 20% пише само скицу, а 30-ак % нередовно 

пише припреме за наставу.  

Наставници се придржавају законске одредбе о броју писмених провера знања у току дана и у 

току седмице. Распоред часова обезбеђује равномерност оптерећења ученика током дана и у току 

седмице. Наставници се труде да обезбеде подстицајну средину у којој ученици могу развити 

истраживачки дух и машту. Оцењивање ученика је редовно, јавно, разноврсно. Нисмо имали приговоре 

ученика и родитеља на оцену наставника.  

Практична настава се организује по кабинетима у адекватним условима. 

  



6.3.2. Примена наставне и информатичке технологије 

 
У нашој школи постоји одређен број наставника који су оспособљени и користе информационе 

технологије, постоје наставници који уопште не користе, али постоје и они који користе повремено уз 

помоћ и подршку. Поседујемо 21 рачунар и 1 лаптоп.Технолошки ниво наших рачунара је средњи, док 

су неки рачунари застарели. Рачунарска учионица се углавном рационално користи. У великом 

пороценту, око 90%, се користи за наставу ТИО и информатике, док наставници других предмета је 

углавном не користе, веома ретко.  

 

6.3.3. Етос, подршка и безбедност ученика у школи 

 
У нашој школи је стриктно обезбеђено  спровођење закона о забрани дискриминације по било 

ком основу. Школа је агилна у откривању и спречавању тих случајева увек када имамо сазнања.  

Однос ученик-ученик, ученик- наставник и наставник-наставник је коректан. Екцесних ситуација је 

било у мањој мери и то на релацији ученик- ученик.  

Ученици су у школи заштићени по свим основама. Ученици са посебним потребама су одлично 

прихваћени. У школи се реализују едукативни програми за превенцију од разних облика деструктивног 

понашања и болести зависности. Спроводе се камапње против насиља, агресивности, пушења, дроге, 

алкохолизма, заштите животне средине и др.  Надареним ученицима дајемо подршку у виду додатне 

наставе и припрема за разна такмичења, а у ченицима који заостају усавлађивању наставних сарджаја у 

виду педагошко- психолошких радионица и допунске наставе. Организују се спортска такмичења, 

ученици учествују на општинским, међуопштинским и републочким такмичењима и школа има у томе 

доста помаже. У школи постоји и примењује се Правилник о похвалама, наградама и васпитним мерама 

ученика. Ипак, ученици имају делимично рзвијен осећај одговорности за своје поступке.   Поред тога, 

учетвујемо на бројним манифестацијама ( Дани Биничког, Сусрети села, Дечја недеља, Дечји 

карневал...). Школа тренутно нема свој лист.  

Обезбеђена је потпуна сигурност ученика у погледу сигурности објекта, водоводне, електричне 

инсталације и против-пожарне заштите. Урађени су сви одговарајући атести.  

6.3.4. Сарадња са социјалним партнерима, родитељима, установама и 
локалном заједницом 

 
Родитељи се у великој мери интересују за рад школе, али недовољно учествују. Школа редовно 

обавештава родитеље о оценама и дешавањима и на родитељским састанцима и поједначно по потреби, 

док се родитељи у већој мери интересују за оцене при крају класификационих периода, а ређе у току 

године.  

У школи је формиран Савет родитеља. Он има свој План и програм рада. Савет родитеља не даје школи 

донације, али се редовно састаје, одлучују о ђачком динару, екскурзијама итд. Својим сугестујама Савет 

родитеља помаже у изради Годишњег плана рада школе.  Локална заједница  не помаже школи 

претерано, излази нам у сусрет за коришћење Дома културе кад нам је потребно. 

Школа учествује у многим акцијама за обогаћивање живота средине: учествујемо у свим 

хуманитарним акцијама, са околним селима Падеж и Коњух организујемо спортске игре, учествујемо на 

већини општинских такмичења... 

 

6.3.5. Стручно и педагошко –методичко усавршавање наставника 
У нашој школи нема наставника који су добили звање по основу Правилника о стручном 

усавршавању и напредованју наставника.  Наставници учествују на семинарима, саветовањима и 

другим облицима стручног усавршавања, али школа нема прегледну евиденцију семинара који су 

похађали наставници. Наставници немају едукацију за рад са децом са посебним потребама. Сматрамо 

да наставници наше школе нису у довољној мери заинтересовани за стручно усавршавање. 

 



7. ЕВАЛУАЦИЈА : ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА 

7.1. Интерна евалуација 
        У школи се самоевалуацији посвећује посебна пажња. Школа поседује План и програм обављања 

самоевалуације по областима. Школа је упознала запослене о значају и обавези процеса самоевалуације 

и они то благовремено извршавају. У оквиру  процеса самовредновања у ОШ „Станислав Бинички“ у 

шк. 2019/20. години вредноване су следеће области: Програмирање, планирање и извештавање, Настава 

и учење,  Подршка ученицима, Етос,  Организација и обезбеђење квалитета рада школе. 

 

I Област :Програмирање, планирање и извештавање  

1.Школски програм је састављен у законском року и садржи све захтеване садржаје, а подзаконски акти  

су усклађени са школским програмом. Све законске процедуре су испоштоване.  

Ниво остварености 4 

2.Након извршеног увида у годишње и оперативне планове наставника 2. и 6.  Разреда констатовали смо да 

је усаглашен са годишњим планом школе и са развојним планом школе. Време, место начин и носиоци 

остваривања програма су дефинисани. Пројектна настава се остварује у складу са ресурсима школе, али би 

међупредметна сарадња могла бити изражајнија. 

 Ниво остварености 3 

3.Наставници се континуирано усавршавају и користе савремена наставна средства у раду са децом. 

Кабинетска настава  и кабинети се стално опремају у складу са финансијским стањем школе Школски 

објекти и остала инфраструктура се одржавају у складу са могућностима школе како би се остварили 

повољни услови за рад и безбедно окружење за децу.  

Ниво остварености 3 

4.Увидом у документацију школе за 2. и 6. разред закључили смо да су  дневни и оперативни 

планови усклађени са годишљим планом рада школе.  

Ниво остварености 4 

5.Увидом у документацију школе свих наставника закључили смо да су дневни оперативни планови 

усклађени са годишњим планом рада школе.  

Ниво остварености 4 

6.У октобру су наставници одредили ученике за допунску и додатну наставу и урадили планове за исте. 

Одабрани су ученици за слободне активности по сопственим интересовањима ученика, а планови за 

реализацију су креирани, али од марта месеца није могла да седржи допунска и додатна настава због 

ванредне ситуације. Ниво остварености 3 

7-Извршен је увид у планове органа, тела и тимова и сви су усклађени са Годишњим планом школе.  

Ниво остварености 4 

8.Запослени школе су редовно информисани од стране правника школе о вим битним променама у 

законским актима, на време и у законском року. 

Ниво остварености 4 

9.Школа се континуирано унапређује у складу са потенцијалима школе. Окречене су учионице и кабинети, 

извршене поправке на грејању и мокрим чворовима, замењено је осветљење у подручном одељењу Велика 

Крушевица, ограђен део школског дворишта, обновљене зелене површине и засађене нове саднице, школа 

комплетно покривена интернетом. 

Ниво остварености 4 

                    

II oбласт : Настава и учење               

Стандард 2.1.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Индикатор који проверавамо 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто је то што је 

планирано треба да научи. 

Препорука–Препоручују се наставницима да у већој мери дају подршку ученицима да 



самостално решавају задатке и да прилагоде динамику рада према могућностима ученика. 

.   

Стандард 2.1.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

Индикатор који проверавамо2.1.4.Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог 

нивоа сложеностије остварен. 

 

Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

Индикатор који проверавамо2.4.1.Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима. 

Препоручује се различите врсте оцењивања (усменим путем, писменим путем, самооцењивање 

ученика или узајамно ученичко оцењивање чиме се код ученика подстиче и развија критичка свест). 

III oбласт : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3. 1. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОКАЗУЈУ ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, ОДНОСНО ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ 

ИНДИВИДУАЛНИХ ЦИЉЕВА УЧЕЊА. 

3. 1. 1. РЕЗУЛТАТИ  УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И 

МАТЕМАТИКЕ СУ НА НИВОУ ИЛИ ИЗНАД НИВОА РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА 

ДО ДАТУМА ПРЕДАЈЕ ОВОГ ИЗВЕШТАЈА (10. 09. 2020. ) НЕ ПОСТОЈИ ЗВАНИЧАН ПОДАТАК О 

РЕПУБЛИЧКОМ ПРОСЕКУ БРОЈА БОДОВА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, с тога је анализу и поређење 

немогуће урадити, услед непостојања података. 

ЗАКЉУЧАК:  Не може се извести закључак. 

Не може се  проценити  проценат оствареног стандарда. 

3. 1. 2. НАЈМАЊЕ 80% УЧЕНИКА ОСТВАРУЈЕ ОСНОВНИ НИВО СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА НА 

ТЕСТОВИМА ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ
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ЗАКЉУЧАК:НЕМА података о проценту остварености овог стандарда. 

3. 1. 3. НАЈМАЊЕ 50% УЧЕНИКА ОСТВАРУЈЕ СРЕДЊИ НИВО СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА 

НА ТЕСТОВИМА ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ. 

ЗАКЉУЧАК:НЕМА података о проценту остварености овог стандарда. 

3. 1. 4. НАЈМАЊЕ 20% УЧЕНИКА ОСТВАРУЈЕ НАПРЕДИ  НИВО СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА 

НА ТЕСТОВИМА ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ. 

ЗАКЉУЧАК:НЕМА података о проценту остварености овог стандарда. 

3. 1. 5.  РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА КОМБИНОВАНОМ ТЕСТУ СУ НА НИВОУ ИЛИ ИЗНАД 

НИВОА РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА. 

ЗАКЉУЧАК:  Не може се извести заклјучак, нити проценити проценат остварености овог 

стандарада. 

3. 1. 6. УЧЕНИЦИ КОЈИ ДОБИЈАЈУ ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ ПОДРШКУ ПОСТИЖУ 

ОЧЕКИВАНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У ОДНОСУ НА ИНДИВИДУАЛНЕ 

ЦИЉЕВЕ/ИСХОДЕ УЧЕЊА 

ЗАКЉУЧАК: На основу предлога предметних наставника сви ученици којима је потребна додатна 

подршка укључују се у допунску наставу и прилагођавају им се захтеви на редовној настави. Ове 

школске године није било могучности веће подршке због новонастале ситуације. Рад са тим 

ученицима се сводио на учење на даљину и није било веће подршке од стране родитеља због 

нестручности и недостатку времена. Два ученика 8. разреда су завршили су осмогодишњу школу по 

ИОП-у 1 из математике, полагали су завршни испит и уписали средње занатске школе. 

3. 1. 7. ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА ОДЕЉЕЊА НА ТЕСТОВИМА ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ 

ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ СУ УЈЕДНАЧЕНА..  

ЗАКЉУЧАК: НЕМА података о проценту остварености овог станд 

3. 2. ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА 

УЧЕНИКА 

ЗАКЉУЧАК: Увидом у школске дневнике рада може се приметити да је општи успех ученика скоро 

по правилу бољи на крају школске године него на полугодишту. Такође, може се приметити да су 

просечне оцене ученика веће у разредној него у предметној настави. Треба имати у виду да на успех 

ученика утичу разни чиниоци: социјално-економски услови, структура одељења, честе промене 

наставника и друго.  

ЗАКЉУЧАК: Просечна оцена ученика осмих разреда на крају школске године из предмета 

МАТЕМАТИКА је 2,90, док је број освојених поена на Завршном испиту 12,06 (од максималних 20) ,  

ШТО ЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ ИЗ МАТЕМАТИКЕ. 

ЗАКЉУЧАК:  Просечна оцена ученика осмих разреда на крају школске године из предмета СРПСКИ 

ЈЕЗИК је 3,00, док је број освојених поена на Завршном испиту 10,37 (од максималних 20), ШТО ЈЕ 

У СКЛАДУ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. 

ЗАКЉУЧАК:  Просечна оцена ученика осмих разреда на крају школске године из предмета КОЈИ 

СУ ЗАСТУПЉЕНИ НА КОМБИНОВАНОМ ТЕСТУ  је нешто нижа  у односу на остварен резултат 

ученика на Завршном испиту. 
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3. 2. 1. РЕЗУЛТАТИ ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА КОРИСТЕ СЕ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ 

УЧЕНИКА. 

Због увођења ванредног стања и преласка школе на специфичне услове рада, предвиђена 

пробна тестирања нису рађена као што је било планирано на почетку школске године у односу на 

календар рада. Пробни завршни испит предвиђен у априлу, ученици осмог разреда су радили online.  

Због новог начина рада и многобројних техничких проблема током пробног завршног испита, 

нема података о постигнућима ученика. 

3. 2. 2. УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА ОСТВАРУЈУ 

ПОСТИГНУЋА У СКЛАДУ СА ИНДИВИДУАЛНИМ ЦИЉЕВИМА УЧЕЊА/ПРИЛАГОЂЕНИМ 

ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА. 

ЗАКЉУЧАК:  Ученици којима је потребна додатна додатна подршка јесу остварилали постигнућа и 

усвајали знања на основу њихових могућности, а на предлог предметних наставника (планови 

активности) 

3. 2. 3. УЧЕНИЦИ СУ УКЉУЧЕНИ У ДОПУНСКУ НАСТАВУ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ 

ПОТРЕБАМА 

ЗАКЉУЧАК:  Сви ученици који су теже остварилави образовне стандарде и исходе укључени су у 

допунску наставу, међутим како допунска настава није обавезна тако је и посећеност била слабија, а 

самим тим и успех за такве ученике није загарантован. Од марта није било могућности за 

реализацијом ових часова. 

3. 2. 4. УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У ДОПУНСКУ НАСТАВУ ПОКАЗУЈУ НАПРЕДАК У 

УЧЕЊу 

ЗАКЉУЧАК:  Због ситуације и пандемије која је актуелна није било могућности реализације ових 

часова па самим тим и постигнућа ученика који су били укључени у ове часове на почетку године 

нису на завидном нивоу. Неопходно више рада како ученика тако и наставника ове школске године. 

3. 2. 5. УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ЧАСОВЕ ДОДАТНОГ РАДА ОСТВАРУЈУ НАПРЕДАК У 

СКЛАДУ СА ПРОГРАМСКИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИВИДУАЛНИМ ПОТРЕБАМА. 

ЗАКЉУЧАК: Ове школске године нису реализована републичка такмичења, као ни поједина 

окружна, па  успех наших ученика ове године није реално оценити и проценити. Резултата на 

општинском нивоу је било. 

3. 2. 6. ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ КВАЛИТЕТАН ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ 

ИСПИТ. 

ЗАКЉУЧАК:  Иако је ситуација ове године била специфична наставници предмета који се полажу на 

завршном испиту су организовали припремну наставу по групама (4 групе), реализовали и успели да 

колико толико припреме ученике осмог разреда за завршни испит и са својим постигнутим 

резултатима већина ученика уписало је прва жељена (80%) занимања, а сви су уписали у првом 

кругу.  

3. 2. 7. РЕЗУЛТАТИ ИНИЦИЈАЛНИХ И ГОДИШЊИХ ТЕСТОВА И ПРОВЕРА ЗНАЊА КОРИСТЕ 

СЕ У ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ ПОДРШКЕ У УЧЕЊУ. 

ЗАКЉУЧАК:  На почетку школске године наставници српског језика и математике реализују 

иницијалне тестове на основу којих планирају наставни процес, процењују ученике за додатну и 

допунску наставу и имају јасну слику структуре сваког одељења. 
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3. 2. 8. РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ТЕСТИРАЊА КОРИСТЕ СЕ 

ФУНКЦИОНАЛНО ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА. 

IV област:  Подршка ученицима  

Oве школске године школа је предузимала  разноврсне мере за пружање подршке ученицима  

у учењу. 

У распоредима часова уписани су часови допунске и додатне наставе.По том распореду 

наставници су радили без одступања. 

Сви  часови су евидентирани у дневницима.У осмом разреду је појачан рад на припремању 

ученика за полагање пријемног испита. 

Школа је предузела разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. Све је то  

реализовано кроз радионице. 

Успешно се  формирају социјалне вештине код ученика.Ученици стичу способности за 

конструктивно решавање проблема.У овом раду учествује са наставницима и стручна служба. 

 

V  ЕТОС 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА :УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

Школа има основна обележја, таблу са називом која је истакнута на улазу испред школе. 

Постоји и пано са фотографијама запослених, као и обележја свих просторија и служби које постоје 

у школи. Школа поседује и посебно обележје (сајт школе).  

У школи се одржавају традиционалне манифестације (приредбе, спортске активности, 

изложбе, Дан здраве хране, Дани Биничког и сл.), у које су укључени већина ученика, наставника и 

родитеља. У културна дешавања повремено се укључују и поједине личности ван школе (личности 

из јавног друштвеног живота). 

Наша школа има успешну сарадњу са месном заједницом, разним установама у Крушевцу 

(Здравствени центар, Центар за социјални рад, Библиотека, Културни центар, Црвени крст, 

Полицијска управа...). 

     Школа има богату понуду секција и ваннаставних активности, чиме пружа могућност да сваки 

ученик испуни своја интересовања и потребе.  

Наставници подстичу децу да развију своје таленте и способности, учествујући у понуђеним 

секцијама, сматрајући то изузетно важним (80%) или важним (20%).  

Запослени имају позитиван став о важности тог начина подстицања деце (80% наставника 

сматра да је то врло важно, а 20% да је важно), а присутност у школи је: потпуна присутност – 70%, 

увећој мери – 20%, а није присутно – 10%.   

Схватање важности и примењености у нашој школи, потпуно иста тј 20% сматра важним, 

80% сматра врло важним и  20% сматра да  у већој мери примењује  а 80%у потпуности примењује 

ову афирмацију. 

У школи постоји огласна табла на којој су фотографије ученика и  резултати за које се 

похваљују, након што кроз школу , по свим одељењма прође усмено обавештење . Такође, постоји и 

интерни систем награђивања са чијим је постојањем упзната већина наставника и 60% родитеља 

       У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника и родитеља. Већина 

испитаних сматра да су упознати са тим Правилницима и прихватили су их. 

У школи постоји позитивна клима, међусобно уважавање, поштовање ,сарадња и брига о 
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другима. 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА :АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

 

По резултатима спроведене анкете за наставнике, афирмација ''У школи се негује позитивна 

клима, уз узајамно уважавање'' присутна је  90% , а само 10% сматра да је присутна у мањој мери.  

По резултатима спроведене анкете за ученике, афирмација ''У школи нас подстичу да 

слободно изражавамо своје ставове и мисли'', присутна је 90% , а само 10% сматра да је присутна у 

мањој мери.  

У школи постоји евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог 

понашања ученика. Постоји и разрађена процедура за спречавање и реаговање на случајеве 

вршњачког малтретирања (насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости итд.).  

Простори у школи су оплемењени у складу са могућностима школе и у функцији су 

васпитног деловања и учења, као и подстицања осећаја за естетику код свих. Дечији радови су 

изложени и користе се у свакодневном раду. Оно што се може закључити је да је школско двориште, 

због недовољног физичког обезбеђења, повремено на удару и већ постоји план да се, у сарадњи са 

локалном самоуправом, обезбеди од таквих негативних дејстава.  

У школи постоје стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама 

запослених, а директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог 

рада. Он редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно васпитни рад. Показује 

отвореност за промене и подстиче иновације. Подстиче професионални развој запослених и 

обезбеђује им услове за остваривање у складу са могућностима школе.  

 

VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

Формиран је тим за област обезбеђивања квалитета рада и развоја установе и направљен је 

план рада за школску 2019-20.годину. На основу записника са Наставничког о Одељенског већа 

закључујемо да постоје међупредметне компетенције и да је успех ученика бољи него ранијих 

година. План тима налази се у ГПРШ. 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада  

На основу полугодишњег извештаја директора школе, од 31.01.2020.године , закључујемо да 

он прати и води рачуна о  квалитету васпитно- образовног рада као и о потребама запослених и 

ученика. Обезбедио је интернет за подручна одељења,рачунаре, расвету, реконструисао мокре 

чворове ...а све у циљу квалитетнијег живота и рада запослених и ученика,(детаљи се могу пронаћи у 

Извештају директора).   

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

На основу извештаја педагога школе сачињеног 11.12.2019. године, закључујемо да је стручна 

служба ишла у обилазак наставника предметне и разредне наставе у току октобра и новембра где је 

пратила заступљеност стандарда квалитета наставе из области настава и учење. Сви наставници су 

добили информације о вредновању часова и препоруке за унапређивање васпитно образовног рада. 

Већина наставника примењује новостечена знања али је и дата препорука како да васпитно –

образовни процес буде бољи. 

  6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 
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Н основу разговора и извештаја тима за развојно планирање закључујемо да су ученици и 

родитељи у току овог полугодишта учествовали у акцији прикупљања старог папира да бисмо 

добили новац за куповину потребних реквизита који ће обогатити часове физичког васпитања, 

пригодна новчана средства је обезбедио и вашар продаје предмета направљених  од рециклираног 

материјала а кроз пројектну наставу ученици праве разне предмете који имају неку употребну 

вредност и који се такође планирају за продају на крају школске године.  

7.2. Екстерна евалуација 

 
Наша школа је била предмет екстерне евалуације у периоду 16-20.12.2013. године. Оцена 

општег квалитета рада школе је ниво 2 (два). Школа је највише подбацила у области ,,Настава и 

учење“ и ,, Образовна постигнућа“. Код 5 наставника ( 20 % од посећених) остварени су сви 

стандарди. Код 7 наставника ( 28% од посећених) није остварен ни један стандард. На пријемном 

испиту из Српског језика није  остварен ни један ниво образовних стандарда, а из Математике је 

остварен средњи ниво образовних стандарда, а нису остварени основни и напредни. Како би се 

побољшала постигнућа наставника из ових области наставницима је подељен ,, Протокол за оцену 

часа наставника“ са свим стандардима и индикаторима који ће се користити при посети часовима. 

Директор и психолошко-педагошка служба ће редовно обилазити часове наставника. Текође, 

наставници ће међусобно обилазити часове. 
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8. SWOT АНАЛИЗА 
Наше предности (Strengths) Наше слабости (Weaknesses) 

 успеси ученика и наставника на свим нивоима такмичења 

 стручна заступљеност наставног кадра 

 пријатна психо –социјална клима у колективу 

 кабинетска настава 

 креативни потенцијали ученика 

 активно учешће школе у културним, јавним и спортским 

манифестацијама 

 сарадња са образовним, културним и здравственим установама, 

спортским и невладиним организацијама 

 дисциплинованост већине ученика 

 критеријум оцењивања 

 млад колектив 

 наставници ефикасно управљају процесом учења на часу 

 тимски рад директора, наставника и стручних сарадника 

 неспремност за прихватање новина 

 појединачно избегавање јасног истицања проблема и поступака  

 појединачна неодговорност наставника према школској документацији 

 недовољно развијена еколошка свест 

 неискоришћеност природних ресурса 

 недовољна сарадња  школе са локалном заједницом и укљученост 

родитеља у рад школе 

 недовољна мотивисаност ученика за допунску наставу 

 недовољна заинтересованост наставника за стручно усавршавање 

 недовољна мотивисаност наставника за тимски рад 

 слаба опремљеност појединих кабинета и учионица 

 однос родитеља према школи-наставницима 

 недовољна корелација међу наставним предметима 

 недостатак савремених наставних средстава за све наставнике 

 недовољна мотивисаност ученика за постизање успеха 

Могућности у окружењу  (Opportunities)  Препреке у окружењу (Threats) 

 мотивација наставника за већим постигнућима 

 постојање Тимова на нивоу школе са изграђеним плановима и 

активностима, конкретним носиоцима и временом предвиђеним 

за реализацију 

 географски положај 

 боља сарадња са другим школама (умрежавање) 

 конкурисање код донатора који подржавају школске пројекте 

 развој здравствене културе 

 већа ангажованост родитеља у школи 

 недостатак материјалних средстава за опремање школе 

 недовољна оспособљеност наставника за ИОП 

 лоша материјална ситуација родитеља 

 поремећен систем вредности ученика 

 негативни трендови у култури 

 необученост наставника за учешће у пројектима 

 присуство вируса COVID-19 који је пореметио нормално функионисање 

школског система 
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             МИСИЈА; ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА 

 

 

          Ми смо образовно-васпитна установа која, поред образовања , социјализује и 

развија вредносне ставове код деце. Темељ наше мисије је да сваки наш ученик 

постане одговоран грађанин. Свесрдно се трудимо да деци усадимо љубав према 

стицању знања, али и значај грађења међуљудских односа. Свој рад заснивамо на 

стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом васпитању и образовању 

прилагођеном узрасним и личним потребама сваког ученика. 

 

       Наша школа подстиче развој мишљења, интересовања, подиже ниво кулуре и 

васпитања,уважава толеранцију, служи комплетном развоју личности. 
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                                                             ВИЗИЈА 

 
          Какву школу желимо да имамо? 

 

          Са визијом да ће наша школа бити место на коме ће се рађати нове идеје, неговати 

таленти и унапредити знања, желимо да охрабримо ученике и родитеље да нам се придруже у 

заједничким напорима и да са нама поделе радост успеха. Визија коју наша школа жели да 

оствари јесте да се заједно са својим ученицима, развија и она, да буде у стању да одговори 

потребама ученика, без застарелих система учења. Руководство школе ће се залагати за њен 

дугорочан педагошки развој, да стварамо још бољу атмосферу и међуљудске односе, 

мотивишемо ученике како би остварили  што боље резултате у наставним и ваннаставним 

активностима, развијамо професионалне компетенције, да нивоом опремљеностинаставним 

средствима пратимо научно-технолошки развој. Тиме бисмо достигли бољи ниво образовних 

постигнућа на завршном испиту и класификационим периодима и квалитетно припремили 

ученике за средњу школу, тј. за целоживотно учење. 
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Потребе и приоритети 
                        

На основу извршеног самовредновања рада школе дошло се до следећих потеба који ће обухватити развојни план у циљу 

побољшања рада Школе: 

 

 

 

 

 

ПОТРЕБЕ 

 

 

 

 

- Побољшање услова извођења наставе: опремање учионица и кабинета набавком наставних средстава и адаптацијом постојећег 

простора  

- Стручна усавршавања и обуке наставника: обука наставника за инклузивно образовање, комуникацијске вештине, превенцију 

насиља и употребу савремене опреме. 
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ПРИОРИТЕТИ 

 

 

У ГПР школе уградити активности развојног плана за текућу годину 

Прилагодити и осавременити садржаје ваннаставних активности потребама и интересовањима ученика 

Планирањем уважавати различите могућности ученика 

Унапредити начине мотивисања ученика  

Резултате ученика и наставника јавно истицати и промовисати 

Организовати заједничке активности ученика и наставника чији је циљ јачање осећања припадности школи 

Неговати различите облике учешћа родитеља у животу школе 

Успостављање видова сарадње са разним партнерима 

Подићи просечне оцене из појединих предмета  

Побољшати постигнућа ученика на завршном испиту и такмичењу 

Унапредити подршку и помоћ ученицима у избору даљег школовања 

Повећати број акција у циљу превенције вршњачког насиља 
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Чланови стручног актива за развој школе: 

 
 

 

Марина Ристов-координатор 

 

Иван Пелаић-директор школе 

 

Ивана Међедовић 

 

Слашана Ванић 

 

Јасмина Јанковић 

 

Нена Урошевић 

 

Виолета Радојковић 

 

Далибор Теокаревић 

 

Ивана Савић 

 

Јелена Матић 

 

Слободанка Микић 

 

Александра Томић 

„Свакога дана понеси корпу земље на једно место 

и сазидаћеш планину“ 
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I КЉУЧНА ОБЛАСТ 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 

1.Реализација 

активности 

предвиђених 

Школским 

развојним планом 

1.1.Формирање 

тимова за реализацију 

активности   ШРП-а 

1.1.1.Одређивање 

наставника за 

реализацију 

појединих активности 

ШРП-а 

Директор 

школе 

 

прво 

полугодиште 

2020/2021. 

У Годишњем 

плану рада 

школе  

постоји план 

развојних 

активности 

предвиђених 

развојним 

планом 

Документација 

ШРП и  

Годишњи план 

рада школе Директор, 

ПП служба, 

Координатор 

Тима за 

развојно 

планирање 

почетак 

сваке 

школске 

године 

 
1.2.Упознати 

наставнике  са 

функцијом и 

садржајем Школског 

програма и Годишњег 

плана рада 

 

 

 

1.2.1.На седници НВ 

наставници упознати 

са садржајем и 

функцијом ШРП-а и 

ГП-а 

Педагог 

школе 

 

 1.2.2. Анализирање 

Школског програма и 

предлози за измене 

стручна 

већа и 

тимови 

 
Записник са 

седнице НВ 

 

Увид у 

документацију 

(записници 

Актива, Већа, 

Тимова) 

 

крај сваке 

школске 

године 
 1.2.3. Израда 

извештаја о 

реализацији 

Школског програма 

Педагошки 

колегијум 

 

1.3.Колектив упознат 

са обавезом писања 

годишњих извештаја 

о реализацији ГП 

1.3.1.Чланови 

стручних већа и 

тимова пишу 

извештаје о 

реализацији 

активности ГП-а 

Директор 

школе 

Стручна 

већа 

 

од 2020/2021. 

до 2022/2023. 

 

Записник са 

седнице НВ 

и извештаји 

 

Увид у ГП, 

ШРП 

чланови 

тима за 

ШРП 

 

до јуна 2023. 

1.4.Израда новог 

Школског програма 

1.4.1Израда предлога 

новог Школског 

тим за 

израду 
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програма ШРП-а 

Педагошки 

колегијум 

 

Школски 

одбор 

 

 

у току 

2020/2021. 

Записник са 

седнице НВ 

и извештаји 

 

 

Увид у ГП, 

ШРП 

чланови 

тима за 

ШРП 

 

 

до јуна 2021. 1.4.2.Разматрање на 

Педагошком 

колегијуму 

1.4.3.Усвајање 

Школског програма 

од стране 

Наставничког већа и 

Школског одбора 

2.Унапредити 

квалитет 

садржаја 

ваннаставних 

активности 

2.1.Испитивање 

интересовања 

ученика везаних за 

садржаје слободних 

активности 

образовно-васпитног 

рада 

2.1.1.Прикупљање 

података о 

интересовањима 

ученика  у вези са 

садржајима осталих 

облика 

образовно -васпитног 

рада 

Предметни 

наставници

, 

одељењске 

старешине 

 

Септембар 

2020. 

Извршено 

испитивање 

потреба 

ученика 4-8.  

разреда 

 

Разговори са 

ученицима, 

увид у 

документацију 

 

ПП служба 

 

децембар 

2020. 

 

2.1.2.Сумирање 

резултата 

2.2.Проширивање 

Школског програма  

рада школе са 

држајима који су 

занимљивији 

ученицима 

2.2.1.Корекција 

планова у складу са 

интересовањима 

учениика 

Наставници 

руководиоц

и секција 

 

Август- 

септембар 

2020. год 

 

Побољшани 

планови рада 

слободних 

активности 

 

Увид у 

документацију

, решења о 

задужењима 

наставника 

 

ПП служба, 

директор, 

руководиоци 

секција 

 

септембар 

2020. год 

 

2.3.Израда и 

организација 

планова рада 

слободних 

2.3.1. Израда планова 

слободних активности 

Наставници

, 

руководиоц

и секција, 

Септембар, 

2020, 

21, 

22. 

Повећан 

обухват 

ученика 

слободним 

Увид у 

 документацију

директор, 

наставници 

руководиоци 

секција 

Септембар 

Октобар 

2020,21,22. 
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активности складу са 

реалним 

могућностима 

 реализације

2.3.2.Израда 

распореда реализације 

ваннаставних 

 активности

одељенске 

старешине 

 

 активностим

а 

 10%

 

 

II КЉУЧНА ОБЛАСТ 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 

1. Унапређивање 

наставног 

процеса и учења 

1.1. Учити ученике 

различитим 

техникама учења на 

часу 

1.1.1. Реализовати 

часове по 

принципима 

тематског планирања 

и активног учења 

Чланови 

тима, 

наставници

, психолог, 

педагог, 

директор, 

тим за ИОП 

у току 

школске 

године 

Осавремење

н наставни 

процес и 

занимљивији

, 

савременији 

часови. 

Најмање 

30% 

наставника 

реализује 

огледне  

часове 

Извештаји, 

записници са 

већа , актива, 

тимова 

Учитељи, 

наставни- 

ци, 

директор, 

Тим за 

самовредно-

вање 

 

Крај 

школске 

године 

 

1.1.2.Реализовати 

огледне часове у свим 

одељењима 

1.1.3. Свакодневно 

пружати подршку 

ученицима да 

самостално решавају 

задатке 

1.1.4. Већу пажњу 

поклонити 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика и њиховим 

могућностима 
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1.1.5. Наводити 

примере који су 

повезани са 

искуством ученика 

1.1.6. Направити план 

реализације угледних 

часова на стручним 

активима и јавно 

истаћи распоред 

1.1.7.Реализација 

угледних часова и 

међусобна посета 

часова користећи 

стандарде и 

индикаторе за 

евалуацију и 

укључивање што 

већег броја 

наставника 

1.1.8. Припремити 

предавање за ученике 

VI  и VII разреда 

"Како учити" 

1. Унапређивање 

наставног 

процеса и учења 

1.2.Прилагођавати 

рад на часу 

образовно-васпитним 

потребама ученика 

1.2.1. Планирање 

временске динамике 

обиласка часова 

директора, ПП службе 

и наставника 

Чланови 

тима, 

наставници

, психолог, 

педагог, 

у току 

школске 

године 

 

Осавремење

н наставни 

процес и 

занимљивији

, 

Извештаји, 

евалуација, 

педагошке 

свеске 

Учитељи, 

наставни- 

ци, 

директор, 

Тим за 

крај сваке 

школске 

године 
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1.2.2. Појачати 

сарадњу са 

предметним 

наставницима и 

колегама због 

адаптације ученика са 

разредне на 

предметну наставу 

директор, 

тим за ИОП 

савременији 

часови. 

Сви 

наставници 

имају 

потребну 

документаци 

ју за праћење 

напредовања 

ученика, 

развијене 

стратегије 

ученичке 

самоевалуа 

ције и 

оцењују у 

складу са 

Правилнико

м, 

разноврсно 

и квалитетно 

оцењивање 

самовреднов

ање 

1.2.3. Међусобна 

посета часова, 

анализа и евалуација 

1.2.4. Израда ИОП-а 

за ученике којима је 

потребна додатна 

васпитно - образовна 

подршка 

1.2.5. Припремати 

наставне листиће по 

нивоима  на основу 

стандарда за 

полугодишње и 

годишње провере 

1.2.6.Већу пажњу 

поклонити 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика ињиховим 

могућностима 
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1.2.7. Израда 

индивидуализованих 

планова по потреби за 

сваког ученика коме 

је потребна додатна 

подршка 

Чланови 

тима, 

наставници

, психолог, 

педагог, 

директор 
1. Унапређивање 

наставног 

процеса и учења 

1.2.Прилагођавати 

рад на часу 

образовно-васпитним 

потребама ученика 

1.2.8.Наставници 

користе различите 

поступке мотивисања 

ученика 

у току 

школске 

године 

 

Осавремење

н наставни 

процес и 

занимљивији

, 

савременији 

часови. 

Сви 

наставници 

имају 

потребну 

документаци 

ју за праћење 

напредовања 

ученика 

 

Извештаји, 

евалуација, 

педагошке 

свеске 

Учитељи, 

наставни- 

ци, 

директор, 

Тим за 

самовреднов

ање 

крај сваке 

школске 

године 

1.2.9. Наставници 

постепено уводе 

питања различитог 

нивоа сложености 

1.2.10.Наставници 

успешно повезују 

делове часа користећи 

разне методе 

1.2.11.Наставници 

прилагођавају темпо 

рада различитим 

образовним и 

васпитним потребама 

ученика 

1. Унапређивање 

наставног 

процеса и учења 

1.3. Користити 

поступке 

вредновања који су 

1.3.1.Благовремено 

обавештење о 

изменама свих 

Правилника 

Правник 

школе 

 

Наставничко 

веће на 

почетку, 

полугодишту 

Наставници 

упознати са 

изменама у 

закону о 

Извештаји, 

Дневници, 

педагошке 

свеске 

директор, 

ПП служба 

 

у току 

школске 

године 
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у функцији даљег 

учења 

1.3.2.Усаглашавати на 

основу Правилника о 

оцењивању 

критеријум 

оцењивања на 

стручним активима и 

већима у зависности 

одструктуре одељења 

и  крају 

школске 

године 

оцењивању  

1.3.3.Похађање 

семинара у вези 

оцењивања ученика и 

укључивање што 

већег броја 

наставника на стручна 

усавршавања на ову 

тему 

наставници

, учитељи 

Наставници 

прилагођавај

у рад 

образовно- 

васпитним 

потреб 

ама ученика, 

а ученици 

познају 

стратегије 

учења 

 

1.3.4. Наставник 

припрема у дневним 

припремама 

диференцирану 

наставу 

1.3.5. Јавно похваљује 

успех ученика или 

предлаже мере за 

побољшање истог 

1.3.6.Наставник јавно 

истиче оцене ученика 

и детаљно их 

образлаже 

1.3.7. Кроз 
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реализацију часова 

планирти 

стимулисање ученика 

кроз писање реферата, 

израде групних 

радова, вођење 

наставе од стране 

ученика 
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III КЉУЧНА ОБЛАСТ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 

1. Повећање 

заинтересованост

и 

ученика за 

постизање бољих 

резултата на 

такмичењима 

које организује 

Министарство 

1.1. Упознати 

ученике са 

такмичењима и 

њиховим 

значајем за даље 

школовање 

1.1.1.информисати 

ученике о 

календару 

такмичења 

предметни 

наставници 

учитељи 

јануар/ 

фебруар 

 

 

повећан број 

ученика 

који 

учествују на 

школским 

такмичењим

а 

за 10% 

 

извештаји 

са школских 

такмичења 

 

тим за 

самовреднов

ање 

 

фебруар/ 

март 

1.1.2. упознати 

ученике са 

програмским 

садржајима 

одређених 

такмичења 

септембар 

 

1.1.3. утврдити 

динамику 

одржавања 

школских 

такмичења 

јануар 

 

1.1.4.информисати 

ученике о 

позитивним 

учешћа на странама 

такмичењима септембар 

1.1.5.евидентирати 

такмичаре и 

такмичења за која 

су се определили 

1.2.Израда плана 

припреме 

ученика за 

такмичење 

1.2.1. одређивање 

термина 

одржавања 

припремних часова 

предметни 

наставници 

учитељи 

јануар 

 

 

повећан 

број 

ученика са 

освојеним 

местима на 

 

извештаји са 

такмичења 

 

-директор 

-предметни 

наставници 

-учитељи 

-стручни 

 

мај/јун 

1.2.2.обезбеђивање 

потребне 

септембар 
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литературе свим 

нивоима 

ткмичења 

за 5% 

сарадници 

-стручни 

активи 
1.2.3. упућивање 

ученика на 

коришћење 

сајтова 

октобар-мај 

 

1.2.4. реализација 

часова 

1.2.5. учешће на 

такмичењима 
фебруар-мај 

2. Побољшање 

резултата на 

завршном испиту 

2.1. Остваривање 

задовољавајућег 

нивоа стандарда 

на завршном 

 испиту

2.1.1.Анализа 

инвентарних 

тестова на 

почетку школске 

године из српског 

језика и 

математике 

-предметни 

наставници 

 

 

 

Ученици су 

остварили 

80% знања 

на основном 

новоу 

Ученици су 

остварили 

50% знања 

на средњем 

новоу 

Ученици су 

остварили 

20% знања 

на 

напредном 

новоу 

Распоред 

припремне 

наставе 

истакнут на 

видном 

месту 

у холу школе 

Бољи 

резултати 

 

Преглед 

школске 

документације 

-Израда 

извештаја 

-Распоред 

часова 

-

Документација 

наставника 

и ПП службе 

-Урађени 

тестови 

ученика 

-Тестови на 

пробном и 

завршном 

испиту 

 

-директор 

-предметни 

наставници 

-педагог 

 

мај/јун 

2.1.2.Израда 

распореда 

одржавања 

припремне наставе 

из српског језика 

и математике 

2.1.3.Упознавање са 

планом припремне 

наставе и 

предстојећим 

обавезама родитеља 

и ученика 

2.1.4.Реализација 

припремне наставе 

из српског језика 

и математике 

2.1.5. Израда 

распореда одржавања 

припремне наставе 
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за историју. 

географију, физику, 

хемију и биологију 

завршног 

испита у 

односу на 

предходну 

школску 

годину за 

5%. 

Ученици 

познају 

процедуру за 

време израде 

теста и 

познају тип 

задатака на 

тесту. 

Припремна 

настава је у 

складу са  

знањем, 

постављеним 

циљевима и 

могућностим

а ученика. 

Ученици 

остварују 

резултате 

завршног 

испита који 

су у складу 

са индивид. 

карактеристи

кама и 

стеченим 

знањем 

током 

 школовања

2.1.6.Израда 

распореда за 

реализацију 

пробних завршних 

испита 
-Званични 

резултати 

завршног 

испита. 

-Процентуална 

оствареност 

основног, 

средњег и 

напредног 

нивоа 

стандарда 

постигнућа. 

-Евиденција о 

реализацији 

припремне 

наставе. 

-Истакнут  

распоред 

часова 

припремне 

наставе. 

-Израђен тест, 

документација 

са завршног 

испита. 

Предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

директор 

школе, 

координатор 

стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање, 

тим за 

самовреднов

ање 

 

јун сваке 

школске 

године 

2.1.7. Реализација 

иницијалних 

тестова за остале 

разреде 

2.1.8. Завршно 

тестирање ученика 

4. разреда из 

српског језика и 

математике 

2.1.9.Анализа 

добијених резултата 

по нивоима 

остварености 

2.1.10. Реализација 

пробног завршног 

испита за ученике 

8.разредa 

  

2.1.11.Представити 

резултате пробног 

завршног испита 

ученицима и 

родитељима 

наставници

, ПП 

служба 

 

септембар-

јун сваке 

школске 

године 

 

Предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

директор 

школе, 

јун сваке 

школске 

године 

2.1.12. Реализација 

завршног испита 
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2.1.13.Анализа 

добијених података 

Родитељи и 

ученици 

знају значај 

постигнутих 

резултата на 

завршном 

испиту и 

активно се 

укључују у 

мотивацаију 

ученика за 

постизање 

што бољих 

резултата. 

координатор 

стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање, 

тим за 

самовреднов

ање 

 

2.1.14. Израда 

извештаја са 

завршног тестирања 

ученика 8. разреда 

3.Побољшање 

општег успеха 

учeника 

3.1.Помоћ 

ученицима који 

имају потешкоће 

у учењу 

3.1.1.Идентификовањ

е 

ученика са 

сметњама у развоју 

и потешкоћама у 

учењу 

Стручни 

тим за ИО,   

одељенске 

старешине 

Директор, 

родитељи, 

предметни 

наставници 

на почетку 

школске 

 године

-Потпуна 

документаци

ја о додатној 

образовној 

подршци 

ученицима, 

педагошки 

профил, 

планови 

индивидзали

зације, 

напредовање 

ученика који 

раде по ИОП 

1 

Развијена 

инклузивна 

култура у 

школи. 

-постојање 

Анализа 

документаци- 

је о додатној 

образовној 

подршци 

ученицима. 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

Крај 

школске 

године 

 

3.1.2.Сачињавање 

плана 

индивидуализоване 

наставе за ученике 

који теже прате 

наставу 

3.1.3.Ученике за 

које је сачињен 

ИОП вредновати у 

складу са циљевима 

постављеним у 

плану 

3.1.4.Сачињавање 

распореда 
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одржавања 

допунске наставе 

посебне 

просторије 

за 

дефектолога 

 

3.1.5.Распоред 

допунске наставе 

истаћи у холу 

школе и на видном 

месту у сваком 

кабинету 

3.1.6. Упознати 

ученике на 

часовима ОЗ са 

распоредом 

реализације 

часова допунске 

наставе 

3.1.7.Упознати 

родитеље на 

родитељским 

састанцима о 

распореду 

реализације 

допунске наставе 

3.1.8. На часовима 

редовне наставе 

опомињати 

ученике који не 

посећују допунску 

наставу 

3.1.9. Редовна 

реализација 

допунске наставе 

3.1.10.Уређење 

једне просторије 

за рад дефектолога 
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3.Побољшање 

општег успеха 

ученика 

 

3.2.Организовање 

наставе у складу 

са образовним 

потребама 

даровитих 

ученика 

3.2.1.Означити 

области 

интересовања 

ученика 
предметни 

наставници 

 

на почетку 

сваке 

школске 

године 

 

Добри 

индивидуалн

и резултати 

 

Анализа 

документаци- 

је о додатној 

образовној 

подршци 

ученицима 

 

 

наставници 

 

крај школске 

године 

 

3.2.2.Сачињавање 

распореда 

одржавања 

додатне наставе 

3.2.3.Осмишљавање 

квизова 

3.3.Редовно 

праћење рада 

ученика 

3.3.1.Вођење 

евиденције о 

напредовању ученика 

- 

свеске постигнућа 
 

предметни 

наставници

, учитељи 

 

 

на почетку 

сваке 

школске 

године 

 

Добри 

индивидуалн

и резултати 

ученика, 

добра оцена 

квалитета 

часа од 

стране ПП 

службе 

 

 

Увид о 

Протоколе о 

посматрању 

часа 

наставника 

 

 

 

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 

у току 

школске 

године 

3.3.2.Континуирано 

обавештавање 

родитења о 

напредовању 

ученика 

3.3.3. Организовање 

угледних часова 

3.4.Израда 

задатака 

усклађених са 

стандардима 

постигнућа 

3.4.1.Анализа 

стандарда по 

предметима и 

разредима 

 

предметни 

наставници

, учитељи 

 

 

на почетку 

сваке 

школске 

године 

 

Добри 

индивидуалн

и резултати 

ученика, 

 

 

Увид о 

Протоколе о 

посматрању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у току 
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3.4.2. Креирање 

задатака по 

предметима и 

разредима 

добра оцена 

квалитета 

часа од 

стране ПП 

службе 

часа 

наставника 

 

ПП служба школске 

године 

3.5. Распореди 

контролних и 

писмених провера 

на огласној 

табли школе 

3.5.1.Одређивање 

термина 
 

предметни 

наставници

, учитељи 

 

 

 

на почетку 

сваке 

школске 

године 

 

 

Распоред 

писмених 

провера 

истакнут у 

холу школе 

 

 

Увид у 

распореде 

писмених 

провера 

 

ПП служба, 

директор 

 

 

у току 

школске 

године 

3.5.2. Прављење 

планова по 

одељењу 

3.5.3. Презентовање 

на огласним  

таблама 

3.6. Предметни 

наставници 

заједнички реализују 

поједине часове 

3.6.1.Увид у календар 

рада и договор о 

времену могуће 

реализације предметни 

наставници

, учитељи 

 

у току 

школске 

године 

Ученици 

повезују 

знања из 

различитих 

предмета 

Увид у 

наставничке 

припреме 

 

ПП служба, 

директор 

 

 

у току 

школске 

године 

3.6.2.Реализација 

бар по једног 

заједничког 

интердисиплинарно

г часа годишње 

 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ 

РЕСУРСИ 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 
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1.Унапређивање 

наставе 

обезбеђивањем 

савремених 

средстава и 

опреме 

1.1.Набавка 

техничких 

средстава(преносивих 

и десктоп рачунара, 

интерактивна табла, 

штампач у боји, 

пројектор и 

пројекционо платно 

са троношцем) 

1.1.1.Континуирано 

прикупљање 

представни

ци већа, 

директор, 

oбрачунска 

служба 

 

у току првог 

полугодишта 

сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

 

Техничка 

средства 

чине 

20 % 

укупног 

броја 

савремених 

наставних 

средстава 

који се 

активно 

користе у 

настави 

анкета, 

евиденција о 

средствима, 

понуде фирми 

и издати 

рачуни 

тим за ШРП, 

директор 

крај сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

1.1.2. Избор најбоље 

понуде 

1.1.3.Куповина 

1.2.Набавка осталих 

наставних 

средстава(маркери за 

белу таблу, креде у 

боји, хемикалије за 

наставу хемије, 

историјске карте, 

географске карте, 

материјал за потребе 

ТО и ликовну 

културу, лопте за 

наставу физичког 

васпитања, папир за 

штампање) 

1.2.1.Избор најбоље 

понуде 

  

 

 

представни

ци већа, 

директор, 

oбрачунска 

служба 

 

 

 

 

у току првог 

полугодишта 

сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

 

 

 

 

Школа 

поседује сва 

неопходна 

наставна 

средства 

 

 

 

анкета, 

евиденција о 

средствима, 

понуде фирми 

и издати 

рачуни 

 

 

 

 

тим за ШРП, 

директор 

 

 

 

крај сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

1.2.2. Куповина 

2.Побољшање 

услова у 

школском објекту 

и дворишту за 

одвијање 

2.1. Уређење 

централне школе у 

Јасици 

2.1.1.Сређивање 

фасаде на школској 

згради 

Комисија за 

естетско 

уређење, 

помоћно 

особље, 

у току 

школске 

2020/21. 

 

 

Школски 

простор је 

много 

функциона-

фотографије 

простора 

Тим за 

ШРП, 

директор, 

Комисија за 

естетско 

август 2021. 

и крај сваке 

наредне 

школске 

године 
2.1.2.Увођење видео 

надзора 
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делатности школе 2.1.3.Климатизација 

одређених учионица 

директор 

 

лнији. уређење 

2.1.4.Измештање 

вртића из ходника 

школе у простор 

близу кухиње и 

споредног улаза 

2.1.5.Уређење 

просторије за пријем 

родитеља 

2.1.6. Преграђивање 

кабинета за историју 

и географију 

(хармоника врата 

заменити преградним 

зидом) 

2.1.7. Реновирање 

кабинета за ликовну 

културу 

2.1.8. Поправка 

плафона од 

прокишњавања у 

библиотеци и 

медијатеци 

2.1.9. Постављање 

осветљења у 

школском дворишту 

2.2.Уређење 

издвојених одељења 

2.2.1.Замена столарије 

у Шанцу 
Комисија за 

естетско 

уређење, 

помоћно 

особље, 

директор 

 

у току 

школске 

2020/21. 

 

Школски 

простор је 

много 

функциона-

лнији. 

фотографије 

простора 

Тим за 

ШРП, 

директор, 

Комисија за 

естетско 

уређење 

август 2021. 

и крај сваке 

наредне 

школске 

године 

2.2.2. Кречење 

издвојених одељења у 

Кукљину и В. 

Крушевици 

2.2.3. Постављање 
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клупица и замена 

капија у школским 

двориштима 

издвојених одељења 

2.2.4.Сређивање 

школског дворишта у 

В. Крушевици 

2.2.5. Спровођење 

инернета до свих 

рачунара у Шанцу, 

Великој Крушевици и 

Срњу 

2.2.6.Поправка крова 

у Шанцу 

2.2.7. Замена подова у 

В. Крушевици 

2.2.8. Набавка осталих 

средстава за рад 

(спортски реквизити, 

завесе, мердевине) 

2.2.9. Набавка бар по 

једног пројектора за 

свако издвојено 

одељење 

3.Набавка 

додатних 

материјалних 

средстава 

организацијом 

сопственог рада 

3.1.Увођење 

предузетништва у 

школи кроз пројектну 

наставу ради 

обезбеђивања 

додатних средстава 

3.1.1.Израда плана 

примене 

ПП служба, 

предметни 

наставници 

и учитељи 

у току сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

Ученици се 

уче 

начинима 

практичне 

примене 

наученог. 

Обезбеђена 

додатна 

средства. 

евиденција о 

средствима 

Тим за 

ШРП, 

директор 

 

на крају 

сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

3.1.2. Реализација 

пројекта дечјег 

стваралаштва кроз 

разне предмете 

3.1.3.Организација 

скупова на којима 

бисмо могли 
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презентовати и 

продати своје 

производе 

3.Набавка 

додатних 

материјалних 

средстава 

организацијом 

сопственог рада 

3.2.Конкурисање код 

донатора који 

подржавају школске 

пројекте 

3.2.1.Праћење 

конкурса за пројекте 

директор, 

наставници

, правна 

служба 

у току сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

Школа 

поседује 

средства 

добијена од 

стране 

донатора з 

реализацију 

сопствених 

пројеката 

евиденција о 

средствима,, 

документација 

о пројектима 

школе 

Тим за 

ШРП, 

директор 

 

на крају 

сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

3.2.2. Обука 

наставника за писање 

пројеката 

3.2.3.Конкурисање 

3.2.4.Учешће у 

пројекту „Учионица 

за 21. век“ 

3.3.Организација 

донаторских 

приредби и 

манифестација 

3.3.1. Планирање 

ГПРШ по једну 

донаторску приредбу 

годишње са посебном 

наменом 

ПП служба, 

предметни 

наставници 

и учитељи 

у току сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

Обезбеђена 

додатна 

средствод 

стране 

родитеља и 

чланова 

локалне 

заједнице 

евиденција о 

средствима, 

Тим за 

ШРП, 

директор 

 

на крају 

сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. 

 3.3.2.Реализација 

приредби 

V КЉУЧНА ОБЛАСТ 

ЕТОС 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 

1.Повећати углед 

и промовисати 

рад школе у 

1.1.Редовно 

ажурирање школског 

сајта 

1.1.1. Поставити 

садржаје на сајт 

 

Тим за 

ажурирање 

школског 

у току целе 

школске 

године 

Већа 

посећеност 

школског 

Увид у 

посећеност 

школског сајта  

одељенске 

стрешине 

Крај сваке 

школске 

године 
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локалној 

заједници  

 

1.2.Редовно 

ажурирање Facebook 

школске странице 

1.2.1.Поставити 

садржаје на интернет 

страницу 

сајта , 

претходно 

обучени 

наставници 

сајта и FB 

странице  за 

20% у 

односу на 

претходни 

период 

Уз помоћ 

Google 

Analytics-а и 

увид у број 

пратиоца на 

FB страници 

2. Подићи ниво 

партнерства 

родитеља кроз 

различите 

активности 

 

2.1.Остваривање 

боље комуникације и 

сарадње са 

родитељима 

2.1.1.Заједнички 

родитељски састанци, 

трибине, радионице у 

млађим разредима 

одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 

представни

ци у Савету 

родитеља 

у току целе 

школске 

године 

Повећана 

посета 

родитеља за 

5%, 

реализована  

предавања у 

току године 

 

 

 

 

Евиденција о 

посети 

родитеља 

 

Документација 

о одржаним 

предавањима 

и трибинама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крај сваке 

школске 

године 

 

 

 

 

 

2.1.2. Писмено 

обавештавање 

родитеља о 

постигнућима 

ученика са 

повратницом 

на крају 

класификаци

оних периода 

 

2.1.3.Покретање 

акција кроз Савет 

родитења 

у току целе 

школске 

године 

Учешће 

родитеља и 

акцијама 

школе 

2.1.4.Стручна 

предавања родитеља 

на часовима 

у току целе 

школске 

године 

реализована  

предавања у 

току године 

2.1.5.Учешће 

родитеља као 

подршка при 

професионалној 

орјентацији 

на крају 8. 

разреда 

реализована  

предавања у 

току године 
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2.2.Подизање 

квалитета и сарадње 

са родитељима 

формирањем 

простора за пријем 

2.2.1.Уређење 

просторије испод 

степеништа за пријем 

родитеља 

до краја 2020. 

године 

Постојање 

простора за 

пријем 

родитеља 

3.Побољшати 

атмосферу у 

школи на свим 

 нивоима

3.1. Естетско и 

функционално 

уређење школског 

простора 

3.1.1. Уређење 

учионица 

 

Директор, 

наставници 

 ликовног, 

руководиоц

и секција 

 

континуиран

о, током целе 

године, сваке 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплемењено

ст највећег 

дела хола 

школе и 

ходника, 

број 

уређених 

учионица и 

кабинета. 

Лепши 

изглед хола 

за 70%. 

30% ученика 

више 

учествује у 

уређивању 

учионица  

Редовна 

повратна 

информација 

о раду 

школских 

секција 

 

Постављени 

панои, нове 

витрине, 

уређено 

двориште, 

извештаји и 

записници о 

реализацији, 

фото 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

еколошка 

секција, ПП 

служба, 

родитељи 

 

Почетак 2. 

Полугодишт

а сваке 

школске 

године почев 

од 2020/21. и 

крај сваке 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Сређивање  

хола школе тако да 

показује 

добродошлицу 

3.1.3. Створити 

кутак за 

индивидуалне 

разговоре 

наставника са 

ученицима и 

родитељима 

3.1.4.Постављање 

ученичких радова у 

школском простору 

3.2.Организовање и 

презентовање рада 

школских секција 

3.2.1.Организовање 

приредби 

3.2.2.Организовање 

изложби 

 

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 
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1.Унапређење 

културе читања и 

навикавања 

ученика за 

самостално 

коришћење 

школске 

библиотеке 

 

1.1.Покретање 

акције 

“Читалачке 

значка” 

 

1.1.1.Израда плана 

акције 

наставници 

српског 

језика,  

библиотека

р 

 

у току 

школске 

године 

 

30% ученика 

школе 

редовно 

читају или се 

и сами баве 

литерарним 

радом 

 

Члански 

картони 

ученика 

Фотографије 

 

Библиотекар 

 

крај сваке 

школске 

године 

 

1.1.2. Покретање 

акције 

1.1.3.Праћење 

реализације акције 

1.1.4.Додела “ 

Читалачке значке” 

2. Повећање 

фонда књига 

школске 

библиотеке 

2.1.Спровођење 

акције прикупљања 

књига међу 

ученицима 

2.1.1.Презентација 

идеје ученицима на 

часовима 
 

 

 

 

 

Наставници 

, учитељи 

библиотека

р 

 

 

 

 

 

 

у току сваке 

школске 

године 

 

 

Спроведена 

акција 

“Поклони 

књигу 

библиотеци” 

Повећан 

фонд 

библиотеке 

за 10%на 

крају 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Картотека 

школске 

библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

крај сваке 

школске 

године 

2.1.2. Реализовање 

акције “Поклони 

књигу библиотеци” 

2.1.3.Убацивање 

прикупљених књига у 

каталог школске 

библиотеке 

2.2.Спровођење 

акције прикупљања 

књига међу 

наставницима 

2.2.1.Презентација 

идеје наставницима 

на наставничком већу 

3.Стварање 

подстицајног и 

безбедног 

окружења за 

ученике 

3.1.Организовање 

стручних предавања 

за све интересне 

групе о појму 

подстицајног и 

безбедног окружења 

3.1.1.Избор тема за 

стручна предавања 

ПП служба 

, Тим за 

борбу 

против 

насиља 

 

По једно 

предавање по 

полугодишту 

у току 

школске 

године 

Одржана 

предавања 

по 

састанцима 

Савета 

родитеља , 

родитељским 

састанцима и 

Евиденција 

насиља 

Записници са 

састанка ОС, 

родитељских 

састанака и 

састанка 

Савета 

Директор 

крај сваке 

школске 

године 

 3.1.2.Припрема 

предавања и снимање 
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3.1.3.Емитовање 

стручних предавања 

путем разгласа на 

састанцима Савета 

родитеља и 

родитељским 

састанцима и 

часовима ОЗ 

часовима ОЗ родитеља 

 

3.2.Реализација 

акција прикупљања 

помоћи за ученике из 

осетљивих група “ 

Деца деци” 

3.2.1.Израда плана 

акције Директор 

Руководиоц

е, 

Организаци

ја ЦК,О3, 

учитељи, 

родитељи, 

ученици 

октобар 

месец у 

оквиру 

,,Дечје 

недеље“ 

Спроведена 

акција “Деца 

деци” 

70% ученика 

учествовало 

у акцији 

Извештаји о 

спровођењу 

акција, 

Дневник рада 

Директор 

крај 1. 

полугодишта 

сваке 

школске 

године 

3.2.2.Презентација 

акције наставницима 

3.2.3.Презентација 

акције ученицима на 

часовима ОЗ 

3.2.4. Спровођење 

акције 

3.3.Увођење видео 

надзора у школу 

3.3.1.Континуирано 

прикупљање 

новчаних средстава 

(донаторске приредбе, 

спонзори, ђачки 

динар) 

директор, 

oбрачунска 

служба 

у току 

2020/21. 

 

Школа 

поседује 

видео 

надзор. 

понуде фирми, 

издат рачун 

 

тим за ШРП, 

наставници 

информатик

е, директор 

крај школске 

2020/21. 

 
3.3.2.Избор најбоље 

понуде 

3.3.3.Куповина 
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4.Стварање 

мотивационе 

климе у школи 

4.1.Пружање помоћи 

и подршке ученицима 

при избору даљег 

школовања 

4.1.1. Омогућити 

ученицима да постану 

активни креатори 

програма 

професионалне 

оријентације 

одабиром стручних 

занимања који ће се 

обрадити 
Тим за 

професиона

лну 

оријентациј

у , 

директор 

 

Мај и јуни 

сваке 

школске 

године 

почев од 

2020/21. 

 

Ученици се 

укључују у 

реализацију 

садржаја 

програма 

професионал

не 

оријентације 

Родитељи су 

презентовали 

своје 

занимање 

ученицима 

на часовима 

ОЗ 

у оквиру 

професионал

не 

оријентације 

Све 

информације 

о 

различитим 

средњим 

Извештај 

Тима за 

професионалн

уоријентацију 

и одељенских 

старешина 

Тим за 

ШРП, 

разредне 

старешине 

новембар 

сваке 

школске 

године 

почев од 

2020/21. 

4.1.2. Укључивање 

родитеља који ће 

презентовати своја 

занимања (практични 

део) 
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4.1.3.Обезбедити свим 

ученицима 

доступност 

информација о 

различитим средњим 

школама 

које могу да упишу 

школама су 

доступне 

ученицима 

путем сајта, 

односно, 

огласне 

табле школе 

4.Стварање 

мотивационе 

климе у школи 

4.2. Наставници су 

усредређени на 

потребе ученика 

4.2.1.Наставници 

славе различитост код 

ученика 

наставници

, ПП 

служба 

у току сваке 

школске 

године 

Ученици 

осећају да су 

прихваћени 

и уважени 

упитници ПП служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

4.2.2.Наставник 

уважава 

индивидуалне стилове 

учења ученика 

4.2.3.У одељењима се 

негује дељење и 

емпатија 

4.2.4.Потребе свих 

ученика се једнако 

вреднују 

4.2.5.Ученици раде 

заједнички кад год је 

могуће 

4.3.Развој здравствене 

културе код ученика 

4.3.1.Обележавање 

Дана здраве хране 

учитељи, 

наставници 

физичке 

културе и 

биологије, 

у току сваке 

школске 

године 

Ученици се 

труде да се 

здраво хране 

и радо 

учествују у 

фотографије, 

записници, 

увид у понуду 

кантине 

ПП служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

4.3.2. Одржавање 

предавања о значају 

здраве исхране и 
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физичкој активности 

од стране стручних 

родитеља 

родитељи 

стручни 

сарадници 

физичким 

активностим

а 

4.3.3. Ревидирање 

понуде ужине у 

кантини 

4.3.4.Одржавање 

спортских сусрета 

међу одељењима и са 

другим школама 

4.4. Развој еколошке 

свести ученика 

4.4.1. Обележавање 

важних датума у 

екологији 

учитељи, 

наставници 

биологије, 

родитељи 

стручни 

сарадници 

у току сваке 

школске 

године 

Ученици 

имају 

развијену 

еколошку 

свест. 

плакати, 

фотографије, 

сакупљене 

сировине 

еко 

координатор 

на крају 

сваке 

школске 

године 

4.4.2. Одржавање 

предавања о значају 

рециклаже и уштеде 

енергије од стране 

стручних родитеља 

4.4.3.Увођење система 

за штедњу енергије 

као пример 

ученицима у школи 

4.4.4. Спровођење 

акција сакупљања 

сировина за 

рециклажу 

 

 

VII КЉУЧНА ОБЛАСТ 

РУКОВОЂЕЊЕ; ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Циљ Задатак Активности Носиоци 
Временска 

артикулација 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријуми 

успеха 
Инструменти 

Носиоци 

евалуације 

Временска 

артикулација 
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1. Унапређење 

организације рада 

школе 

праћењем 

реализације 

ШРП-а 

1.1. Праћење 

реализације  ШРП-а 

акционим планом за 

текућу  годину 

 

1.1.1. Анализа 

реализованих 

активности директор, 

тим за 

ШРП, 

представни

к тима за 

ШРП 

школска 

година 

2020/21-

2022/23. 

све 

активности 

су успешно 

реализоване 

- детаљан 

увид у 

реализоване 

активности 

из акционог 

плана 

записници са 

одржаних 

састанака, 

записници са 

седница 

Наставничких 

већа 

 

директор 
јун 2021-

2023. године 

1.1.2. Презентација 

резултата 

реализованих 

активности на 

седници 

Наставничког већа 

2. Побољшање 

рада школе кроз 

доступност 

информација о 

активностима у 

школи 

2.1 Израда садржаја о 

подели задужења  

запослених 

2.1.1 Прикупљање 

предлога запослених 

о својим задужењима 

директор, 

наставник 

информати

ке 

почетак 

првог 

полугодишта 

садржај 

огласне 

табле 

евиденција 

предлога 

директор, 

запослени 

почетак 

повог 

полугодишта 

сваке године 

почевши од 

2020/2021. 

2.1.2. Израда 

равномерно 

распоређених 

задужења запослених 

2.1.3. Одређивање 

особа задужених за 

ажурирање података 

2.1.4. Задужење 

наставника 

представити на 

огласној табли 

2.2. Издавање 

повратне 

информације 

руководиоцима 

тимова о 

реализованим 

активностима 

2.2.1. Израда образаца 

за усавршавање 

унутар установе и 

њихова редовна 

евиденција 

координато

р Тима за 

стручно 

усавршава

ње, 

руководиоц

и осталих 

тимова, 

наставници 

у току 

школске 

године 

 

Школа има 

евиденцију о 

стручном 

усавршавању 

запослених 

 

попуњени 

обрасци 

 

директор, 

правна 

служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

 

2.2.2. Обавештавање 

руководиоца тимова о 

реализованим 

активностима слањем 

попуњених образаца 
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2.2.3. Обавештавање 

координатора Тима за 

стручно 

обавештавање о 

посећеним 

семинарима и 

трибинама 

3.Побољшање 

квалитета рада 

школе усмереним 

стручним 

усавршавањем 

запослених 

3.1.Стручно 

усавршавање 

запослених у 

областима које су 

корисне на нивоу 

школе ( ИОП, учешће 

у пројектима) 

3.1.1.Направити 

списак области које је 

потребно похађати 

координато

р Тима за 

стручно 

усавршава

ње, 

руководиоц

и осталих 

тимова, 

наставници 

у току 

школске 

године 

 

Школа има 

евиденцију о 

стручном 

усавршавању 

запослених 

 

попуњени 

обрасци 

 

директор, 

правна 

служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

 

3.1.2. Информисати се 

о времену реализације 

жељених семинара 

3.1.3.Презентација 

запосленима 

3.1.4.Похађање 

семинара 

3.2. Организација 

семинара у школи 

3.2.1.Ступити у 

контакт са 

реализаторима 

семинара и договор 

око могућег 

гостовања у школи 

3.2.2.Реализација 

семинара 

4.Повећати 

мотивацију 

наставника 

4.1.Установити 

критеријуме за 

похвале и награде 

запослених 

4.1.1.Формирати тим 

за израду листе 
директор, 

комисиј за 

вредновање 

квалитета 

школе 

у току 

школске 

године 

 

Школа има 

евиденцију о 

похвалама и 

наградама 

запослених. 

увид у листу 

директор, 

правна 

служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

 

4.1.2.Израдити листу 

критеријума за 

похвале 

4.1.3.Објава листе на 

видном месту 

4.1.4.Примена листе 
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5.Олакшати 

сарадњу међу 

наставницима 

5.1.Међусобна 

размена материјала 

међу наставницима 

5.1.1.Формирање 

школског Google 

диска на коме ће бити 

постављани разни 

материјали 

наставници 

информати

ке 

у току 

школске 

2020/21. 

преглед 

Google диска 

наставницима 

је олакшан 

приступ 

материјалима 

ПП служба 

на крају 

сваке 

школске 

године 

 

5.1.2.Упућивање 

наставника на диск 

5.1.3.Коришћење 

материјала 

5.2.Успостављање 

сарадње са другим 

школама 

5.2.1.Повезивање са 

школама у окружењу 

директор, 

наставници 

почев од 

школске 

2020/21. 

повезивање 

са бар једном 

школом 

фотографије директор 

на крају 

2022/23. 

школске 

године 

 

5.2.2.Организовати 

заједничке сусрете 

5.2.3.Организација 

радионица за размену 

искустава 

 


