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Назив: „Живојин Перић“ 

Место: Стублине 

Адреса: Ваљевски пут бб 

Тел./Факс: 011/8791-303 
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Матични број: 7047509 
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Директор: Биљана Обрадовић, проф. 

Дан школе: 27. јануар 
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На регионалном путу Београд – Ваљево, у селу Стублине удаљеном 40 km од 

Београда, и 10 km од Обреновца, налази се Основна школа „ Живојин Перић“.  

Школу похађају ученици из неколико села која се налазе на територијама општина 

Обреновац и Уб - Великог Поља, Пиромана, Трстенице, Бровића, Лончаника, Бргула, 

Пољана, Лисо Поља, Каленића, Стублина. 

Школа је основана далеке 1871. године. Школску зграду тада су чиниле две 

учионице и два ходника. У једној учионици био је стан првог стублинског учитеља 

Светозара Стојадиновића. Како се број деце увећавао у село су пристизали и нови 

учитељи. За потребе њиховог становања, 1892. године сазидани су учитељски станови. 

Звање и положај управитеља школе у Србији је установљено 1901. године. Тако је 

и школа у Стублинама добила свог првог управитеља – Јована Јанковића. 

Јак земљотрес, марта месеца 1922. године, прилично је оштетио школску зграду. 

Нова школа, са три учионице, канцеларијом, ходником и просторијом за послугу, 

завршена је у марту месецу 1930. године. 

После Другог светског рата, школа добија назив „Братство–јединство“, а 1971. 

године, на стогодишњицу постојања, проширује се новим, модерним објектом и 

фискултурном салом. Тај изглед школа има и данас. 

Од 2002. године школа са поносом носи име Живојина Перића. 

Професор Живојин Перић рођен је у Стублинама 1868. године. 

После школовања у родном месту, Обреновцу, Ваљеву и Београду 

одлази на Сорбону где за три године, са одличним успехом, 

завршава Правни факултет. По повратку у Србију био је 40 година 

професор на Правном факултету у Београду, а на месту декана истог 

факултета провео је девет година. Објавио је преко 600 научних 

радова на више светских језика и био члан Српске и Француске 

академије наука и почасни доктор многих научних друштава у 

Европи.  

На крају школске 2018/19. години у укупно 28 одељења је 495 ученика, од тога у 

млађим разредима 235 ученика, ау старијим 260 ученика. Поред матичне школе у 

Стублинама, школа има и три издвојена одељења у околним селима: Трстеници, 

Пироману и Великом Пољу. У матичној школи настава се изводи од 1. до 8. разреда, и 

ту наставу похађа 401 ученик, а у издвојеним одељењима од 1. до 4. разреда, где је 

укупно 94 ученика. Због удаљености школе од места становања, за ученике је 

организован свакодневни превоз ђачким аутобусима. 

Сви школски објекти налазе се у сеоским срединама где се већина становништва 

бави пољопривредом. 

Социо-економски и културни ниво породица није повољан. Велики је број 

непотпуних породица, као и ромских породица које живе у неповољним материјалним 

условима. 

На подручју школе нема културних институција, сем школе и Дома месне 

заједнице. Сарадња са месном заједницом се углавном заснива на обележавању 

значајних датума и организовању заједничких акција за побољшање услова рада школе, 

углавном у истуреним одељењима. Наш циљ је да се у наредном периоду та сарадња 

побољша.  

Наставни и ваннаставни рад са децом обавља 16 учитеља и 31 наставник предметне 

наставе, а осим њих ту су још и 3 административно-финансијска радника, 1,5 радника на 

одржавању објеката и грејања, 8,64 спремачица, библиотекар, 1.5 стручни сарадник и 

директор.  

Настава се одвија у 25 учионица. Часови предметне наставе се од школске 2010/11. 

год. реализују по кабинетима. У школи ради библиотека са читаоницом у чијем фонду 

се налази око 8000 књига, прилагођених како потребама ученика, тако и потребама 
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наставника. У оквиру школе налази се модерно опремљена фискултурна сала са 

реквизитима неопходним за организовање различитих спортских активности. Површину 

школског дворишта од 87 ари чини неколико травнатих и два спортска терена са 

трибинама. 

Школа је 2010/11. године опремљена једним информатичким кабинетом у оквиру 

пројекта „Дигитална школа“, а добијена су и 3 лаптопа и 3 пројектора. У школској 

2018/19. години школа је набавила нових 9 рачунара и пројектор и тиме опремила нови 

информатички кабинет. Надамо се да ћемо у будућности успети да брже модернизујемо 

школу набавком нових рачунара и пројектора, као и савремених наставних средстава. 

Школа је ушла у пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у образовним установама“ у 

оквиру ког би требало да буде обезбеђена потпуна покривеност школе интернетом и да 

свака учионици добије по лаптоп и пројектор.Тиме бисмо омогућили савременију 

реализацију наставе из свих предмета, као и истраживачке задатке и пројекте ученика. 

Дан Светог Саве прослављамо и као школску славу и као Дан школе. То је прилика 

да ученици на школској приредби покажу своје музичке, литерарне, глумачке и друге 

способности. После сечења колача и свечане академује, директор школе награди 

књигама и Светосавским повељама ученике који су постигли запажене резултате на 

такмичењима и на конкурсима, као и ђака генерације из претходне школске године. Ђака 

генерације већ низ година награђују и потомци Живојина Перића и надамо се да ће се то 

наставити и у наредним годинама. 

Традиција је и да сваке године угостимо ученике из осам основних школа са 

територије општине Обреновац на општинском такмичењу из Tехничког и 

информатичког образовања и Tехнике и технологије. 

У школи се негује и подстиче социјална клима: толеранције, поштовање, 

сарадња, брига о другима. Похваљују се позитивни поступци и успех ученика. На 

огласним таблама се истичу имена и фотографије ученика који су остварили одређен 

успех. Добијају похвалнице, књиге и слободне дане. Ученици давањем предлога кроз 

одељењске заједнице, Ученички парламент, представнике на састанцима Школског 

одбора и кроз различите Тимове учествују у доношењу одлука. Подржавају се 

иницијативе ученика за одржавање спортских, културних и забавних манифестација и 

посета. 

Трудимо се да пратимо савремене токове у настави. Наши наставници редовно 

одлазе на стручне семинаре. Поборници смо сталног усавршавања и примене 

разноврсних и савремених облика наставе и трудимо се да ученици што више знања 

стекну кроз такав вид наставе. Покретач су нам речи Душана Радовића: 

„Ако се већ толико заклињемо да нам је од свега важније активно учешће деце у 

настави, ако нам је заиста искрена та наша жеља да деца мисле, да више разумевају а 

мање памте, морамо тражити конкретне и ефикасне начине да децу покренемо, 

заинтересујемо и активирамо“. 

Родитељима наших ученика врата школе су широм отворена, а наставно особље 

спремно на сарадњу. Родитељи то знају да цене, тако да је сарадња добра и надамо се да 

ће у будућности бити интензивнија. Бивши ученици наше школе кажу да је се радо 

сећају. Бивши наставници кажу да би се радо у њу вратили. А ми, данашњи наставници 

Основне школе „Живојин Перић“, гледамо нашу децу како расту, пролазимо са њима 

кроз проблеме и успехе и надамо се да ћемо на пут извести добре и срећне људе. 
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АНАЛИЗА СТАЊА 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Сложан и мотивисан  колектив 

 Заинтересованост и мотивисаност 

наставника за повећање квалитета 

наставе 

 Редовно стручно усавршавање 

наставника 

 Добра сарадња са психо-педагошком 

службом 

 Позитивна атмосфера међу 

запосленима 

 Добра сарадња између наставника и 

ученика  

 У школи функционише систем 

подршке деци 

 Наставници прилагођавају рад на 

часу потребама ученика 

 Наставници имају разумевања за 

ученике 

 Наставници бирају методе, облике и 

технике рада које су у функцији часа 

 Наставници уче ученике да повезују 

наставне садржаје са примерима и 

применама из свакодневног живота 

 Јасни и познати критеријуми 

оцењивања 

 Ученици који радо прихватају и 

добро реагују на нове наставне 

методе 

 Велик простор 

 Велико двориште 

 Велика фискултурна сала релативно 

добро опремљена и два спортска 

терена 

 Прилагођеност простора школе 

особама са инвалидитетом 

 Локација школе 

 

- Краће задржавање наставника у 

школи 

- По мишљењу једног броја ученика 

„наставници треба са децом да се 

спријатеље и да их науче да заволе тај 

предмет, а не да буду толико строги“ 

- Локација школе (одмах поред 

магистралног пута) 

- Недовољно уређено двориште 

- Недовољно уређени спортски терени 

- Недовољна искоришћеност 

школског дворишта 

- Недовољна корелација садржаја међу 

предметима 

- Лоше стање подова и дела школског 

намештаја 

- Велики број ђака – путника 

- Проблем временске организације 

ваннаставних активности и 

манифестација у школи због 

ограниченог превоза 

- Удаљеност културних институција и 

града 

- Недовољна мотивисаност родитеља 

за сарадњу са школом 

- Недовољна сарадња приликом 

планирања 

-  
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МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ 

 

 Позитивни реформски процеси у 

образовању који омогућава иновиран 

наставни процес; 

 Отворена школа која је спремна да 

укључи и препозна интересе 

заинтересованих страна (Школска 

управа, Министарство просвете, 

Градска управа, хуманитарне, 

еколошке, културне и спортске 

организације, Дом здравља, Центар 

за социјални рад, привредни 

сектор...); 

 Применљивост добрих искустава; 

 Спремност на сарадњу са 

невладиним организацијама 

(семинари, донације, планирање...) 

 Изналажење могућности за 

донаторским средствима 

 

- Поремећен систем вредности у 

друштву, нарушен ауторитет школе, 

наставника, ученика и родитеља; 

- Недовољна еластичност образовног 

процеса; 

- Недовољна мотивисаност локалне 

заједнице у појединим областима 

везаним за рад школе; 

- Све теже се обезбеђују потребна 

новчана средства; 

- Пораст делинквенцијe ерозија 

друштвених вредности 

- Све мањи број ученика 

 

МИСИЈА 

 

Ми желимо школу у коју ће ученици радо ићи, и која 

ће их својим изгледом као и својим садржајима мамити и 

задржавати под својим окриљем. Желимо разноврсну 

наставу коју ће изводити мотивисани и заинтересовани 

наставници – иноватори који ће ученике мотивисати и 

научити да уче и да своја разноврсна знања практично 

примењују у свим аспектима свог живота. Желимо школу 

у којој ће владати толеранција, узајамно поштовање и 

поверење уз поштовање различитости и која ће неговати 

праве животне вредности.  

Желимо да школа буде таква да је се ученици са радошћу сећају чак и много година 

након што је заврше.  

 

 

ВИЗИЈА 

 

Тежимо да буде савремено опремљена школа, 

лидер у образовању, која креативним и иновативним 

програмима, у складу са интересима окружења, 

подржава активно учење, тимски рад, развојне потребе 

својих ученика/ца, и свих осталих учесника/ца у 

наставном процесу. Кроз партнерство са родитељима и 

широм заједницом радиће се на стварању безбедног 

окружења у ком сви могу да признају и поштују осећања других
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Развојни план ОШ „Живојин Перић“ за наредне три школске године (2022/23.,2023/24. и 

2024/25.) настао је на основу спољашњег вредновања рада школе у претходној школској години 

и резултата самовредновања рада школе у свим областима вредновања које је спроведено у току 

школске 2021/22. године. Извештај о резултатима самовредновања сачинио је школски тим за 

самовредновање и он је представљен у посебном документу. Овде ће бити представљене само 

најважније области на чијем ће се унапређивању радити у наредној школској години:  

1. Прецизније планирање рада у свим областима и боља међусобна повезаност планова 

већа и тимова. Акционо планирање на основу развојног плана. 

2. Унапређивање наставе и учења увођењем иновативних метода рада, употребом 

савремених технологија и бољом видљивошћу примера добре праксе у школи. Тежња 

постизању виших стандарда знања и функционалног знања. 

3. Унапређивање постигнућа ученика на завршном испиту и годишњим тестовима кроз 

методе наставе и бољом организацијом припремне наставе 

4. Подршка ученицима из осетљивих категорија и даровитим ученицима 

5. Стварање безбедног и подстицајног окружења за ученике, рад на превенцији вршњачког 

насиља и развијању вештина конструктивне комуникације 

6. Рад на мотивисању родитеља за већу сарадњу са школом на пољу наставе и учења, 

превенције насиља и подршке развоју личности ученика у смислу иницијативности и 

учествовања у превентивним активностима, при чему се не говори о родитељима 

појединачно и сарадњи која се тиче само њихове деце, већ о сарадњи која има шире 

дефинисане циљеве 

7. Континуирано стручно усавршавање наставника нарочито у областима које се тичу рада 

на развоју међупредметних компетенција,  подршке развоју личности и интегритета 

ученика и превенције вршњачког насиља, као и у области иновативних наставних метода 

8. Боља повезаност и оперативност свих докумената 

9. Континуиран рад на промоцији школе и унапређењу рада школе као и позицији школе 

као центра културно-уметничких и образовних активности у локалној средини 

10. Равномерније распоређивање задужења међу запосленима 

11. Разматрање могућности награђивања успешних наставника и утврђивање критеријума 

за награђивање 

12. Чешће коришћење групног и тимског рада ученика на часу, интерактивност  

13. Коришћење разноврснијих метода и облика рада на часовима 

14. Појачати васпитни рад са ученицима кроз обраду разноврсних тема на чос-у, радионице 

и предавања за ученике и родитеље на теме из области социјалних вештина 

15. Коришћење савремених наставних средстава 

16. Прецизније испитивање интересовања ученика и ставова родитеља о понуди 

ваннаставних активности 

17. Повећање учешћа ученика и родитеља у животу школе и локалне заједнице. 

18. Оперативна сарадња са институцијама које чине спољашњу мрежу подршке ученицима 

и са свим институцијама које су релевантне за образовно васпитни рад школе 
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ОПШТИ ЦИЉ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

Унапређивање квалитета наставе и учења, повећање употребе ИКТ-а у настави и самим тим 

савременија настава, повећање постигнућа ученика, подстицање критичког мишљења и 

активније улоге ученика у образовно – васпитном процесу, као и стварање безбедног окружења 

за ученике. 

Специфични циљеви: 

1. Подизање степена мотивације ученика и унапређење функционалног знања ученика а самим 

тим и успеха ученика  

2. Стварање безбедног и подстицајног окружења за ученике – Превенција вршњачког насиља 

3. Повећање мотивације ученика за наставу и учење кроз коришћење иновативних метода учења 

и оснаживање наставника у професионалној улози повећањем њихове осетљивости и 

компетенција за потребе и развој ученика и спремности за примену савремених метода учења  

4. Подстицање кључних компетенција које су ученицима потребне за живот и рад у савременом 

друштву, подизање етичке и еколошке свести ученика  
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ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМИРА
ЊЕ 
ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

ПРЕЦИЗНОСТ 
ПЛАНИРАЊА 

Прецизније планирање 
временских оквира и расподеле 
одговорности, као и у прецизније 
одређивање активности и 
механизама за праћење рада и 
извештавање током школске 
године 

Крај јуна, 
друга 
половина 
августа 

Стручна већа, 
тимови, ПП 
служба 

ГПРШ, РП, Извештаји Руководиоци 
већа и 
тимова, ПП 
служба 

ПРЕЦИЗНИЈЕ 
ПЛАНИРАЊЕ 
УГЛЕДНИХ 
ЧАСОВА, 
ОГЛЕДНИХ 
АКТИВНОСТИ, 
ТИМСКИХ И 
ТЕМАТСКИХ 
АКТИВНОСТИ, 
ПРОЈЕКАТА 

*Прецизније планирање 
временских оквира и тема (кроз 
заједничку дељену табелу где би 
сви уписивали шта планирају) 
*Обезбеђивање веће 
„видљивости“ примера добре 
праксе (тј да наставници једни 
другима више посећују часове) (и 
онлајн) 

Крај јуна, 
друга 
половина 
августа, или 
на почетку 
полугодишта 

Учитељи и 
наставници, 
ПП служба 

Планови стручних 
већа, оперативни 
планови наставника 

Руководиоци 
већа и 
тимова, ПП 
служба 

ЕКСПЛИЦИНИЈЕ 
ПЛАНИРАЊЕ 

-Како ће се развијати 
међупредметне компетенције 
-Како подстицати и користити 
интеракцију међу ученицима у 
остваривању циљева часа 

Почетак 
месеца 

Наставници, 
тим за 
међупредмет
не 
компетенције
, тим за 
унапређење 
квалитета 

Оперативни планови Руководиоци 
тимова 

 СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Стручно унапређивање запослених 
у области разоја међупредметних 
компетенција и корелације међу 
предметима – тематско 
планирање 

 наставници сертификати Тим за 
квалитет 
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ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ – 

ЗАИНТЕРЕС
ОВАНОСТ И 
МОТИВИСАН
ОСТ 
УЧЕНИКА 

Већа 
заинтересованос
т и мотивисаност 
ученика 

Опсежно испитивање стварних 
интересовања ученика, 
идентификовање тема за које 
постоји значајан број 
заинтересованих ученика 

Октобар 2022 Психолог, 
учитељи, о.с., 
Ученички 
парламент 

Инструменти, извештај 
о истраживању 

Психолог 

Учење је игра - 
више прилика да 
деца уче 
темпом, 
методама, 
темама, 
материјалом... 
који им највише 
одговара 

Пројекти, угледни/огледни часови 
и активности, радионице 
обогаћеног једносменског рада 
који садрже методе, технике, 
облике рада, материјале и 
садржаје, питања и изазове за 
ученике који подржавају мото 
„Учење је игра“ (нпр: „обрнута 
учионица“, проблемска настава, 

План на 
почетку 
полугодишта 
кроз 
заједничку 
табелу, 
реализација 
током 2022. и 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи, извештаји 
о активности... 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 

 РЕДОВНО 
САМОВРЕДНОВА
ЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Области које ће се вредновати: 
*Постигнућа ученика – школска 
2022/23 
*Подршка ученицима и стручно 
усавршавање наставника – 
школска 2023/24 
*Настава и учење школска 2024/25 
 

По динамици 
из плана 
самовреднов
ања 

Тим за 
самовреднов
ање 
квалитета 
рада школе 

Извештаји о 
самовредновању, 
препоруке и 
импликације на 
планирање и даљи рад 
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НТЦ и сл. технике које почињу 
питањем) 

даље, према 
плану 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ  

Виши ниво 
интеракције и 
сарадње међу 
ученицима у 
функцији 
циљева часа 

Пројекти, угледни/огледни часови 
и активности, тематски дани, 
радионице... који подстичу групни 
рад, заједничко решавање 
проблема, поделу ученика у 
тимове према интересовањима за 
рад на пројектним задацима... 

План на 
почетку 
полугодишта 
кроз 
заједничку 
табелу, 
реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи, извештаји 
о активности... 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 
 
 
 
 

 

 Више 
амбијенталне 
наставе 

Боља искоришћеност школског 
дворишта у настави – 
импровизована учионица на 
отвореном (од старог школског 
намештаја, на пример) 

Пролеће 2023 Домари и 
ликовна 
секција  

Функционална 
учионица на 
отвореном 

Наставник 
ликовног 

  
 
Боља 
искоришћеност 
ресурса из 
локалне средине 

Боља искоришћеност у настави 
ресурса из локалне средине – нпр. 
Црквине, биљни свет, 
пољопривредна добра, домаће 
животиње... (угледни часови, 
презентације) 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више часова 
реализовано уз помоћ 
ресурса у локалној 
заједници 

 

 Боља искоришћеност у настави 
ресурса из локалне средине – 
гостовања локалних уметника, 
занатлија, гостовања стручњака из 
различитих области из локалне 
средине... 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више гостовања на 
настави људи ван 
школе 

 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

 
 
Тежња вишим 
стандардима 
знања 

*и за најмлађе узрасте планирати 
задатке који захтевају самосталну 
примену, прикупљање, анализу и 
процену идеја, креативна решења, 
праћење процеса решавања – за 
добре идеје и решења која је 

исто наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи, извештаји 
о активности... 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 
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корисно поделити са колегама, 
такође планирати угледне часове, 
тематске дане... 

*Задаци на више нивоа 
сложености, са неком врстом 
мотивације да се „пређе ниво“ 

    

 Већи број 
ученика у стању 
да планира, 
реализује и 
вреднује са 
одређеним 
нивоом 
самосталности; 
развијање 
међупредметних 
компетенција; 
корелација  

Сваке године реализовати по један 
пројекат који ће обухватити све 
ученике и наставнике. У школској 
2022/23. тема пројекта је „Чувамо 
планету“, у школској 2023/24. 
„Чувамо здравље“, а у школској 
2024/25. „Чувамо традицију и 
културу“. У пројекту учествују сви 
наставници тако што ће тему 
уврстити у пројекте које раде у 
оквиру сваког предмета. Најбољи 
примери, по избору наставника, ће 
бити представљени у школи, на 
манифестацијама у месној 
заједици/општини, објављени на 
Фејсбуку... 

Кроз исти 
план 

Наставници 
предметне и 
разредне 
наставе 
(подршка -
стручна 
служба) 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи пројеката, 
извештаји о 
активности... 

Нпр. 
2022/23 – тим 
за заштиту 
животне 
средине 
2023/24 – тим 
за борбу 
против ПАС 
2024/25 – 
веће за 
друштвене 
науке 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ  

Укључивање 
родитеља 

Позивање на презентације 
пројеката; неки вид укључивања у 
активности, у рад на пројекту, на 
часу, радионици;  

Кроз исти 
план 

О.С., учитељи Фотографије, 
извештаји 

 

 Усклађеност 
планова већа и 
тимова 

Нпр. планирање презентација 
пројеката за обележавање 
значајних датума (Дечија недеља, 
Нова година, Свети Сава и Дан 
школе, Дан борбе против 
вршњачког насиља, Дан књиге, 
Дан словеенске писмености, Дан 
планете Земље...) 

Крај јуна, 
друга 
половина 
августа 

већа и 
тимови 

Усклађени планови Руководиоци 
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Кроз заједничку табелу рецимо 
(слично као што се планирају 
писмене провере знања) 

 

 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

Приближавање 
просечног 
постигнућа 
школе на 
завршном 
испиту просеку 
општине, округа, 
ШУ 

Уколико се завршни испит 
посматра као критеријунски тест, 
онда су све мере које се у области 
Настава и учење предузимају 
зарад повећања квалитета наставе 
у функцији остваривања овог 
циља. 

    

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 
ЗАВРШНИ 
ИСПИТ 

 Унапређење 
образовних 
активности на 
основу анализе 
резултата 
ученика на 
завршном 
испиту 

*Анализа резултата на завршном 
испиту са доношењем предлога 
активности и мера за даљи рад;  
*Анализа усклађености оцена на 
крају године са оствареностима 
образовних стандарда на 
завршном испиту 

Јун и август 
текуће 
школске 
године 

Предметни 
наставници, 
стручна 
служба,  

Резултат на завршном 
испиту и статистички 
извештаји 

стручна 
служба 

 
 
 
 
 
 
ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 

 
 
 
 
 
Мотивисање 
ученика за 
похађање 

*Разговори са бившим ученицима 
који, у оквиру професионалне 
оријентације, долазе у школу о 
значају и доприносу припремне 
наставе за успех на завршном и 
уопште о значају успеха на 
завршном (вршњачка едукација) 

Април и мај, у 
договору са 
средњим 
школама о 
промоцијама 

ПП служба 
 

 
 
 
 
Педагошка 
документација, 
белешке о ставовима и 
аргументацији, 

 
 
 
 
 
 
Одељењске 
старешине 
 

*Организовање неке врсте дебате 
о овим темама које би омогућиле 

2 ЧОС-а на 
почетку 

О.С. осмих 
разреда у 
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ЗАВРШНИ 
ИСПИТ 

припремне 
наставе  

да се сагледају ставови ученика и 
сазна какву би припремну наставу 
они сматрали ефикаснијом 
 

другог 
полугодишта 
(1 као 
припрема) 

сарадњи са 
ПП службом 
 

Број ученика на 
припремној 

*Методологија рада на 
припремној настави – нпр 
организација серије квизова 
(финални победник иде бесплатно 
на матуру ) 

јун 
 
 
 

Наставници 
који држе 
припремну 
наставу 

Оперативни планови 
припреме, број 
ученика који похађа 

наставници 

 
 
ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 
ЗАВРШНИ 
ИСПИТ 

Сарадња са 
родитељима  на 
мотивисању 
ученика за 
похађање 
припремне 
наставе 

*На општем родитељском састаку 
разговор са родитељима о 
питањима припремне наставе  
 

Крај марта 
почетак 
априла 
 
 
 

О.С. осмих 
разреда у 
сарадњи са 
ПП службом 
 
 

Записник са 
родитељског састанка 

 

*Обавештења за родитеље 
уколико ученик не похађа 
припремну наставу  

Јун наставници Писана обавештења тј. 
поруке, број ученика 
на припремној 

 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 
ЗАВРШНИ 
ИСПИТ 

Већи број 
ученика постиже 
успех на 
задацима 
средњег и 
напредног нивоа 

Осим планираног у области 
настава и учење у оквиру циља 
„Тежња вишим стандардима“, за 
почетак мотивисати ученике да 
уопште покушају да раде теже 
задатке 

    

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

Оцењивање које 
не подстиче 
репродукцију 
већ коришћење 
и повезивање 
чињеница 

Обавезан један тест у току године 
где ученици могу да користе 
уџбеник, свеску и друге изворе 

Крајем првог 
полугодишта 

Наставници и 
учитељи 
трећег и 
четвртог 
разреда 

тестови Руководилац 
стручног већа 
за свако веће 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 
ГОДИШЊИ 
ТЕСТОВИ 

Унапређење 
образовних 
активности на 
основу анализе 
резултата 

* Квалитативна и квантитативна 
анализа постигнућа ученика са 
доношењем предлога активности 
и мера за даљи рад 

Почетак 
школске 
2022/23. за 
ученике 8. и 
5. разреда 

Предметни 
наставници, 
учитељи 4. р. 
 
 

Корекција 
оперативних планова у 
складу са добијеним 
резултатима и мере за 
унапређење 

Стручна 
служба 
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ученика на 
годишњим  
тестовима ЗВКОВ 

* Упознавање наставника, ученика 
и родитеља са постигнућима 
ученика, анализом резултата и 
планом активности 

који су 
радили тест 
на крају шк. 
21/22. 

 
одељењске 
старешине 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА – 
иницијално 
тестирање 

Унапређење 
образовних 
активности на 
основу анализе 
резултата 
ученика на 
иницијалним 
тестовима 

*Спровођење иницијалног 
тестирања 
* Квалитативна и квантитативна 
анализа постигнућа ученика са 
доношењем предлога активности 
и мера за даљи рад 
* Упознавање наставника, ученика 
и родитеља са постигнућима 
ученика и анализом резултата 
иницијалног тестирања и планом 
активности 

Почетак 
септембра 
 
 
До краја 
септембра 

Предметни 
наставници 
Стручна већа, 
Педагошки 
колегијум 
Тим за 
унапређење 
квалитета 
рада 

Корекција 
оперативних планова у 
складу са добијеним 
резултатима и мере за 
унапређење 

Стручна већа 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА –
контролни и 
писмени 
задаци 

Унапређење 
образовних 
активности на 
основу анализе 
резултата 
ученика на 
контролним 
задацима из 
предмета који се 
полажу на 
завршном 
испиту 

* Израда и спровођење 
контролних задатака и провера 
остварености образовних 
стандарда 
* Квалитативна и квантитативна 
анализа постигнућа ученика са 
доношењем предлога активности 
и мера за даљи рад 
* Упознавање наставника, ученика 
и родитеља са постигнућима 
ученика и анализом резултата и 
донесеним планом активности 

*На основу 
месечних 
оперативних 
планова рада 
* Квартално 
током 
школске 
године 
*На НВ, ЧОС-у 
и 
родитељским 
састанцима, 
квартално 

*предметни 
наставници 
* Стручна 
већа, 
Педагошки 
колегијум 
Тим за 
унапређење 
квалитета 
рада 
*ОС 

Побољшана допунска 
и припремна настава; 
побољшан 
успех ученика (на крају 
школске године и на 
завршном испиту) 

Тим за 
унапређење 
квалитета 
рада 
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ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима који 
имају тешкоћа у 
савладавању 
градива 

Кутак за учење – обезбедити 
простор за ученике којима је 
потребна помоћ у учењу,учење уз 
вршњачку подршку,укључивање 
представника Ученичког 
парламента 

Новембар 
2022. 

Стручна 
служба, 
Ученички 
парламент 

Формиран „Кутак за 
учење“, напредовање 
ученика којима се 
пружа подршка, 
извештаји о 
активностима 

Стручна 
служба 

Планирање мера додатне 
подршке уз сарадњу и подршку  
институција ван школе - сарадња 
са дефектолозима ОШ“Љубомир 
Аћимовић“ 

септембар Стручна 
служба 

Евиденција остварене 
сарадње, 
напредовање ученика 
којима се пружа 
подршка 

Стручна 
служба 

Презентације за  
Наставничко веће / презентације 
материјали са семинара  

Према плану 
рада НВ 

Стручна 
служба, Тим 
за ИО 

Записници већа, 
материјал на 
платформи за учење 

Стручна 
служба 

Подршка наставницима у изради 
ИОП-а и Плана 
транзиције,превенција прераног 
напуштања школовања 

У складу са 
периодима 
на које се 
пишу ИОП-и  

Стручна 
служба, Тим 
за ИО 

Функционалнији 
планови, напредовање 
ученика, превенција 
прераног напуштања 
школовања 

Руководилац 
Тима за ИО 

Сарадња са родитељима ученика 
који имају тешкоћа у напредовању 

У складу са 
периодима 
на које се 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за ИО 
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пишу ИОП-и, 
најмање 

наставници, 
представници 
институција 
за спољну 
подршку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима који 
имају 
способности и 
мотивацију да 
брже напредују 

Награђивање и похваљивање 
успешних ученика видљивије 
осталим ученицима – пано са 
фотографијама најуспешнијих, 
књиге обавештења током године, 
свечане доделе диплома и 
похвала на крају школске године у 
холу 

Јун, последња 
недеља 
школске 
године 

Стручно веће 
за уметност 

евиденције 
постигнутих успеха, 
фотографије,  

Руководилац 
већа 

Препознавање даровитих ученика, 
израда плана подршке 

Јун након 
тестирања 
првака, 
септембар 

Психолог, 
предметни 
наставници, 
учитељи 

Планови подстицања и 
подршке за даровите 
ученике 

психолог 

Семинар за запослене из области 
рада са даровитом децом 

јануар Тим за 
стручно 
усавршавање 

Сертификати, 
Евиденција примене 
наученог на семинару 

Тим за 
стручно 
усавршавање 

Сарадња са институцијама које се 
баве подршком даровитим 
ученицима – Центар за таленте, 
Истраживачка станица Петница, 
Центри изузетности 

Октобар и 
према 
календару 
активности 
институција 

Стручна 
служба, 
одељењске 
старешине, 
учитељи 

Евиденција о 
оствареној сарадњи 

Тим за ИО 

Сарадња са родитељима 
даровитих ученика у планирању 
подршке, организовању додатног 
рада, упућивању на институције и 
помоћ око приступа обукама, 
радионицама, дешавањима за 
даровите ученике 

Током целе 
школске 
године 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 
наставници, 
представници 
институција 
за спољну 
подршку 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за ИО 

 
 

 
 

Препознавање ученика из 
осетљивих категорија 

Јун након 
тестирања 

Психолог, 
предметни 

Планови и евалуације, 
редовније похађање 
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ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима из 
осетљивих 
категорија 

првака, 
септембар 

наставници, 
учитељи 

наставе, напредовање 
ученика из осетљивих 
категорија 

 
 
 
 
 
Тим за 
инклузију и 
спречавање 
осипања 

Израда индивидуалних 
образовних планова и плана 
транзиције за ученике из 
осетљивих група 

Септембар и 
даље према 
плану и 
евалуацији 

Тим за 
инклузију и 
спречавање 
осипања 

Сарадња са релевантним 
институцијама ван школе – 
здравствене установе, невладине 
организације за подршку 
осетљивим категоријама 

Према 
потребама 

Тим за ИО, 
стручна 
служба 

 
 
Евиденција остварене 
сарадње, редовније 
похађање наставе, 
напредовање ученика 
из осетљивих 
категорија 

Сарадња са родитељима ученика 
из осетљивих категорија у циљу 
успостављања мрежа подршке 
(подршка у комуникацији са 
институцијама ван школе) и 
саветодавног рада 

Према 
потребама 

Тим за ИО, 
стручна 
служба, 
наставници, 
ОС 

Набавка стручне 
литературе и 
уџбеника за рад са ученицима из 
осетљивих група 

јануар ПП служба и 
библиотекар 

Фонд библиотеке 
обогаћен насловима 
из ове области 

библиотекар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима у 

Рад са ученицима осмог разреда – 
тестови интересовања, 
способности и личности, 
разговори са ученицима и 
родитељима појединално 

Током 
школске 
године 

ПП служба Тестови, циљ: ученици 
свеснији својих 
особина и очекивања 
и захтева занимања и 
везе то двоје 

психолог 

Радионице из области 
професионалне оријентације у 
седмом и осмом разреду. 
У сарадњи са родитељима – 
радионица „Моја очекивања – 
колаж“ 

2 у првом, 2 у 
другом 
полугодишту 
од којиих 
једна на 
родитељском 
састанку на 
крају 1 
полугодишта 

Одељењске 
старешине, 
ПП служба 

Материјал са 
радионица, 
фотографије, циљ: 
ученици свеснији 
својих особина и 
очекивања и захтева 
занимања и везе то 
двоје 

психолог 
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избору 
занимања 

У оквиру часова редовне наставе у 
млађим разредима, рад на 
анализи појединих занимања из 
релевантних области у складу са 
плановима рада наставника 

Током 
школске 
године 

Наставници и 
учитељи 

Педагошка 
документација; циљ: 
ученици упознати са 
ширим спектром 
занимања 

Наставници и 
учитељи 

Гостовања родитеља који могу 
представити занимања којима се 
баве, у договору са О.С. 

План у 
септембру, 
реализација у 
току школске 
године 

О.С. и 
учитељи у 
сарадњи са 
ПП службом 

Педагошка 
документација, 
фотографије; циљ: 
ученици упознати са 
ширим спектром 
занимања 

О.С. и 
учитељи 

Презентације средњих школа Друго 
полугодиште 
у договору са 
средњим 
школама 

ПП служба Педагошка 
документација, 
фотографије; циљ: 
ученици упознати са 
условима и начином 
рада средњих школа 

ПП служба 

Организовање посета фирмама у 
складу са могућностима 
организовања превоза – посета 
ТЕНТ-у 

Април, у 
договору са 
представници
ма фирми 

Одељењске 
старешине, 
директор 
школе, Тим за 
ПО 

Педагошка 
документација, 
фотографије; циљ: 
ученици упознати са 
ширим спектром 
занимања 

Тим за ПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
Развијање 
комуникацијских 
и социјалних 
вештина 

Реализација радионица на тему  
насиље у школи, ненасилна 
комуникација, позитиван језик... 
“Друштвене мреже-могућности и 
границе“, „Зависност од 
интернета-истина или мит“ ,   
“Конфликт и мир“ у одељењима 
млађих и старијих разреда у 
складу са планом рада за часове 
одељењског старешине 

у складу са 
планом рада 
за часове 
одељењског 
старешине 

О.С. и 
учитељи у 
сарадњи са 
ПП службом, 
Тим за 
заштиту од 
насиља 

Записници ЧОС, 
продукти радионица 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Сарадња са родитељима у смислу 
саветодавног рада на развијању 

У току 
школске 

ПП служба, 
учитељи и 

Записници 
родитељских 

Тим за 
заштиту 
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социјалних и комуникацијских 
вештина код деце – индивидуални 
разговори, дистрибуција корисних 
чланака и литературе, предавања, 
трибине, радионице за родитеље 

године и 
према 
оперативним 
плановима 
сарадње са 
родитељима  

одељењске 
старешине, 
Тим за 
заштиту 

састанака, белешке о 
комуникацији, 
педагошка 
документација, 
фотографиије 

 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
Промовисање 
здравих стилова 
живота 

Кроз рад на редовним часовима 
физичког и здравственог 
васпитања, света око нас, природе 
и друштва, биологије 
ваннаставним активностима, 
радионицама ОЈСР  – израда 
летака, плаката, учешће у 
пројектима, организовање 
презентација 

Према 
оперативним 
плановима 

Наставници и 
учитељи 

Упражњавање здравих 
стилова живота 

Наставници и 
учитељи 

„Кровни“ пројекат школске 
2023/24. – „Чувамо здравље“, 
обухватиће све активности на 
часовима, презентације, плакате, 
активности, обележавање светског 
дана здравља (7. априла) – 
обједињено и представљено кроз 
електронску презентацију пројекта 
на крају школске године 

Током 
школске 
2023/24. у 
складу са 
плановима 
већа и актива 

Сви 
запослени, 
Ученички 
парламент 

Педагошка 
документација, 
белешке, продукти, 
Упражњавање здравих 
стилова живота 

Веће за 
физичко и 
здравствено 
васпитање 

Организација дружења са 
родитељима у циљу промовисања 
здравих стилова живота  

У току ш.г.е и 
према оп. пл. 
сарадње са 
родитељима 

ОС, Ученички 
парламент 

Фотографије, 
коментари учесника 

Ученички 
парламент 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Развијање 
свести о 
неопходности 

Кроз рад на редовним часовима, 
ваннаставним активностима, 
радионицама ОЈСР – израда 
летака, плаката, учешће у 
пројектима, организовање 
презентација 

Према 
оперативним 
плановима 

Наставници и 
учитељи 

Упражњавање здравих 
стилова живота 

Наставници и 
учитељи 
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ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

учешћа свих у 
заштити животне 
средине  

„Кровни пројекат“ школске 
2022/23.  – „Чувамо планету“ 
обухватиће све активности на 
часовима, презентације, плакате, 
активности, обележавање Св.дана 
планете Земље (22. април) 
обједињено и представљено кроз 
електронску презентацију пројекта 
на крају школске године 

Током 
школске 
2023/24. у 
складу са 
плановима 
већа и актива 

Сви 
запослени, 
Ученички 
парламент 

Педагошка 
документација, 
белешке, продукти, 
Упражњавање здравих 
стилова живота 

Тим за 
заштиту 
животне 
средине 

 

 

 

 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
УЧЕНИКА И 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Редовно анализирање стања 
безбедности и прилагођавање 
новонасталим потребама у смислу 
организације дежурства 
наставника и ученика и 
унапређивања инфраструктуре 

Полугодишње 
кроз 
извештаје 
тимова 

Директор 
школе, Тим за 
заштиту од 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици се осећају 
сигурно и безбедно у 
школи 

Директор 
школе 

Праћење и анализа поштовања 
правила понашања од стране свих 
актера у школском животу и 
поступање према утврђеним 
процедурама у случају кршења 
правила  

Током целе 
школске 
године 

Сви запослени Директор 
школе 

Истраживање ставова о 
поштовању правила понашања 

У шк. 
2023/24.годи
ни 
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ЕТОС  

Превентивне активности у борби 
против вршњачког насиља (у 
следећем одељку) 

Током 
школске 
године 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Руководилац 
тима 

 Сачињавање плана сарадње са 
породицом, локалном заједницом 
и појединачним институцијама 
ради успостављања спољашње 
заштитне мреже 

Јун и август Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Постојање 
функционалне сарадње 

Тим за 
заштиту 

 
 
 
 
 
 
 
ЕТОС  
 
 
 
 
 
КОНТИНУИРАН
О 
ОРГАНИЗОВАЊ
Е АКТИВНОСТИ 
ДИРЕКТНО 
УСМЕРЕНИХ НА 
ПРЕВЕНЦИЈУ 
ВРШЊАЧКОГ 
НАСИЉА кроз 
све облике В.О. 
рада 

 
 
 
Дефинисане 
прцедуре у 
процесу 
превенције и 
интервенције у 
случајевима 
насиља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дефинисање процедуре за 
упознавање ученика, наставника и 
родитеља са правилима понашања 
и обавезама ученика и наставника 
и доследно спровођење 
процедуре на почетку сваке 
школске године  
 

Јун и август  Наставничко 
веће, Тим за 
заштиту, 
директор, 
одељењске 
старешине и 
учитељи 

Јасан редослед корака 
и осигурање да су сви 
актери школског живота 
на прави начин 
упознати са правилима 
понашања 

директор 

Осмишљавање и примена 
процедуре за похваљивање и 
промовисање просоцијалних 
облика понашања 
 

 

септембар Тим за заштиту 
од насиља, 
Ученички 
парламент 

 Тим за 
заштиту 

 
 
 
 

Учешће у хуманитарним акцијама 
ради развијања солидарности и 
емпатије код ученика 

Током 
школске 
године 

Одељењске 
старешине и 
учитељи, 
родитељи 

Организоване 
хуманитарне акције 

Организатор 
акције 
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Унапређивање 
вештина 
комуникације и 
просоцијалног 
понашања 

Обележавање међународног дана 
борбе против вршњачког насиља - 
пројекције филмова, изложба 
плаката против вршњачког насиља 

фебруар Учитељи 
одељењске 
старешине, 
Ученички 
парламент 

конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима, продукти 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Подучавање ученика у области 
вршњачке медијације у 
одељењима у којима постоје 
конфликтни односи 

Децембар Психолог и 
педагог 

Мање неслагања која се 
завршавају свађом 

ПП служба 

Радионице за ученике са циљем 
развијања вештина конструктивног 
решавања сукоба и оснаживања 
личности за супротстављање 
притиску, укључивање родитеља у 
неке од радионица 

Према плану 
рада 
одељењских 
заједница 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Продукти радионица, 
конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Стручно усавршавање запослених 
из области ненасилне 
комуникације и конструктивног 
решавања конфликата 
(организација семинара у школи) 

јануар и 
према 
плановима 
с.у. 
запослених 

Директор, Тим 
за заштиту 

Сертификати  директор 

 
 
Подстицање 
ученика на 
организовање 
заједничких 
активности у 
одељењу или 
шире у складу са 
њиховим 
интересовањима 
и потребама у 
циљу развијања 

„Игре без граница“ – сусрети 
ученика из централне школе и 
издвојених одељења 

Мај или јун, 
пред крај 
школске 
године 

Учитељи, 
директор, 
чланови тима 
за заштиту 

Фотографије, белешке о 
активностима 

 

Одељењске журке За крај 
шк.године 

Ученици и о.с. Развијање боље 
социјалне климе у 
одељењу 

О.С. 

Спортски турнири у које су 
укључени и наставници и 
родитељи 

Октобар 
(дечија 
недеља) 

Ученички 
парламент, 
веће за 
физичко и 
здравствено 

Фотографије, белешке о 
активностима; 
Развијање боље 
социјалне климе међу 
ученицима, наст. и 
родитељима 

веће за 
физичко и 
здравствено 
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бољих односа и 
социјалне климе 
у одељењу 

Акције усмерене на скретање 
пажње или решавање проблема у 
школи и широј друштвеној 
заједници (као што је било 
чишћење простора око школе) 

У току године 
у складу са 
планом 
одељењске 
заједнице 

Ученици, о.с. Фотографије, белешке о 
активностима, 
Развијање боље 
социјалне климе у 
одељењу 

Председник 
одељења 

 
 
 
 
 
 
САРАДЊА СА 
РОДИТЕЉИМА  

 
 
 
 
 
Укључивање 
родитеља у 
активности на 
плану 
превенције 
насиља 

Испитивање ставова родитеља о 
степену и начину њиховог 
укључивања у активности у школи 

2023/24 
шк.год. 

ПП служба Резултати истраживања  психолог 

Организовање радионица у вези 
са конструктивним поступањем у 
сукобима и просоцијалним 
понашањем на којима би 
улествовали и родитељи 

Према плану 
рада 
одељењских 
заједница 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Продукти радионица, 
конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Организовање предавања или 
пројекција филмова за родитеље 
са темама о васпитању за добре 
међуљудске односе и ненасилно 
решавање проблема   

У склопу 
обележавања 
дана борбе 
против вр. 
насиља 

О.С., ПП служба Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Дистрибуција пригодних чланака и 
видео материјала путем вибер 
група са темама о васпитању за 
добре међуљудске односе и 
ненасилно решавање проблема 

Током 
школске 
године 

О.С., учитељи, 
ПП служба 

Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Укључивање родитеља у 
активности које су алтернатива 
насиљу – спортске активности, 
културни догађаји... 

Према плану 
обележавања 
значајних 
датума 

Стручна већа  Белешке, фотографије, 
Коментари учесника 

 

 
 
 
ЕТОС – 
ПРОМОЦИЈА 
УСПЕХА 

 
 
ПРОМОЦИЈА 
ДОБРИХ 
РЕЗУЛТАТА 

Објављивање успеха путем сајта и 
фејсбук странице школе, Пано са 
фотографијама и успесима ученика 
у току претходне школске године 

Током године 
у складу са 
календаром 
активности 

Администратор
и сајта, 
наставници 

Видљивије 
промовисање цењених 
активности, 
мотивисање 

 

Организовање свечане доделе 
диплома на крају школске године 

јун Стручна већа  директор 
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УЧЕНИКА И 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Развијање начина за награђивање 
и мотивисање запослених за 
врхунске резултате и непредовање 
у струци 

Друго 
полугодиште 
2022/23 

Тима за 
унапређење 
квалитета 

Протокол о 
награђивању и 
похваљивању 

директор 

 
 
 
 
 
ЕТОС – 
континуирано 
усавршавање 
васпитно 
образовне 
праксе 

 
 
 
 
 
 
 
УСАВРШАВАЊЕ 
В.О. ПРАКСЕ - 
ИНОВАЦИЈЕ 

Праћење и прикупљање  
стручне литературе стручне 
литературе о иновативним 
методама наставе 

Током 
школске 
2022/23 

Стручна већа, 
библиотекар 

Обогаћен фонд 
библиотеке, база 
чланака о иновативним 
методима 

библиотекар 

Утврђивање списка стручних 
семинара везаних за иновативне 
методе наставе и учења 

Октобар 2022 психолог Списак семинара и 
избор оних који ће се 
реализовати у школи 

психолог 

Уврстити одабране семинаре у 
годишњи план стручног 
усавршавања наставника 

Јун 2023, план 
за шк. 
2023/24 

наставници План стручног 
усавршавања 

Тим за 
квалитет 

Презентације наставника о 
одслушаним семинарима на 
Стручним већима и Наставничком 
већу 

Током 
школске 
2023/24 

наставници Записници већа, 
реалиизовани часови 
по презентованим 
методама 

Наставничко 
веће 

Примена научених метода у 
наставној пракси кроз огледне и 
угледне часове 

Школска 
2023/24, 
према 
плановима 

Наставници и 
учитељи 

Припреме за часове, 
белешке, коментари, 
фотографије 

наставници 

 
 
 
 
 
ЕТОС – ШКОЛА 
КАО ЦЕНТАР 
ИЗУЗЕТНОСТИ 

 
 
 
ПРОМОЦИЈА 
КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ У 
ЛОКАЛНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
КРОЗ 
АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЕ 

Организација изложби успешних 
радова ученика насталих током 
целе школске године 

Јун, уз свечану 
доделу 
признања и 
диплома 
освојених  

Учитељи, 
наставник 
ликовне 
културе 

Фотографије, записи, 
унапређивање  
самопоуздања ученика, 
школа као културни 
центар 

наставник 
ликовне 
културе 

Наступи ученика успешних у 
различитим областима уметности 
и другим делатностима – 
промовисање у школи и наступи у 
организацији школе, у сали М.З.  
(„Дан талената“) 

Током 
школске 
2024/25 

Веће за 
уметност 

Фотографије, записи, 
унапређивање  
самопоуздања ученика, 
школа као културни 
центар 

Веће за 
уметност 
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Представе драмске секције – 
гостовања успешних представа у 
другим школама и из других 
школа 

Током 
школске 
23/24;24/25 

Драмска 
секција, веће 
за језик и 
књижевност 

Фотографије, записи, 
унапређивање  
самопоуздања ученика, 
школа као културни 
центар 

Драмска 
секција 

 

 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЈ
А РАДА 
ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИ
М РЕСУРСИМА 
 
 
 
 
 

Развијати систем 
стручног 
усавршавања и 
континуираног 
развоја 
наставника, 
стручних 
сарадника и 
директора 
 

План стручног усавршавања је 
саставни део ГПРШ и планирање 
се врши на основу приоритетних 
области утврђених  
самовредновањем, а Стручна већа 
планирају похађање стручних  
семинара.  
 

Август;  
Током 
школских 
година. 
 

Тим за 
професионал
ни развој, 
наставници у 
оквиру 
Стручних већа 
 

План и извештај 
стручног усавршавања 
 

Руководиоци 
већа и 
тимова, ПП 
служба 

Подстицати 
наставнике да 
примењују 
стечена знања из 
области у којима 
су се 
усавршавали 

Наставници примењују у настави 
знања и искуства стечена на 
семинарима, али није заступљена 
пракса да се презентују знања са 
семинара на Стручним већима и то 
треба унапредити.  
 

Током 
школских 
година. 

Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе, ПП 
служба 

Образац за 
посматрање и 
вредновање школског 
часа, презентације  
 

Руководиоци 
већа и 
тимова, ПП 
служба 

Увођење 
приправника у 
посао у складу 
са програмом  
 

План увођења приправника у 
посао је саставни део ГПРШ и 
примењује се при доласку нових 
наставника. 
 

Током 
школских 
година. 

Наставник 
ментор и 
приправник 

План, припреме о 
одржаним и 
посматраним 
часовима приправника 
и ментора 
 

Тим за 
развојно 
планирање 
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 Посете часовима  Међусобне посете часовима 
унутар Стручних већа, од стране 
ПП службе и директора школе. 

Током 
школских 
година 

Директор, ПП 
служба, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Образац за 
посматрање и 
вредновање школског 
часа 

Руководиоци 
Стручних већа 
и Тима за 
развојно 
планирање 

 Укључивање 
школе у 
националне и 
међународне 
развојне 
пројекте 
 

Пратити релевантне конкурсе за 
развојне пројекте;  Израдити 
предлог пројеката и учествовати 
на конкурсима; Реализовати 
одобрене пројекате. 
 

Током 
школских 
година. 

Директор, ПП 
служба, 
Стручна већа 

Документација о 
пројектима 

Тим за 
развојно 
планирање 

 Афирмисање 
примера добре 
праксе у 
колективу 

Истицање примера добре праксе 
на огласној табли школе, сајту и 
фејсбук страници; Упућивање на 
сајтове где су архиве примера 
добре праксе 

Током 
школских 
година 

Директор, ПП 
служба, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Документација и увид 
на огласни таблу, сајт 
школе и фејсбук 
страницу 

Директор,ПП 
служба, 
администрато
рсајта и 
Фејсбук 
странице 

 Предлагање 
наставника за 
напредовање у 
звању 
 

Упознавање наставника са 
процедуром увођења у поступак 
стицања звања; Објављивање 
научних радова и промовисање 
истих. 
 

Од 2022. до 
2025. године 

Директор, ПП 
служба, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Портофолио 
наставника, објављени 
научни радови  
 

Директор  

 Набавка и 
коришћење 
дигиталних 
средстава за рад 
 

Набавка дигиталних наставних 
средстава; Реализација часова 
коришћењем савремених 
технологија: Реализација угледних 
часова. 
 

У току 2022. 
до 2025. 
године 

Директор, ПП 
служба, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Евиденција о 
набављеној опреми, 
Образац за 
посматрање и 
вредновање школског 
часа, Припреме 
наставника  за час 
 
 

Директор, 
Наставници,П
П служба, 
Тима за 
развојно 
планирање 
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 Транспарентнији  
рад тимова 
 

Упозавање чланова тима са 
задацима тима: на сајту школе, 
огласној табли; Презентовање 
рада тимова на Наставничком већу 
 

Сваке 
школске 
године током 
2022. до 2025. 
године 
 

Директор, ПП 
служба, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе, 
руководиоци 
Тимова 
 

Извештаји о раду 
тимова, записници са 
седница већа 
 

Руководиоци 
тимова, 
директор  
 

 Правилник о 
награђивању 
запослених 
 

Израда предлога критеријума о 
награђивању  запослених; 
Усвајање предлога; Примена 
правилника. 
 

Сваке 
школске 
године током 
2022. до 2025. 
године 
 

Секретар 
школе, 
директор 

Правилнк о 
награђивњу 
запослених 
 

Секретар 
школе, 
директор  

 Рад на неговању 
међуљудских 
односа 
запослених у 
школи 

Рад на заједничким пројектима, 
дружење кроз излете, различите 
активности и манифестације 

Током сваке 
школске 
године од 
2022. до 2025. 
године 

Сви 
запослени у 
школи 

Извештаји, 
Портофолио 
наставника, 
фотографије на сајуту 
и фејсбук страници 
школе 

Сви 
запослени у 
школи, Тим за 
развојно 
планирање 

 Упознавање 
запослених са 
изменама и 
допунама 
Закона и 
подзаконских 
аката у 
образовању 

Објављивање на седницама 
Наставничког већа и 
прослеђивање информација на 
огласној табли и електронским 
путем 

Континуиран
о током сваке 
школске 
године 

Директор, 
секретар, ПП 
служба и сви 
запослени 

Извештаји, записници, 
увид на огласну таблу 
и електронску пошту 

Тим за 
развојно 
планирање 

 Развијање 
сарадње са 
локалном 
заједницом, ГО 
Обреновац, 
Градом 

Континуирана комуникација са 
локалном заједницом, општином 
Обреновац, Градом Београдом, 
Црвеним крстом, МУП-ом, 
здравственим, културним и 
образовним установама у вези са: 

Током сваке 
школске 
године од 
2022. до 2025. 
године 

Управа 
школе, 
представници 
Месне 
заједнице 
Стублине, 

Извештаји, записници, 
Портофолио 
наставника и 
директора, 
фотографије на сајту и 

Тим за 
развојно 
планирање 
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Београдом, 
Црвеним крстом, 
здравственим , 
културним и 
образовним 
установама, 
МУП-ом 

спортским, културним, 
образовним активностима, 
материјалним трошковима, 
систематским и стоматолошким 
прегледима, семинарима, 
трибинама, културним 
манифестацијама... 

представници 
Општине 
Обреновац. 
Представниц
и Града 
Београда, 
представници 
МУП-а, 
представници 
Црвеног 
крста, 
представници 
Дома 
здравља 
Обреновац, 
представници 
културних и 
образовних 
установа, 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе. 

фејсбук страници 
школе 
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ПРИКАЗ ПО ОБАВЕЗНИМ СТАВКАМА 

 

1. Мере за унапређење образовно васпитног рада на основу анализе завршног испита 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

Анализа резултата на завршном испиту са 
доношењем предлога активности и мера за даљи 
рад;  
 

Јун и август текуће 
школске године 

Предметни 
наставници, 
стручна служба,  

Резултат на завршном 
испиту и статистички 
извештаји 

стручна служба 

Анализа усклађености оцена на крају године са 
оствареностима образовних стандарда на 
завршном испиту 

Јун и август текуће 
школске године 

Предметни 
наставници, 
стручна служба,  

Резултат на завршном 
испиту и статистички 
извештаји 

стручна служба 

Квалитативна и квантитативна анализа постигнућа 
ученика на иницијалним тестовима, контролним 
вежбама и завршним тестовима из предмета који 
се полажу на завршном испиту. 

*На основу 
месечних 
оперативних 
планова рада 
* Квартално током 
школске године 
*На НВ, ЧОС-у и 
родитељским 
састанцима, 
квартално 

*предметни 
наставници 
* Стручна већа, 
Педагошки 
колегијум 
Тим за 
унапређење 
квалитета рада 
*ОС 

Побољшана допунска и 
припремна настава; 
побољшан 
успех ученика (на крају 
школске године и на 
завршном испиту) 

Тим за 
унапређење 
квалитета рада 
школе 

Доношење предлога активности и мера за даљи 
рад (у сарадњи са ученицима и родитељима 

Упознавање наставника, ученика и родитеља са 
постигнућима ученика и анализом резултата и 
донесеним планом активности 

Мере које се предузимају у циљу приближавања 
просека школе на завршном испиту републичком 
просеку и просеку општине и округа  

    

Унапређење допунске наставе План у августу, 
реализација 
током школске 
године 

Наставници 
предмета који се 
полажу на з.и. 

Побољшана допунска и 
припремна настава; 
побољшан 

наставници 
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Додатне подршка ученицима кроз активности у 
оквиру обогаћеног једносменског рада 

План у августу, 
реализација 
током школске 
године 

Наставници који 
организују ојср 

успех ученика (на крају 
школске године и на 
завршном испиту) 

Наставници 
ојср, стручна 
служба 

Унапређење припремне наставе за завршни испит 
и мотивисање ученика за редовније похађање – 
методологија рада на припремној настави, 
анализа ставова ученика о томе каква би 
припремна настава била ефикаснија 

Друго 
полугодиште, 
нарочито мај и јун 

Наставници који 
држе припремну, 
о.с. осмака 

Побољшана припремна 
настава, већи број 
ученика похађа, бољи 
резултати на з.и. 

 

Мере за унапређење наставе и учења     

Опсежно испитивање стварних интересовања 
ученика, идентификовање тема за које постоји 
значајан број заинтересованих ученика 

Октобар 2022 Психолог, 
учитељи, о.с., 
Ученички 
парламент 

Инструменти, извештај о 
истраживању 

Психолог 

Пројекти, угледни/огледни часови и активности, 
радионице обогаћеног једносменског рада који 
садрже методе, технике, облике рада, материјале 
и садржаје, питања и изазове за ученике који 
подржавају мото „Учење је игра“ (нпр: „обрнута 
учионица“, проблемска настава, НТЦ и сл. технике 
које почињу питањем) 

План на почетку 
полугодишта кроз 
заједничку табелу, 
реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 

Пројекти, угледни/огледни часови и активности, 
тематски дани, радионице... који подстичу групни 
рад, заједничко решавање проблема, поделу 
ученика у тимове према интересовањима за рад 
на пројектним задацима... 

План на почетку 
полугодишта кроз 
заједничку табелу, 
реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 
 
 
 
 

 

Боља искоришћеност школског дворишта у 
настави – импровизована учионица на отвореном 
(од старог школског намештаја, на пример) 

Пролеће 2023 Домари и ликовна 
секција  

Функционална учионица 
на отвореном 

Наставник 
ликовног 
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Боља искоришћеност у настави ресурса из локалне 
средине – нпр. Црквине, биљни свет, 
пољопривредна добра, домаће животиње... 
(угледни часови, презентације) 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више часова реализовано 
уз помоћ ресурса у 
локалној заједници 

 

Боља искоришћеност у настави ресурса из локалне 
средине – гостовања локалних уметника, 
занатлија, гостовања стручњака из различитих 
области из локалне средине... 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више гостовања на 
настави људи ван школе 

 

*и за најмлађе узрасте планирати задатке који 
захтевају самосталну примену, прикупљање, 
анализу и процену идеја, креативна решења, 
праћење процеса решавања – за добре идеје и 
решења која је корисно поделити са колегама, 
такође планирати угледне часове, тематске дане... 

исто наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 

*Задаци на више нивоа сложености, са неком 
врстом мотивације да се „пређе ниво“ 

    

Сваке године реализовати по један пројекат који 
ће обухватити све ученике и наставнике. У 
школској 2022/23. тема пројекта је „Чувамо 
планету“, у школској 2023/24. „Чувамо здравље“, а 
у школској 2024/25. „Чувамо традицију и културу“. 
У пројекту учествују сви наставници тако што ће 
тему уврстити у пројекте које раде у оквиру сваког 
предмета. Најбољи примери, по избору 
наставника, ће бити представљени у школи, на 
манифестацијама у месној заједици/општини, 
објављени на Фејсбуку... 

Кроз исти план Наставници 
предметне и 
разредне наставе 
(подршка -стручна 
служба) 

Писане припреме, 
фотографије, производи 
пројеката, извештаји о 
активности... 

Нпр. 
2022/23 – тим за 
заштиту животне 
средине 
2023/24 – тим за 
борбу против 
ПАС 
2024/25 – веће 
за друштвене 
науке 

Позивање на презентације пројеката; неки вид 
укључивања у активности, у рад на пројекту, на 
часу, радионици;  

Кроз исти план О.С., учитељи Фотографије, извештаји  
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2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима који 
имају тешкоћа у 
савладавању 
градива 

Кутак за учење – обезбедити 
простор за ученике којима је 
потребна помоћ у учењу,учење уз 
вршњачку подршку,укључивање 
представника Ученичког 
парламента 

Новембар 
2022. 

Стручна 
служба, 
Ученички 
парламент 

Формиран „Кутак за 
учење“, напредовање 
ученика којима се 
пружа подршка, 
извештаји о 
активностима 

Стручна 
служба 

Планирање мера додатне 
подршке уз сарадњу и подршку  
институција ван школе - сарадња 
са дефектолозима ОШ“Љубомир 
Аћимовић“ 

септембар Стручна 
служба 

Евиденција остварене 
сарадње, 
напредовање ученика 
којима се пружа 
подршка 

Стручна 
служба 

Презентације за  
Наставничко веће / презентације 
материјали са семинара  

Према плану 
рада НВ 

Стручна 
служба, Тим 
за ИО 

Записници већа, 
материјал на 
платформи за учење 

Стручна 
служба 

Подршка наставницима у изради 
ИОП-а и Плана 
транзиције,превенција прераног 
напуштања школовања 

У складу са 
периодима 
на које се 
пишу ИОП-и  

Стручна 
служба, Тим 
за ИО 

Функционалнији 
планови, напредовање 
ученика, превенција 
прераног напуштања 
школовања 

Руководилац 
Тима за ИО 
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Сарадња са родитељима ученика 
који имају тешкоћа у напредовању 

У складу са 
периодима 
на које се 
пишу ИОП-и, 
најмање 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 
наставници, 
представници 
институција 
за спољну 
подршку 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за ИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима који 
имају 
способности и 
мотивацију да 
брже напредују 

Награђивање и похваљивање 
успешних ученика видљивије 
осталим ученицима – пано са 
фотографијама најуспешнијих, 
књиге обавештења током године, 
свечане доделе диплома и 
похвала на крају школске године у 
холу 

Јун, последња 
недеља 
школске 
године 

Стручно веће 
за уметност 

евиденције 
постигнутих успеха, 
фотографије,  

Руководилац 
већа 

Препознавање даровитих ученика, 
израда плана подршке 

Јун након 
тестирања 
првака, 
септембар 

Психолог, 
предметни 
наставници, 
учитељи 

Планови подстицања и 
подршке за даровите 
ученике 

психолог 

Семинар за запослене из области 
рада са даровитом децом 

јануар Тим за 
стручно 
усавршавање 

Сертификати, 
Евиденција примене 
наученог на семинару 

Тим за 
стручно 
усавршавање 

Сарадња са институцијама које се 
баве подршком даровитим 
ученицима – Центар за таленте, 
Истраживачка станица Петница, 
Центри изузетности 

Октобар и 
према 
календару 
активности 
институција 

Стручна 
служба, 
одељењске 
старешине, 
учитељи 

Евиденција о 
оствареној сарадњи 

Тим за ИО 

Сарадња са родитељима 
даровитих ученика у планирању 
подршке, организовању додатног 
рада, упућивању на институције и 
помоћ око приступа обукама, 

Током целе 
школске 
године 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 
наставници, 
представници 
институција 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за ИО 
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радионицама, дешавањима за 
даровите ученике 

за спољну 
подршку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка 
ученицима из 
осетљивих 
категорија 

Препознавање ученика из 
осетљивих категорија 

Јун након 
тестирања 
првака, 
септембар 

Психолог, 
предметни 
наставници, 
учитељи 

Планови и евалуације, 
редовније похађање 
наставе, напредовање 
ученика из осетљивих 
категорија 

 
 
 
 
 
 
 
Тим за 
инклузију и 
спречавање 
осипања 

Израда индивидуалних 
образовних планова и плана 
транзиције за ученике из 
осетљивих група 

Септембар и 
даље према 
плану и 
евалуацији 

Тим за 
инклузију и 
спречавање 
осипања 

Сарадња са релевантним 
институцијама ван школе – 
здравствене установе, невладине 
организације за подршку 
осетљивим категоријама 

Према 
потребама 

Тим за ИО, 
стручна 
служба 

 
 
Евиденција остварене 
сарадње, редовније 
похађање наставе, 
напредовање ученика 
из осетљивих 
категорија 

Сарадња са родитељима у циљу 
успостављања мрежа подршке 
(подршка у комуникацији са 
институцијама ван школе) и 
саветодавног рада 

Према 
потребама 

Тим за ИО, 
стручна 
служба, 
наставници, 
ОС 

Набавка стручне 
литературе и 
уџбеника за рад са ученицима из 
осетљивих група 

јануар ПП служба и 
библиотекар 

Фонд библиотеке 
обогаћен насловима 
из ове области 

библиотекар 
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3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЕЗБЕДНОСТ 

 
 
 
 
 
 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
УЧЕНИКА И 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Редовно анализирање стања 
безбедности и прилагођавање 
новонасталим потребама у смислу 
организације дежурства 
наставника и ученика и 
унапређивања инфраструктуре 

Полугодишње 
кроз 
извештаје 
тимова 

Директор 
школе, Тим за 
заштиту од 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици се осећају 
сигурно и безбедно у 
школи 

Директор 
школе 

Праћење и анализа поштовања 
правила понашања од стране свих 
актера у школском животу и 
поступање према утврђеним 
процедурама у случају кршења 
правила  

Током целе 
школске 
године 

Сви запослени Директор 
школе 

Истраживање ставова о 
поштовању правила понашања 

У шк. 
2024/25.годи
ни 

  

Превентивне активности у борби 
против вршњачког насиља (у 
следећем одељку) 

Током 
школске 
године 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 

Руководилац 
тима 
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злостављања и 
занемаривања 

 САРАДЊА СА 
ПОРОДИЦОМ, 
ЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ И 
РЕЛЕВАНТНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМ
А 

Сачињавање плана сарадње са 
породицом, локалном заједницом 
и појединачним институцијама 
ради успостављања спољашње 
заштитне мреже 

Јун и август Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Постојање 
функционалне сарадње 

Тим за 
заштиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТИНУИРАН
О 
ОРГАНИЗОВАЊ
Е АКТИВНОСТИ 
ДИРЕКТНО 
УСМЕРЕНИХ НА 
ПРЕВЕНЦИЈУ 
ВРШЊАЧКОГ 
НАСИЉА кроз 
све облике В.О. 
рада 

 
 
 
Дефинисане 
прцедуре у 
процесу 
превенције и 
интервенције у 
случајевима 
насиља 

Дефинисање процедуре за 
упознавање ученика, наставника и 
родитеља са правилима понашања 
и обавезама ученика и наставника 
и доследно спровођење 
процедуре на почетку сваке 
школске године  
 

Јун и август  Наставничко 
веће, Тим за 
заштиту, 
директор, 
одељењске 
старешине и 
учитељи 

Јасан редослед корака 
и осигурање да су сви 
актери школског живота 
на прави начин 
упознати са правилима 
понашања 

директор 

Осмишљавање и примена 
процедуре за похваљивање и 
промовисање просоцијалних 
облика понашања 

септембар Тим за заштиту 
од насиља, 
Ученички 
парламент 

Постојање и примена 
процедуре 

Тим за 
заштиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Унапређивање 
вештина 

Учешће у хуманитарним акцијама 
ради развијања солидарности и 
емпатије код ученика 

Током 
школске 
године 

Одељењске 
старешине и 
учитељи, 
родитељи 

Организоване 
хуманитарне акције 

Организатор 
акције 

Обележавање међународног дана 
борбе против вршњачког насиља - 
пројекције филмова, изложба 
плаката против вршњачког насиља 

фебруар Учитељи 
одељењске 
старешине, 
Ученички 
парламент 

конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима, продукти 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Подучавање ученика у области 
вршњачке медијације у 

Децембар Психолог и 
педагог 

Мање неслагања која се 
завршавају свађом 

ПП служба 
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комуникације и 
просоцијалног 
понашања 

одељењима у којима постоје 
конфликтни односи 

Радионице за ученике са циљем 
развијања вештина конструктивног 
решавања сукоба и оснаживања 
личности за супротстављање 
притиску, укључивање родитеља у 
неке од радионица 

Према плану 
рада 
одељењских 
заједница 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Продукти радионица, 
конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Стручно усавршавање запослених 
из области ненасилне 
комуникације и конструктивног 
решавања конфликата 
(организација семинара у школи) 

јануар и 
према 
плановима 
с.у. 
запослених 

Директор, Тим 
за заштиту 

Сертификати  директор 

 
 
Подстицање 
ученика на 
организовање 
заједничких 
активности у 
одељењу или 
шире у складу са 
њиховим 
интересовањима 
и потребама у 
циљу развијања 
бољих односа и 
социјалне климе 
у одељењу 

„Игре без граница“ – сусрети 
ученика из централне школе и 
издвојених одељења 

Мај или јун, 
пред крај 
школске 
године 

Учитељи, 
директор, 
чланови тима 
за заштиту 

Фотографије, белешке о 
активностима 

 

Одељењске журке За крај 
шк.године 

Ученици и о.с. Развијање боље 
социјалне климе у 
одељењу 

О.С. 

Спортски турнири у које су 
укључени и наставници и 
родитељи 

Октобар 
(дечија 
недеља) 

Ученички 
парламент, 
веће за 
физичко и 
здравствено 

Фотографије, белешке о 
активностима; 
Развијање боље 
социјалне климе међу 
ученицима, наст. и 
родитељима 

веће за 
физичко и 
здравствено 

Акције усмерене на скретање 
пажње или решавање проблема у 
школи и широј друштвеној 
заједници (као што је било 
чишћење простора око школе) 

У току године 
у складу са 
планом 
одељењске 
заједнице 

Ученици, о.с. Фотографије, белешке о 
активностима, 
Развијање боље 
социјалне климе у 
одељењу 

Председник 
одељења 

 
 
 

 
 
 

Испитивање ставова родитеља о 
степену и начину њиховог 
укључивања у активности у школи 

2023/24 
шк.год. 

ПП служба Резултати истраживања  психолог 
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САРАДЊА СА 
РОДИТЕЉИМА  

 
 
Укључивање 
родитеља у 
активности на 
плану 
превенције 
насиља 

Организовање радионица у вези 
са конструктивним поступањем у 
сукобима и просоцијалним 
понашањем на којима би 
учествовали и родитељи 

Према плану 
рада 
одељењских 
заједница 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Продукти радионица, 
конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Организовање предавања или 
пројекција филмова за родитеље 
са темама о васпитању за добре 
међуљудске односе и ненасилно 
решавање проблема   

У склопу 
обележавања 
дана борбе 
против вр. 
насиља 

О.С., ПП служба Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Дистрибуција пригодних чланака и 
видео материјала путем вибер 
група са темама о васпитању за 
добре међуљудске односе и 
ненасилно решавање проблема 

Током 
школске 
године 

О.С., учитељи, 
ПП служба 

Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за 
заштиту од 
насиља 

Укључивање родитеља у 
активности које су алтернатива 
насиљу – спортске активности, 
културни догађаји... 

Према плану 
обележавања 
значајних 
датума 

Стручна већа  Белешке, фотографије, 
Коментари учесника 

 

 

 

4. Мере превенције осипања ученика 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

Рана идeнтификација 
учeника  
под ризиком од напуштања 
школe и имплeмeнтација  
индивидуализованих мeра 
прeвeнцијe и интeрвeнцијe  

*Упознавање са инструментима за 
рану идентификацију ученика под 
ризиком од осипања 
*Прикупљање података и процена 
специфичних потреба ученика под 
ризиком од осипања 

*август 
 
 
*септембар, 
октобар 
 

*ПП служба 
затим о.с. 
 
*О.с.  
 
 

Идентификовани ученици 
под ризиком од осипања, 
функционални 
индивидуални планови 

Тим за 
инклузију и 
индивидуалн
о образовање 
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*Крeирањe мeра подршкe за 
учeникe који су под ризиком од 
осипања и израда индивидуалних 
образовних планова и планова 
прeвeнцијe осипања 

*на почетку 
периода у 
складу са 
евалуацијом 
индивидуалн
их планова 

*наставници, 
учитељи, Тим 
за ИОП 
 

Укључивањe родитeља у 
прeвeнцију осипања,  

*Успосатављањe мeханизама 
комуникацијe са родитeљима дeцe 
која су под ризиком од осипања 
*Укључивањe родитeља у различитe 
школскe активности којe сe организују 
у школи: трибинe, професионална 
оријентација, спортски дани, Дан 
школe, изложбe, Свeти Сава 

*Информисањe родитeља на 
родитељским састанцима о 
важности образовања и 
остваривању праву на социјалну 
помоћ и афирмативнe мeрe уписа 
у срeдњу школу 
*Упознавањe родитeља са 
могућношћу повратка дeцe у 
школу (након осипања или 
прeкида услeд миграција и 
приврeмeног рада 

У складу са 
потребама и 
плановима 
активности у 
школи 

*о.с. у 
сарадњи са 
ПП службом и 
локалном 
заједницом 
 
 
 
*о.с. 
 
 
 
 
 
*о.с., 
секретар 
школе 

Родитељи ромске деце и 
деце под ризиком од 
осипања укључени у 
школске активности 

Тим за 
инклузију и 
индивидуалн
о образовање 

Обeзбeђивањe вршњачкe 
подршкe 

„Кутак за учење“- обезбедити 
простор за ученике којима је 
потребна помоћ у учењу,учење уз 
вршњачку подршку 

Почетак 
школске 
2022/23 

Наставници, 
педагог, 
Ученички 
парламент 

Развија се систем 
обезбеђивања вршњачке 
подршке у учењу 

педагог 

Подизањe капацитeта свих 
запослeних у школи за 
правоврeмeно 
прeпознавањe и адeкватно 
рeаговањe у ситуацијама 

*Упознавање Наставничког већа са 
планом превенције 
*Стручно усавршавање запослених 
на основу актуелних потреба 

*септембар 
*током 
школске 
године у 
складу са 

Тим за 
инклузију и 
индивидуалн
о 

Запослeни у школи 
прeпознају учeникe који су у 
ризику од осипања и 
посeдују комуникацијскe 
вeштинe нeопходнe за  

Тим за 
инклузију и 
индивидуалн
о образовање 
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ризика од напуштања 
школовања 

*Унапређивање в.о.праксе у 
смислу праћења и примене 
различитих наставних метода 

плановима 
с.у. 

образовање, 
наставници 

успeшну комуникацију са 
учeницима и родитeљима 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

појединих наставних предмета 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
 
 
ЗАИНТЕРЕС
ОВАНОСТ И 
МОТИВИСАН
ОСТ 
УЧЕНИКА 

Већа 
заинтересованос
т и мотивисаност 
ученика 

Опсежно испитивање стварних 
интересовања ученика, 
идентификовање тема за које 
постоји значајан број 
заинтересованих ученика 

Октобар 2022 Психолог, 
учитељи, о.с., 
Ученички 
парламент 

Инструменти, извештај 
о истраживању 

Психолог 

Учење је игра - 
више прилика да 
деца уче 
темпом, 
методама, 
темама, 

Пројекти, угледни/огледни часови 
и активности, радионице 
обогаћеног једносменског рада 
који садрже методе, технике, 
облике рада, материјале и 
садржаје, питања и изазове за 

План на 
почетку 
полугодишта 
кроз 
заједничку 
табелу, 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи, извештаји 
о активности... 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 
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материјалом... 
који им највише 
одговара 

ученике који подржавају мото 
„Учење је игра“ (нпр: „обрнута 
учионица“, проблемска настава, 
НТЦ и сл. технике које почињу 
питањем) 

реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

 
 
 
 
 
 
ИНТЕРАКТИВ
НЕ МЕТОДЕ  

Виши ниво 
интеракције и 
сарадње међу 
ученицима у 
функцији 
циљева часа 

Пројекти, угледни/огледни часови 
и активности, тематски дани, 
радионице... који подстичу групни 
рад, заједничко решавање 
проблема, поделу ученика у 
тимове према интересовањима за 
рад на пројектним задацима... 

План на 
почетку 
полугодишта 
кроз 
заједничку 
табелу, 
реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи, извештаји 
о активности... 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 
 
 
 
 

 

Више 
амбијенталне 
наставе 

Боља искоришћеност школског 
дворишта у настави – 
импровизована учионица на 
отвореном (од старог школског 
намештаја, на пример) 

Пролеће 2023 Домари и 
ликовна 
секција  

Функционална 
учионица на 
отвореном 

Наставник 
ликовног 

 
 
 
 
 
 
РЕСУРСИ 

 
 
Боља 
искоришћеност 
ресурса из 
локалне средине 

Боља искоришћеност у настави 
ресурса из локалне средине – нпр. 
Црквине, биљни свет, 
пољопривредна добра, домаће 
животиње... (угледни часови, 
презентације) 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више часова 
реализовано уз помоћ 
ресурса у локалној 
заједници 

 

Боља искоришћеност у настави 
ресурса из локалне средине – 
гостовања локалних уметника, 
занатлија, гостовања стручњака из 
различитих области из локалне 
средине... 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више гостовања на 
настави људи ван 
школе 

 

 
 

 
 

*и за најмлађе узрасте планирати 
задатке који захтевају самосталну 

исто наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, 

Тим за 
међупредмет
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ФУНКЦИОНА
ЛНО ЗНАЊЕ 

Тежња вишим 
стандардима 
знања 

примену, прикупљање, анализу и 
процену идеја, креативна решења, 
праћење процеса решавања – за 
добре идеје и решења која је 
корисно поделити са колегама, 
такође планирати угледне часове, 
тематске дане... 

производи, извештаји 
о активности... 

не 
компетенције 

*Задаци на више нивоа 
сложености, са неком врстом 
мотивације да се „пређе ниво“ 

    

 
 
 
ФУНКЦИОНА
ЛНО ЗНАЊЕ 

Већи број 
ученика у стању 
да планира, 
реализује и 
вреднује са 
одређеним 
нивоом 
самосталности; 
развијање 
међупредметних 
компетенција; 
корелација  

Сваке године реализовати по један 
пројекат који ће обухватити све 
ученике и наставнике. У школској 
2022/23. тема пројекта је „Чувамо 
планету“, у школској 2023/24. 
„Чувамо здравље“, а у школској 
2024/25. „Чувамо традицију и 
културу“. У пројекту учествују сви 
наставници тако што ће тему 
уврстити у пројекте које раде у 
оквиру сваког предмета. Најбољи 
примери, по избору наставника, ће 
бити представљени у школи, на 
манифестацијама у месној 
заједици/општини, објављени на 
Фејсбуку... 

Кроз исти 
план 

Наставници 
предметне и 
разредне 
наставе 
(подршка -
стручна 
служба) 

Писане припреме, 
фотографије, 
производи пројеката, 
извештаји о 
активности... 

Нпр. 
2022/23 – тим 
за заштиту 
животне 
средине 
2023/24 – тим 
за борбу 
против ПАС 
2024/25 – 
веће за 
друштвене 
науке 

 
 
 
САРАДЊА 
ПРИЛИКОМ 
ПЛАНИРАЊА 

Укључивање 
родитеља 

Позивање на презентације 
пројеката; неки вид укључивања у 
активности, у рад на пројекту, на 
часу, радионици;  

Кроз исти 
план 

О.С., учитељи Фотографије, 
извештаји 

 

Усклађеност 
планова већа и 
тимова 

Нпр. планирање презентација 
пројеката за обележавање 
значајних датума (Дечија недеља, 
Нова година, Свети Сава и Дан 

Крај јуна, 
друга 
половина 
августа 

Задужења 
према 
плановима 
стручних већа 

Усклађени планови, 
функционална и 
ефикасна реализација 

Руководиоци 



44 
 

школе, Дан борбе против 
вршњачког насиља, Дан књиге, 
Дан словеенске писмености, Дан 
планете Земље...) 
Кроз заједничку табелу рецимо 
(слично као што се планирају 
писмене провере знања) 

заједничких 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САРАДЊА 
ПРИЛИКОМ 
ПЛАНИРАЊА 

ПРЕЦИЗНОСТ 

ПЛАНИРАЊА 

Прецизније планирање 

временских оквира и расподеле 

одговорности, као и у прецизније 

одређивање активности и 

механизама за праћење рада и 

извештавање током школске 

године 

Крај јуна, 

друга 

половина 

августа 

Стручна већа, 

тимови, ПП 

служба 

ГПРШ, РП, Извештаји Руководиоци 

већа и 

тимова, ПП 

служба 

ПРЕЦИЗНИЈЕ 

ПЛАНИРАЊЕ 

УГЛЕДНИХ 

ЧАСОВА, 

ОГЛЕДНИХ 

АКТИВНОСТИ, 

ТИМСКИХ И 

ТЕМАТСКИХ 

АКТИВНОСТИ, 

ПРОЈЕКАТА 

*Прецизније планирање 

временских оквира и тема (кроз 

заједничку дељену табелу где би 

сви уписивали шта планирају) 

*Обезбеђивање веће 

„видљивости“ примера добре 

праксе (тј да наставници једни 

другима више посећују часове) (и 

онлајн) 

Крај јуна, 

друга 

половина 

августа, или 

на почетку 

полугодишта 

Учитељи и 

наставници, 

ПП служба 

Планови стручних 

већа, оперативни 

планови наставника 

Руководиоци 

већа и 

тимова, ПП 

служба 

ЕКСПЛИЦИНИЈЕ 

ПЛАНИРАЊЕ 

-Како ће се развијати 

међупредметне компетенције 

-Како подстицати и користити 

интеракцију међу ученицима у 

остваривању циљева часа 

Почетак 

месеца 

Наставници, 

тим за 

међупредмет

не 

компетенције

, тим за 

Оперативни планови Руководиоци 

тимова 
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унапређење 

квалитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План припреме за завршни испит 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ 

 
 
ПЛАНИРАЊЕ ПРИПРЕМНЕ 
НАСТАВЕ НА ОСНОВУ 
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА НА 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Анализа резултата на завршном 
испиту по нивоима оставрености 
образовних станд. 

ЈУН текуће 
школске године 

Предметни 
наставници 

 наставници 

Упознавање ученика и родитеља 
са анализом резултата на 
завршном испиту претходне 
школске године 

Ученици у 
септембру, 
родитељи на 
првом 
родитељском 
састанку и савету 
родитеља 

Одељењске 
старешине 

Подизање свести 
ученика и родитеља о 
значају припремања за 
з.и. 

Одељењске 
старешине 

Информисање ученика о плану 
подршке у припреми завршног 
испита 
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РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ 
НАСТАВЕ 

Израда распореда припремне 
наставе и обавештавање родитеља 
путем сајта 

На крају првог 
полугодишта 

Координатор 
за израду 
распореда 

 
 
Распоред прилагођен 
потребама ученика и 
могућностима школе 

 
 
Руководилац 
већа осмог 
разреда 

Информисање родитеља о 
Спровођењу припремне наставе и 
полагању завршног испита нa 
родитељском састанку 

Родитељски 
састанак на крају 
првог 
полугодишта 

Одељењске 
старешине 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  НА 
ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛТАТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
НА ПРОБНОМ 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Анализа резултата пробног 
завршног испита 

Април, мај – 
одмах након 
пробног завршног  

Предметни 
наставници 

 
 
 
Прилагођавање 
припремне наставе 
потребама ученика на 
основу резултата 
пробе 

 
 
 
 
 
Наставници 
који држе 
припремну 
наставу 

Информисање родитеља о 
резултатима пробног завршног 
испита и полагању завршног 
испита назаједничком 
родитељскомсастанку свих 
родитеља ученика осмог разреда 

На заједничком 
родитељском у 
мају 

Одељењске 
старешине 

Корекција плана припреме 
завршног испита од стране 
наставника на основурезултата 
пробног завршног испита 

Након анализе – 
април, мај 

наставници 

 
 
 
 
 
МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА 
ЗА РЕДОВНИЈЕ 
ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНЕ 
НАСТАВЕ  

*Разговори са бившим ученицима 
који, у оквиру професионалне 
оријентације, долазе у школу о 
значају и доприносу припремне 
наставе за успех на завршном и 
уопште о значају успеха на 
завршном (вршњачка едукација) 

Април и мај, у 
договору са 
средњим 
школама о 
промоцијама 

ПП служба 
 

 
 
 
 
Педагошка 
документација, 
белешке о ставовима и 
аргументацији, 
Број ученика на 
припремној 

 
 
 
 
 
 
Одељењске 
старешине 
 

*Организовање неке врсте дебате 
о овим темама које би омогућиле 
да се сагледају ставови ученика и 
сазна какву би припремну наставу 
они сматрали ефикаснијом 
 

2 ЧОС-а на 
почетку другог 
полугодишта (1 
као припрема) 

О.С. осмих 
разреда у 
сарадњи са 
ПП службом 
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*Методологија рада на 
припремној настави – нпр 
организација серије квизова 
(финални победник иде бесплатно 
на матуру ) 

јун 
 
 
 

Наставници 
који држе 
припремну 
наставу 

Оперативни планови 
припреме, број 
ученика који похађа 

наставници 

Сарадња са родитељима  
на мотивисању ученика 
за похађање припремне 
наставе 

*На општем родитељском састаку 
разговор са родитељима о 
питањима припремне наставе  
 

Крај марта 
почетак априла 
 
 
 

О.С. осмих 
разреда у 
сарадњи са 
ПП службом 
 
 

Записник са 
родитељског састанка 

 

*Обавештења за родитеље 
уколико ученик не похађа 
припремну наставу  

Јун наставници Писана обавештења тј. 
поруке, број ученика 
на припремној 

 

 

 

 

 

 

7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

Планиране 
активности 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Показатељ 
остварености / 
Очекивани 
резултат 

Особе 
задужене за 
евалуацију 

Праћење 
остварености 

Време 
евалуације 
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Утврђивање 
критеријума за 
аплицирање за 
пројекте и 
формулисање 
показатеље успеха 

Директор и 
Педагошки колегијум 
Тим за унапређење 
рада школе 

Прво 
полугодиште 

Школа аплицира 
на пројекте за 
које постоје 
реална 
очекивања да 
„прођу“ на 
конкурсу 

Директор школе Извештаји  Крај првог 
полугодишта 
школске 
године 

Испитивање могућности 
умрежавања са 
другим националним 
и иностраним 
школама и 
институцијама  

Директор и Педагошки 
колегијум 
Тим за 
унапређење рада 
школе 

Континуирано 
током текуће 
школске године 

Развијена 
мрежа сарадње 
са другим 
школама у 
држави и 
окружењу 

Директор 
школе 

Извештај Тима  Крај текуће 
школске 
године 
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Прављење базе 
података извора 
информација 
односно ангенција 
које објављују 
развојне пројекте у 
оквиру образовања и 
извора финансирања 
развојних пројеката 

Директор и Педагошки 
колегијум 
Тим за 
унапређење рада 
школе 

Прво 
полугодиште 
школске године 

Олакшано 
праћење 
фондација које 
објављују 
конкурсе за 
развојне пројекте 
и извора 
финансирања 

Директор 
школе 

Извештај Тима Крај текуће 
школске 
године 

Израда плана 
похађања семинара 
везаних за писање 
развојних пројеката 

Директор и Педагошки 
колегијум 
Тим за унапређење 

рада школе 

Током 
школске 
године 

Боља обученост 
наставника за 
писање 
развојних 
пројеката; 
повећан број 
апликација на 
развојне 
пројекате у 
односу на 
претходни 
период 

Директор 
школе 

Извештај Тима  
 

Крај текуће 
школске 
године 



50 
 

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 (мере које је неопходно предузети пре израде плана стручног усавршавања) 

План стручног усавршавања је посебан документ и налази се у прилогу Годишњег плана рада школе. План је настао на основу 

вредновања области квалитета Настава и учење и самовредновања рада школе, као и процене компетенција и области приоритета од 

стране наставника и учитеља.  

Предложене су следеће мере: 

1. Планирање и организовање стручног усавршавања у школи према процени компетенција и области приоритета које 

наставници сматрају да би требало да усаврше  

2. Унапређивање система размене и примене знања стечених на семинарима (кроз презентације на већима, угледне и огледне 

часове, организацијом заједничких пројеката) 

3. Оспособљавање за коришћење савремених наставних средстава (међусобне обуке у школи или ван школе) 

4. Стручни семинари за употребу иновативнох наставних метода 

5. Стручно усавршавање у области развоја међупредметних компетенција и корелације наставних метода и садржаја – 

међусобне обуке у школи и стручни семинари ван школе 

6. Подстицање рада са даровитима и усавршавање наставника у овој области рада 

7. Семинари у области ненасилне комуникације и конструктивног решавања сукоба и подршке развоју личности ученика 

8. Стручни семинари у области сарадње са родитељима 
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9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

 
 
 
 
 
 
 
УСАВРШАВАЊЕ В.О. 
ПРАКСЕ - ИНОВАЦИЈЕ 

Праћење и прикупљање  
стручне литературе стручне литературе 
о иновативним методама наставе 

Током школске 
2022/23 

Стручна већа, 
библиотекар 

Обогаћен фонд 
библиотеке, база чланака 
о иновативним методима 

библиотекар 

Утврђивање списка стручних семинара 
везаних за иновативне 
методе наставе и учења 

Октобар 2022 психолог Списак семинара и избор 
оних који ће се 
реализовати у школи 

психолог 

Уврстити одабране семинаре у 
годишњи план стручног усавршавања 
наставника 

Јун 2023, план 
за шк. 2023/24 

наставници План стручног 
усавршавања 

Тим за квалитет 

Презентације наставника о одслушаним 
семинарима на Стручним већима и 
Наставничком већу 

Током школске 
2023/24 

наставници Записници већа, 
реалиизовани часови по 
презентованим методама 

Наставничко 
веће 

Примена научених метода у наставној 
пракси кроз огледне и угледне часове 

Школска 
2023/24, према 
плановима 

Наставници и 
учитељи 

Припреме за часове, 
белешке, коментари, 
фотографије 

наставници 

Учење је игра - више 
прилика да деца уче 
темпом, методама, 
темама, материјалом... 
који им највише одговара 

Пројекти, угледни/огледни часови и 
активности, радионице обогаћеног 
једносменског рада који садрже 
методе, технике, облике рада, 
материјале и садржаје, питања и 
изазове за ученике који подржавају 
мото „Учење је игра“ (нпр: „обрнута 
учионица“, проблемска настава, НТЦ и 
сл. технике које почињу питањем) 

План на почетку 
полугодишта 
кроз заједничку 
табелу, 
реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 

Виши ниво интеракције и 
сарадње међу ученицима у 
функцији циљева часа 

Пројекти, угледни/огледни часови и 
активности, тематски дани, 
радионице... који подстичу групни рад, 
заједничко решавање проблема, 

План на почетку 
полугодишта 
кроз заједничку 
табелу, 

наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 
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поделу ученика у тимове према 
интересовањима за рад на пројектним 
задацима... 

реализација 
током 2022. и 
даље, према 
плану 

 
 
 

 

Више амбијенталне 
наставе 

Боља искоришћеност школског 
дворишта у настави – импровизована 
учионица на отвореном (од старог 
школског намештаја, на пример) 

Пролеће 2023 Домари и 
ликовна секција  

Функционална учионица 
на отвореном 

Наставник 
ликовног 

 
 
Боља искоришћеност 
ресурса из локалне 
средине 

Боља искоришћеност у настави ресурса 
из локалне средине – нпр. Црквине, 
биљни свет, пољопривредна добра, 
домаће животиње... (угледни часови, 
презентације) 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више часова реализовано 
уз помоћ ресурса у 
локалној заједници 

 

Боља искоришћеност у настави ресурса 
из локалне средине – гостовања 
локалних уметника, занатлија, 
гостовања стручњака из различитих 
области из локалне средине... 

Планирање у 
августу, 
реализација 
према плану 

 Више гостовања на 
настави људи ван школе 

 

 
 
Тежња вишим 
стандардима знања 

*и за најмлађе узрасте планирати 
задатке који захтевају самосталну 
примену, прикупљање, анализу и 
процену идеја, креативна решења, 
праћење процеса решавања – за добре 
идеје и решења која је корисно 
поделити са колегама, такође 
планирати угледне часове, тематске 
дане... 

исто наставници и 
учитељи 

Писане припреме, 
фотографије, производи, 
извештаји о активности... 

Тим за 
међупредметне 
компетенције 

*Задаци на више нивоа сложености, са 
неком врстом мотивације да се „пређе 
ниво“ 

    

Већи број ученика у стању 
да планира, реализује и 
вреднује са одређеним 

Сваке године реализовати по један 
пројекат који ће обухватити све ученике 
и наставнике. У школској 2022/23. тема 

Кроз исти план Наставници 
предметне и 
разредне 

Писане припреме, 
фотографије, производи 

Нпр. 
2022/23 – тим за 
заштиту 
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нивоом самосталности; 
развијање 
међупредметних 
компетенција; корелација  

пројекта је „Чувамо планету“, у 
школској 2023/24. „Чувамо здравље“, а 
у школској 2024/25. „Чувамо традицију 
и културу“. У пројекту учествују сви 
наставници тако што ће тему уврстити у 
пројекте које раде у оквиру сваког 
предмета. Најбољи примери, по избору 
наставника, ће бити представљени у 
школи, на манифестацијама у месној 
заједици/општини, објављени на 
Фејсбуку... 

наставе 
(подршка -
стручна служба) 

пројеката, извештаји о 
активности... 

животне 
средине 
2023/24 – тим за 
борбу против 
ПАС 
2024/25 – веће 
за друштвене 
науке 

Укључивање родитеља Позивање на презентације пројеката; 
неки вид укључивања у активности, у 
рад на пројекту, на часу, радионици;  

Кроз исти план О.С., учитељи Фотографије, извештаји  

Усклађеност планова већа 
и тимова 

Нпр. планирање презентација пројеката 
за обележавање значајних датума 
(Дечија недеља, Нова година, Свети 
Сава и Дан школе, Дан борбе против 
вршњачког насиља, Дан књиге, Дан 
словеенске писмености, Дан планете 
Земље...) 
Кроз заједничку табелу рецимо (слично 
као што се планирају писмене провере 
знања) 

Крај јуна, друга 
половина 
августа 

  Руководиоци 
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10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

Активности Евалуација 

Планиране 
активности 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Показатељ остварености / 
Очекив. исход 

Праћење 
остварености 

Време 
евалуације 

Упознавање Наставничког 
већа са 
условима стицања 
звања 

Директор школе Август текуће 
школске године 

Наставници су упознати са 
условима стицања звања 

Записник са 
Наставничког већа 

Крај првог 
квартала 
текуће школске 
год. 

Израда и комплетирање 
портфолија наставника 

Предметни 
наставници 

Август текуће 
школске године и 
континуирано током 
школске 
године 

 

Потпуна слика о стручном 
усавршавању и напредовању 
наставника 

Портфолио Крај првог 
полугодишта текуће 
школске године 

Формирање и ажурирање 
базе података о стручном 
усавршавању наставника и 
стручних сарадника 

ПП служба Формирање: август 
текуће школске 
године; Ажурирање: 
током школске 
године 

База података стручног 
усавршавања наставника и 
стручних сарадника 

База података Крај првог 
полугодишта текуће 
школске године 
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Пријављивање 
наставника и стручних 
сарадника који имају 
услов за стицање 
одређеног звања (по 
звањима) 

Наставници и 
стручни 
сарадници, 
директор школе 

Током школске 
године 

Подршка професионално м 
развоју и напредовању у 
звање стручног сарадника 

Списак кандидата Крај првог 
полугодишта текуће 
школске године 

Разговор са Директор школе и Непосредно Мотивисаност Извештаји Крај првог 

  компетенција стицање звања  године 

Подношење захтева Кандидати У току Повећан број Поднети захтеви По упутству 
кандидата за  школске наставника са  из 

стицање звања  године стручним  правилника 
директору школе   звањем у складу   

   са законом   

Увид у  Директор, педагог Након Увид у Извештаји и Крај првог 
компетенције и психолог школе подношења оствареност анализе полугодишта 

кандидата са  захтева компетенција  текуће 
поднешеним  (новембар и неопходних за  школске 

захтевима за стицање  децембар стицање звања  године 
звања, низом посета  текуће    
часовима и  школске    

анкетирање ученика  године)    

Упознавање 
Наставничког већа са 
кандидатима 

Директор школе Након 
подношења 
захтева 
кандидата 

Информисање и Записник са 
Наставничког 
већа 

Крај првог 

 мотивисање полугодишта 

 чланова текуће 

 колектива за школске 

 подношење године 

  захтева за  

  стицање звања  
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Прикупљање 
неопходне 
документације за 
покретање поступка 
напредовања и 
стицања звања 

Кандидат Након 
позитивног 
мишљења 
Наставничког 
већа о 
предложеним 
кандидатима 

Обезбеђивање 
доказа за 
подношење 
предлога и за 
напредовање и 
стицање звања 
стручних 
сарадника 

Комплетирана 
документација 

Крај текуће 
школске 
године 

Покретање и 
спровођење процедуре 
стицања звања 

Директор школе и 
правна служба 

Непосредно након 
прикупљене 
документације 

Позитивно мишљење 
Завода о предлогу за 
избор кандидата 

Документација о 
покретању 
процедуре 

Крај текуће 
школске године 

Обавештавање 
кандидата и јавности о 
стицању звања 

Директор школе Након стицања 
звања 

Промоција школе и 
наставника 

Извештај Крај текуће 
школске године 
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11. План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА ОДГОВОРНЕ 
ОСОБЕ 

 
 
Упознавање родитеља са  
њиховим правима и 
обавезама и начину 
њиховог укључивања у  
живот и рад школе 

Представљање на родитељским 
састанцима, о правима и обавезама и 
глобалном плану на првом 
родитељском, затим у складу са 
плановима 

Септембар и 
током шк. 
године 

Одељењске 
старешине 

Записници са 
родитељских састанака, 
информисани и укључени 
родитељи 

Одељењске 
старешине, 
родитељи из 
Савета 
родитеља 

Утврђивање  
термина за  
Отворена врата  
школе 

Август Наставничко 
веће 

Термини отворених врата 
део ГПРШ и објављени на 
огласној табли и сајту 
школе 

Н.В. 

Укључивање родитеља у  
процес професионалне 
оријентације ученика 
- родитељи као промотери  
одређених професија и 
занимања 

Представљање занимања родитеља у 
оквиру одељења или шире, у договору 
са одељењским старешинама и Тимом 
за П.О. 

Током школске 
године, 
интензивније у 
марту и априлу 
за ученике 8. р. 

Тим за 
професионални
развој 

Педагошка 
документација, 
фотографије; циљ: 
упознавање ученика са 
ширим спектром 
занимања 

 

 Испитивање ставова родитеља о 
степену и начину њиховог укључивања 
у активности у школи 

2023/24 шк.год. ПП служба Резултати истраживања  психолог 

 
 
 
 
 
 
Укључивање родитеља у 
активности на плану 
превенције насиља 

Организовање радионица у вези са 
конструктивним поступањем у 
сукобима и просоцијалним 
понашањем на којима би учествовали 
и родитељи 

Према плану 
рада 
одељењских 
заједница 

одељењске 
старешине, 
учитељи 

Продукти радионица, 
конструктивнија 
комуникација међу 
ученицима 

Тим за заштиту 
од насиља 

Организовање предавања или 
пројекција филмова за родитеље са 
темама о васпитању за добре 
међуљудске односе и ненасилно 
решавање проблема   

У склопу 
обележавања 
дана борбе 
против вр. 
насиља 

О.С., ПП служба Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за заштиту 
од насиља 
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Дистрибуција пригодних чланака и 
видео материјала путем вибер група са 
темама о васпитању за добре 
међуљудске односе и ненасилно 
решавање проблема 

Током школске 
године 

О.С., учитељи, 
ПП служба 

Белешке, фотографије, 
Коментари родитеља 

Тим за заштиту 
од насиља 

Укључивање родитеља у активности 
које су алтернатива насиљу – спортске 
активности, културни догађаји... 

Према плану 
обележавања 
значајних датума 

Стручна већа  Белешке, фотографије, 
Коментари учесника 

 

Сарадња са родитељима у смислу 
саветодавног рада на развијању 
социјалних и комуникацијских вештина 
код деце – индивидуални разговори, 
дистрибуција корисних чланака и 
литературе, предавања, трибине, 
радионице за родитеље 

У току школске 
године и према 
оперативним 
плановима 
сарадње са 
родитељима  

ПП служба, 
учитељи и 
одељењске 
старешине, Тим 
за заштиту 

Записници родитељских 
састанака, белешке о 
комуникацији, педагошка 
документација, 
фотографиије 

Тим за заштиту 

Укључивање родитеља у 
организацију и 
реализацију активности 
школе 

У складу са компетенцијама и 
интересовањима родитеља, укључити 
родитеље у планирање и спровођење 
спортских, културних односно ваннаст. 
активности 

У току школске 
године и према 
оперативним 
плановима  

ПП служба, 
учитељи и 
одељењске 
старешине, 
тимови 

Записници, фотографије, 
белешке, презентације 

Организатор 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарадње са родитељима 
деце којима је потребна 
додатна подршка и 
дефинисање циљева 

Сарадња са родитељима ученика који 
имају тешкоћа у напредовању 

У складу са 
периодима на 
које се пишу 
ИОП-и, најмање 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 
наставници, 
представници 
институција за 
спољну подршку 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за ИО 

Сарадња са родитељима даровитих 
ученика у планирању подршке, 
организовању додатног рада, 
упућивању на институције и помоћ око 
приступа обукама, радионицама, 
дешавањима за даровите ученике 

Током целе 
школске године 

Тим за ИО, 
учитељи,О.С., 
предметни 
наставници, 
представници 

Евиденција о сарадњи, 
побољшан успех 

Тим за 
индивидуализа
цију  
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институција за 
спољну подршку 

Сарадња са родитељима ученика из 
осетљивих категорија у циљу 
успостављања мрежа подршке 
(подршка у комуникацији са 
институцијама ван школе) и 
саветодавног рада 

Према 
потребама 

Тим за ИО, 
стручна служба, 
наставници, ОС 

Евиденција остварене 
сарадње, редовније 
похађање наставе, 
напредовање ученика из 
осетљивих категорија 

Тим за 
инклузију и 
спречавање 
осипања 

 

12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

Активности Евалуација 

Планиране 
активности 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Показатељ 
остварености / 
Очекивани 
резултат 

Особе 
задужене за 
евалуацију 

Праћење 
остварености 

Време 
евалуације 

Израда плана и 
програма сарадње са 
другим школама и 
установама 

Тим за ПО, стручни 
сарадници, 
наставници, 
учитељи 

Август текуће 
школске 
године 

Постојање 
плана и 
програма; 
побољшана 
сарадња 

Директор 
школе 

Извештај Тима и 
осталих актера 
 

Септембар 
текуће 
школске 
године 

Координација и 
унапређење сарадње 
са установама са 
којима је 
успостављена 
сарадња 

Тим за ПО, стручни 
сарадници, 
наставници, 
учитељи 

Током 
школске 
године 

Бољи проток 
информација; 
наставак 
сарадње 
подршка 
ученицима 

Директор 
школе 

Извештај Тима и 
осталих актера 
 

Крај текуће 
школске 
године 

Континуирана сарадња са 
основним и средњим 
школама са општине, као 
и са предшколском 

Тим за ПО, стручни 
сарадници, 
наставници, 
учитељи 

Током 
школске 
године 

Повећан ниво 
подршке 
ученицима; 
ученици остварују 

Директор 
школе 

Извештај Тима и 
осталих актера 
 

Крај текуће 
школске 
године 
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установом – учествовање 
у заједничким 
активностима 

предвиђене 
образовне 
циљеве 

Континуирана сарадња 
са Домом здравља, 
Центром за социјални 
рад, Црвеним крстом, 
МУП-ом (предавања, 
трибине, радионице, 
разговори, 
конференције случаја) 

Директор, стручна 
служба 

Током школске 
године 

Укљученост у рад 
школе, боља 
информисаност 
ученика о разним 
темама и 
подручјима рада... 

Директор 
школе 

Извештај о раду 
школе 
 

Крај текуће 
школске 
године 

Извештавање Директор Током Побољшање Директор Извештај о раду 
школе 

Крај текуће 

Наставничког већа,  школске информисаност школе школске 

родитеља и локалне  године и родитеља у  године 

заједнице о   рада школе и   

спроведеним   спроведене   

активностима   активности   

 


