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У  В  О  Д  

 
 

 

 

 

Назив школе 

 

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

Издвојена одељења 

Издвојена одељења у Брежђу, Осеченици, Кључу, 

Буковцу, Крчмару, Планиници, Толићу и Ђурђевцу 

 

Телефон школе 

 

014/68-469 

 

Број ученика 

 

238 

 

Број запоселних 

 

48 

 

Е- mail школе 

 

rajskola@ptt.rs 

 

Број смена 

 

Једна – прва  

 

Број језика који се уче 

 

Два- енглески и француски језик 

 

 

 

 

 

 

 

Основна школа у Рајковићу почела је своју делатност у деветнаестом веку-1889.године, као 

непотпуна четвороразредна школа. Прилагођавала се условима који су настајали, трајали и владали током 

минулог времена. Школа је у почетку радила као основна трогодишња школа у згради брвнари подигнутој 

за те намене на имању - плацу Пере Мандића, на месту данашње поште у Рајковићу. 

1938.године саграђена је нова школа од чврстог материјала, врло лепа и функционална. Ta школа је 

за то време имала све услове и одлике тада савремене школе. Имала је велико и функционално 

двориште.Поред ученичког простора школа је имала и стамбени део за учитеље и просторије за ђачку 

кухињу и трпезарију. 

Прерастањем основне школе у потпуну осморазредну школу (шк.1954/55. те и повећањем броја 

ученика школа није могла задовољити све потребе сразмерно броју новоформираних одељења. 

Током 1972.год. приступило се реконструкцији и адаптацији бившег задружног дома, где су се 

користиле поједине просторије као учионички простор и паралелно вршила адаптација и изградња тог 

дома за потребе школе. 

У времену од 1972-1974.године потпуно је завршена  реконструкција задружног дома, па се 

школске 1975/76.године целокупна настава одвија у ново изграђеном- адаптираном учионичком простору, 

тј. школи. У претходној школи (из 1938.године) остала је кухиња са трпезаријом, библиотека, кино-сала и 

један стан. 

Лична карта школе 

Историјат школе 

mailto:rajskola@ptt.rs
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Данас школа у Рајковићу ради у јединственом објекту пошто је дислоцирана у поменуте-адаптиране 

и реконструисане просторије и објекте, те просторно и функционално делимично одговара својој намени и  

нормативима потребним за наставу.  

Од 1954.године ова школа ради као посебна-самостална осморазредна школа, а од те године 

припајају јој се  и подручне четворотазредне школе у Буковцу и Осеченици. Тада школа добија назив 

"Милован Глишић". 

Од 1976. године интеграцијом са школом "Војвода Живојин Мишић" из Брежђа ова школа добија 

назив "Војвода Живојин Мишић" и њој се припајају осморазредна школа у Брежђу и четвороразредне 

школе у Планиници и Крчмару. 

1991.године овој школи припајају се (новом реорганизацијом школске мреже) и четвороразредне 

школе у Толићу, Кључу и Ђурђевцу. 

Коначна школска мрежа школе у Рајковићу је 9 (девет) школских јединица од којих су две 

осморазредне (Рајковић и Брежђе) и седам четвороразредних школа( Буковац, Осеченица, 

Крчмар,Планиница, Толић, Кључ и Ђурђевац). Седиште школе је матична школа у Рајковићу. 

Школа тренутно броји 240 ученика, распоређених у 15 одељења разредне наставе и  8 одељења 

предметне наставе. Програмиране задатке школе остварује 50 радника.  

Матична школа као и сва издвојена одељења налазе се у здравој сеоској средини,окружене природним 

лепотама и богатствима тог краја.И поред рада у условима далеко од оптималних и комфорних , по својим 

резултатима школа не заостаје за другим школама у општини. 

Школа у Рајковићу са својим подручним одељенима обухвата преко 45% мионичке општине 

(југозападни део општине): 15 насељених места, 11 месних заједница, 9 школских јединица, 1915 

домаћинстава и 6600 становника. 

  

 

 

 

 

 

 
Матична школа као и сва издвојена одељења налазе се у здравој сеоској средини, окружене природним 

лепотама и богатствима овог краја. И поред рада у условима далеко од оптималних и комфорних, по својим 

резултатима школа не заостаје за другим школама у општини. 

 

Школу одликује: 

 

 Млад, стручан наставни кадар 

 Заинтересованост и спремност наставника за даље усавршавање 

 Позитиван однос руководиоца, стручне службе и наставног кадра према новинама и променама у 

систему образовања  и васпитања 

 Позитивна атмосфера у школи и добри међуљудски односи 

 Здрава животна средина 

 Разруђеност издвојених одељења 

 Недовољна припремљеност ученика/недовољна предзнања/слаба информисаностза полазак у 

школу. 

 Низак образовни статус родитеља ученика 

 Недовољна подршка родитеља деци у учењу. 

 Школа се налази у девастираној општини. 

 

 

          Специфичности школе 
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Материјално-технички ресурси: 

 
Матична школа у Рајковићу адаптирана је 1970. године од бившег задружног дома и делимично 

прилагођена потребама школе.Простире се на 1250м2, а у њеном саставу налази се школска зграда јако 

стара, школско двориште и помоћна зграда где су трпезарија и сала за физичко, које нису у функцији. 

Осим учионица које су адптиране за потребе наставе информатике и техничког образовања, други 

кабинети не постоје. 

Нашој школи остварује образовно-васпитни рад у 8 издвојених одељења чија је укупна површина 

2741м2. То су четворогодишње школе: Толић, Кључ, Планиница, Крчмар, Ђурђевац, Буковац, Осеченица и 

једна осмогодишња школа у Брежђу. 

 

 

Преглед школског простора: 

 

 

 

Школа 

 

Назив просторије 

 

Број просторија 

 

 

 

 

Матична школа у Рајковићу 

Учионице за разредну наставу                                   2 

Учионице за предметну наставу                                  4 

Учионица за предшколску наставу                      1 

Радионица за ТИО                                                           1 

Учионица за информатику                                           1 

Библиотека са читаоницом                                          1 

Наставничка канцеларија                                             1 

Мултимедијална учионица                                          1 

Канцеларије 3 

Санитарни чвор 2 

Остале просторије 3 

 

 

 

ИО Брежђе 

Учионице за разредну наставу                                      2 

Учионице за предметну наставу                                   4 

Ђачка кухиња са трпезаријом                                       1 

Наставничка канцеларија                                             1 

Санитарни чвор 2 

Остале просторије 1 

 

ИО Буковац 

Учионице за разредну наставу                                      3 

Наставничка канцеларија 1 

Кухиња са трпезаријом  1 

 

ИО Осеченица 

Учионице за разредну наставу                                      3 

Наставничка канцеларија 1 

Санитарни чвор 2 

 Учионице за разредну наставу 2 

               Ресурси школе 
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ИО Ђурђевац Наставничка канцеларија 1 

Санитарни чвор  1 

 

 

ИО Кључ 

Учионица за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

Кухиња са трпезаријом 1 

Санитарни чвор 1 

 

ИО Толић 

Учионица за разредну наставу 2 

Кухиња 1 

Санитарни чвор 1 

 

ИО Планиница 

Учионица за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

 

ИО Крчмар 

Учионица за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

Санитарни чвор 1 

 

Све школе имају велика дворишта али без спортских терена. Фискултирну салу нема ниједна школа 

што је велики недостатак. 
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У овом тренутку школа располаже са следећим наставним средствима: 

 

МАТИЧНА ШКОЛА: 

 

Наставно средство количина Наставно средство количина 

графоскоп 1 сто за стони тенис    1 

рачунари 18 Гол 2 

колор телевизор 2 Кош 2 

двд 1 Коњ 1 

касетофон 2 Вијаче 7 

музичка линија 1 букварчић- словарчић 5 

видео пројектор 1 математичка играоница 6 

штампач 3 акција – реакција 7 

факс 1 зелени пакет 1 

географске карте 12 Интеративна физика 6 1 

истријске карте 2 Интеративна физика 7 1 

глобус 2 Интеративна физика 8 1 

географски атлас 1 микрофон са сталком 1 

микроскоп 1 рачунаљка са таблом 3 

анатомске карте 1 моделар бројева до милијарду 3 

модел срца 2 Лењир 2 

орзо човека 1 Троугао 2 

модек људског мозга 1 цд за наставу географија 5 

модел људског бубрега 1 модел атома и молекула 2 

козлић  1 зидне карте за хемију 5 

лопте 1 математичке рачунаљке 2 

струњаче 2 Шестар 4 

обручеви 4 жичани модели геометријских тела 11 

чуњеви   4 словарице 2 

шведска клупа 2 орфов инструментариј 2 

рипстол   2 атлас људског тела 2 

 

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА: 

 

Сва издвојена одељења имају савремену информатичку опрему добијену кроз пројекат «Дигитална школа» 

и « Теленор» која се састоји од: 

 лап-топа и пројектора, а ИО брежђе има и 5+1 рачунар у дигиталној учионици.  

  географску карту Србије,  

  словарице, дрвени  математички прибор,  

  моделар бројева до милијарду,  

  рачунаљке са таблом,  

  комплет лектире,  

  музичке збирке,  

 жичане моделе геометријских фигура. 
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Људски ресурси:  

 

 
У школи је укупно запослено 48 радника. Од тога је 33 наставника а 15 запослених спадају у 

руковођење и ненаставни кадар.Од укупног броја наставника 24 је са високом стручном спремом, 8 са 

вишом стручном спремом и 1 са средњом. 

 

 

У односу на стручну спрему у школи ради: 

 

 

 32 радника са високом стручном спремом 

 

 9 радника са вишом стручном спремом 

 

 1 радник са средњом стручном спремом 

 

 10  радника са нижом стручном спремом 

 

 

У односу на године радног стажа структура је следећа: 

 

 

 До 5 година радног стажа  -----------------------14 

 

 Од 6 до 10 година радног стажа----------------9 

 

 Од 11 до 20 година радног стажа--------------  10 

 

 Од 21 до 30 година радног стажа--------------  19 

 

 Од 31 до 35 година радног стажа--------------  1 

 

 Од 35 до 40 година радног стажа--------------  0 
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Број ученика и запослених у школској 2013/2014. години 
 

 

Број ученика у 2013/14. години 

 

Школа I II III IV СВЕГА V VI VII VIII СВЕГА УКУПНО 

Рајковић 6 4 11 8 29 21 14 17 12 64 93 

Брежђе 7 3 10 4 24 14 9 8 7 38 62 

Осеченица 6 5 10 11 32      32 

Буковац 3 2 3 5 13      13 

Крчмар 4 1 1 3 9      9 

Кључ 2 8 2 3 15      15 

Ђурђевац 0 3 0 1 4      4 

Планиница 2 1 2 1 6      6 

Толић 0 2 1 1 4      4 

УКУПНО 30 29 40 37 136 35 23 25 19 102 238 

 

 

Број запослених у 2013/14. години 

 

Запослени  СВЕГА 

Наставни кадар 33 

Ваннаставни кадар 4 

Помоћно- техничко особље 11 

УКУПНО 48 
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А  Н  А  Л  И  З  А       С  Т  А  Њ  А  

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Самовредновање је један од најделотворнијих механизама за обезбеђивање квалитета. То је процес 

којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад како би се унапредио квалитет рада школе.  

Самовредновање се врши на основу седам кључних области: Школски програм и годишњи план 

рада, Настaва и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима, Етос, Организација рада 

школе и руковођењеи Ресурси.  

Све наведене области су прошле кроз процес самовредновања од 2004. до 2012. годинеи за сваку 

област урађен је извештај. Извештаји о самовредновању представљају основ за планирање образовно-

васпитног рада и значајни  су за израду развојног плана школе.  

 

ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област РЕСУРСИ  

Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобласти РЕСУРСИ 

 Број и структура наставног и ненаставног кадра омогућава квалитетну реализацију Школског програма и 

усклађени је са законом. 

 У школи је запослен потребан број кадрова. Највећу број наставника има VIIстепен  стручне спреме (53,57%). 

 Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства радног кадра.  

 Планом стручног усавршавања  обухваћен је  како наставни тако и ненаставни кадар.  

 Спремност наставника за даља усавршавања. У школи постоји програм увођења приправника у посао. 

 Здрава животна средина и све могућности које она пружа 

 Просторни услови одговарају нормативима и потребама у издвојеним одељењима  

 Добра сарадња са општином  Мионица која подржава активности које школа организује, па се то може 

окарактерисати као јака страна школе 

 Сарадња са Културним центром у Мионици,ОШ „Милан Ракић“ у Мионици, Заводом за заштиту здравља у 

Ваљеву. 

Области које треба побољшати у оквиру области РЕСУРСИ 

 Недостатак простора  

 Не постоје други кабинети за извођење наставе. Сала за физичко и неодговара нармативима и потребама 

Школска библиотека је снабдевена малим бројем књига у односу на потребе школе.  

 Не постоји медијатека ни просторија за окупљање ученика и баввљење ваннаставним активностима. 

 Лоши материјалн- технички  услови у матичној школи а и недостатак средстава за њихово побољшање.  

 Наставна средства која постоје нису у потпуности искоришћена у наставном процесу. У школи не остоји 

библиотекар, тако да је библиотека скоро стално закључана и недоступна ученицима за коришћење.  

 Рачунаре ученици користе само на часу информатике.  

 Финансијска средства школа не добија у континуитету и довољно за своје потребе.  

 Слаба страна школе је сигурно неискоришћеност самог окружења и здраве животне средине у којима се школа 

налази за побољшање квалитета рада школе. 

 

 

          Интерно вредновање 
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ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобластиПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Средња оцена ученика по предметима, по одељењима и по разредима је око 3,50.  

 Просечна пролажност ученика на класификационим периода је од 75 %  до 80 %. 

 Сваке године ученици узимају учешће на такмичењима и и освајају добре пласмане, али је мали број ученика 

заинтересован за учешће на такмичењима. Обим ученикчких знања је задовољавајући. Ученици имају 

изграђене ставове према основним, општеприхваћеним моралним и естетским вредностима.  

Области које треба побољшати у оквиру области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Требало би користити већи број наставних средстава тиме би се градиво презентовало ученицима на 

занимљивији начин; 

 Требало би чешће прихватати иницијативу ученика за променом система рада на часу; 

 Требало би још више подстицати ученике да развијају и разрађују своју идеју; 

 Треба упућивати ученике на ширу литературуу тиме би могли да обогате и продубе своје стечено знање; 

 Градиво научено у школи требало би прилагодити реалним животним ситуацијама како би се могло на што 

бољи начин употребити; 

 Градиво би требало да буде такво да може помоћи ученицима у осамостаљивању; 

 Успех ученика по предметима треба побољшати; 

 Успех ученика на такмичењима треба побољшати на тај начин што ће се ученицима  указати на значај 

такмичења за лични развој, такође треба интензивирати припреме наставника за такмичење. 

 

ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 
област ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛЕ  

Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобласти ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛЕ 

 Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје.  

 Такође, ШП-ом у потпуности се обезбеђује остваривање наставних планова и програма (85,7% испитаника).  

 Школски прогрм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља (око 60 % испитаника).  

 Такође, 75 % испитаника каже да Школски програм на најбољи начин користи потенцијале школе.   

 Годишњи програм рада школе утрврђује тачно време, место и начине остваривања образовања и васпитања. 

Сви испитани у узорку сматрају да је Годишњи програм рада у складу са програмом образовања и васпитања. 

Испитаници сматрају да је ГПР у довољној мери оперативан. 

Области које треба побољшати у оквиру области ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛЕ 

 Школски програм  не садржи програмске садржаје и активности којима се остварује факултативни део 

Школског програма.  

 75% испитаника каже да Школски прогрм не обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице. 

Предлози и сугестије помоћу којих се може унапредити и побољшати Школски програм.  

 Програм би требало да садржи календар активности, који ће бити акциони план реализације слободних и 

културних активности; 

 У понуду изборних предмета би требало уврстити наставни предмет Од играчке до рачунара, 

 У наредној школској години би требло урадити план и програм за Енглески језик за пети разред.  
Испитаници сматрају да Годишњи програм рада школе није у складу са Развојним планом школе. 

Предлози и сугестије помоћу којих се може унапредити и побољшати Годишњи програма рада школе. 

 Недовољна опремљеност школе; 

 Недостатак реално остваривих програма за ваннаставне активности; 

 Лоша сарадња школе и породице. 
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ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобласти НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Сви наставници имају годишње оперативне планове, од којих је већина усмерена на постизање прописаних 

циљева и задатака. Струча већа сарађују при планирању (75 % испитаника каже да у већој мери или у 

потпуности сарађује при планирању).  

 Наставници предметне и разредне наставе углавном имају припреме за час. У јаку страну припремања можемо 

ставити јасну структуру припрема за час. Такође, у потпуности је присутно проверавање колико су ученици 

савладали претходно градиво пре обраде новог.  

 Комуникација на релацији наставник-ученик се одвија са уважавањем и наставници у већини случајева 

дозвољавају и подстичу ученике да изнесу своје мишљење.  

 У већој мери је присутно руковођење наставника  планираним циљевима и задацима  у организацији 

 . У већој мери се користе похваљивање и награђивање ученика у сврху подстицања ученика.  

 Наставници подстичу ученике да примењују научено у свакодневном животу. Наставници најчешће упућују 

ученике да користе знања и вештине стечене у другим областима у оквиру свог наставног предмета.  

 Оцењивање се обавља сходно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним националним 

стандардима. Проценат успешности наставе у директној је вези са оценама ученика што је доказало такмичење 

на међуопштинском нивоу. Ученици добијају повратну информацију о својим оценама и то им служи као 

значајан мотивациони фактор.  

 Школа има договорен начин извештавања о постигнућима ученика и поштује се у потпуности. Информације о 

напредовњу ученика родитељ добија на време и не чека се алармантна ситуација. 
Области које треба побољшати у оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Пронаћи начин за већу доступност коришћења интернета и других иѕвора у припремању; 

 Стимулистаи тимски рад и формираним активима и побољшати сарадњу у активима ради побољшања тематске 

и временске корелације међу наставним предметима; 

 Стварање погодне климе за тимски рад у целом колективу рад указивања на постојеће грешке у раду 

наставника или похвалити пример добре праксе, размена искустава; 

 Планирање сарадње наставника и локалне заједнице ради већег степена остваривања циљева и задатака; 

 Организовање истраживачког рада за ученике; 

 Укључити дебате и дискусије у наставу; 

 У већој мери примењивати индивидуализовану наставу; 

 Укључити ученике да заједно са наставницима праве програме ваннаставних активности сходно њиховим 

интересовањима; 

 Упознати ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, литературе и ин тернета кроз 

ваннаставне и ваншколске активности. 

 
 

ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобластиПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Наставници истичу са су обавезе које имају у вези са безбедности ученика у школи јасне и прецизне.  

 Наставници подстичу ученике да брину за своје здравље. Наставници поштују приватност и поверљивост 

добијених информација које се односе на емоционалне, телесне, здравствене или социјалне потребе/проблеме 

ученика и труде се да их на ненаметљив начин узму у обзир у свакодневном односу са ученицима.  

 Ученици истичу да су наставници, односно одељењске старешине спремен за разгогор са родитељима ученика.  

 Ученици се слажу да их у школи уче како да уче, упућују их на разне технике учења. Ученици, такође, кажу да 

када имају проблеме у учењу у школи, могу да добију савете како да их превазиђу.  

Области које треба побољшати у оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Наставници су недовољно упознати са процедурама за заштуту/безбедност ученика. 20% наставника сматра да 

не постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе дрога, 

алкохола... Одређен број наставника (27%) сматра да се сигурност и безбедност ученика у школи не анализира 
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сасвим редовно  

 Ученици сматрају да талентованим ученицим нису омогућени посебни облици рада ван редовне наставе. 

Ученици за учење у највећој мери користе само уџбенике, врло мало проширују знања кроз друге изворе 

информација. Наставници у мањој мери, по мишљењу ученика,  обезбеђују различите задатке за успешније и 

мање успешније ученике. 

ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област ЕТОС  

Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобласти ЕТОС 

 Ученици  (91%) су упознати са правилима понашања и кућним редом школе. Ученици (91%) кажу да их у 

школи уче да буду одговорни за своје поступке. Ученике у школи подстичу на међусобну толеранцију, да 

негују се и подстичу сарадничке односе а подстиче се и брига ученика  о окружењу. Ученици сматрају (91%) 

да понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте узајамно уважавање.  

 Сви родитељи кажу да школа подстиче и отворена је за сарадњу са њима, да негује међусобну сарадњу и 

узајамно уважавање, да се запослени у школи према родитељима односе са уважавањем. Такође, родитељи 

наводе да су информације о раду и дешавањима у школи јасне и прецизне. Школа тражи  мишљење и 

сагласност родитеља када је у питању активности које морају да финансирају родитељи. Рад Савета родитеља 

је јаван и отворен за приступ заинтересованих. Сви испитани родитељи кажу да редовно посећују родитељске 

састанке. 

 Наставницисматрају да су међусобни односи без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, 

националне и полне припадности. Сви наставници су свесни да својим понашањем предтављају пример 

учницима, родитељима и колегама. Сви наставници кажу д код ученика развијају одговорност за поступке, да 

их подстичу да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно њих тичу, подтсичу их 

на бригу о људима, да развијају сарадничке односе. Сви наставници кажу да редовно користе прилику за 

похваљивање и признање позитивних поступака и успеха ученика. 

Области које треба побољшати у оквиру области ЕТОС 

 29 % ученика каже да не воли да иде у школу јер се у њој добро осећа. 35% ученика сматра да их у школи не 

подстичу на међусобну бригу. 26% ученика сматра да их у школи наводе на поштовање различитости. Трећина 

ученика наше школе каже да се у школи не осећа безбедно. Такође, трећина ученика каже да се о 

недопустивом понашању ученика отворено не говори.  

 Четвртина родитеља каже да је у мањој мери упозната са правилима понашања и кућним редом школе. Такође, 

25% родитеља истиче да не зна коме треба да се обрати за различите информације. Школа у мањој мери 

прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља (25% испитаних родитеља). Такође, 25% родитеља не 

сарађује са одељењским старешином ван родитељских састанака.  

 Наставници, њих 40% каже да је  мањој мери тачно, да се сви у школи подстичу на толеранцију, узајамно 

уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима. Такође, исти проценат наставника каже да не води бар једну 

секцију/слободну активност сваке године. 70% наставника сматра да наша школа није центар културних и 

спортских активности у локалној средини. 60% наставника сматра да у школи нису осмишљене ситуације 

којима се промовишу постигнућа ученика у свим областима, у школским и ваншколским активностима. Више 

од половине наставника сматра да сви у школи не воде бригу о уређењу и одржавању школског простора. 
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ПОДРУЧЈЕ и ВРЕМЕ  ВРЕДНОВАЊА 

област РУКОВОЂЕЊЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

Јаке стране које су идентификоване у процесу самовредновањаобласти РУКОВОЂЕЊЕ, 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 Директор захтева одговорност у раду 

 Директор усмерава и усклађује рад стручних органа школе 

 Директор промовише, подстиче и организује тимски рад 

 Директор сарађује са другим организацијама 

 У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума 

 Наставници израђују свој акциони план за превазилажење уочених слабости 

 Наставници прате ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана. 

 Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности. 

 У школи постоји добра координација рада стручних и других органа 

 У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне службе 

 Школским развојним планом дат је преглед тренутног стања у школи. 

 ШРП је дефинисан  начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности). 

 У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и и време реализације. 

 Реализација ШРП-а се одвија у складу са планом.   

 План се реализује тимски са особама из различитих интересних група. 

 Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.   

 Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења.. 

Области које треба побољшати у оквиру области РУКОВОЂЕЊЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 Развојни циљеви потребно је формулисати тако да указују на промену која се жели оставрити. 

 Потребно је дефинисати мерљиве показатеље промена. 

 Редовно и документовано информисати све интересне групе о реализацији плана. 

 На основу остварених промена потребно је иницирати нове циљеве и активности. 

 Прописати критеријуме за похваљивање и награђивање запослених. 

 Примењивати прописане критеријуме за похваљивање и награђивање.  

 Мотивисати наставнике да воде евиденцију о свом самовредновању. 

 Укључити већи број запослених у процес самовредновања. 

 Повећати правовременост информисања запослених од стране директора. 

 Већа спремност директора за преузмање одговорности у доношењу одлука. 

 

 За све вредноване области израђени су акциони планови у циљу превазилажења уочених слабости. 

Израђени акциони планови су у мањој мери реализовани.  

  

         Тим за самовредновање рада школе 
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Кључне речи визије у претходном развојном плану су стручност, професионалност, тимски рад, 

стручно усавршавање, опремање школе, квалитетна настава,сарадња са родитељима и локалном 

заједницом итд. Визија је својим смислом и садржајем прихватљива али је актив одлучио да нову визију 

сажетије формулише с обзиром да визија има обавезујући суштински карактер и мора у својим порукама 

да се препозна у развојним циљевима.. Недостатак претходне визије је у томе што се нису сви елементи 

препознавали у развојним циљевима. 

Претходни развојни план је донет за период 2010-2013. 

 

 

Области промене су биле: 

 

 ШКОЛСКИ ПРОСТОР И ОПРЕМА 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

На основу дефинисаних потреба донети су следећи развојни циљеви: 
 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Побољшање стања ентеријера школске зграде  и  спортског терена, у матичној школи у Рајковићу, 

опремање школе функционалним намештајем и  појединим техничким средствима. 

Осавремењавање наставе набавком разноврсних, очигледних и савремених наставних средстава како 

бисмо ученицима омогућили квалитетну, индивидуализовану и диференцирану наставу.  

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Повећање нивоа компетенције наставника. Стручно оспособљавање  наставног кадра за примену и 

реализацију савремених, активних облика и метода рада. Повећати обученост наставника за рад са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка:  за  рад са ученицима  који имају проблеме у развоју, проблеме 

у понашању, проблеме у учењу, али и за рад са даровитим ученицима. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Побољшање стања у погледу организације  ваннаставних активности и решавање проблема њихове 

реализације. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

Вредновање и сагледавање реалног стања у процесу наставе и учења, предузимање адекватних мера 

за његово унапређење, подизање квалитета наставе увођењем савремених метода, и побољшање ефекта 

наставе и учења и постигнућа ученика у оквиру свих наставних предмета. 

 

 

 

Извештај о евалуацији претходног Развојног плана 
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На основу анализе реализованих задатака и активности на које су били разложени развојни циљеви 

актив је дошао до неколико закључака. 

 

 Најпре, важно је истаћи да предвиђени развојни циљеви нису укључивали јасне показатеље 

остварљивости, па је било тешко извршити процену реализације истих. У недостатку критеријума, који би 

омогућили прецизне процене, актив је био принуђен да даје закључке описног карактера. 

 

 Највише задатака и активности реализовано је у оквиру развојног циља који се односио на област 

школског простора и опреме. Анализом се уочава да је највећи број предвиђених задатака спроведен у 

дело, што наводи на закључак да је овај развојни циљ у великој мери остварен. 

 

 Када је реч о стручном усавршавању наставника, спроведено је неколико задатака, али услед поменутог 

недостатка јасних критеријума, не можемо прецизно утврдити у којој мери је поменути циљ реализован. 

Намера да се наведени циљ реализује огледа се у спроведеним задацима и активностима. Наставни кадар је 

кроз више различитих активности (семинари, обуке и сл.) стекао додатна знања значајна за наставни рад, 

па је сигурно да је известан помак начињен и у овој области. Свесни непрецизности таквог закључка, 

оцењујемо да је постављени развојни циљ у већој мери реализован. 

 

 Анализирајући спроведено у области организације ваннаставних активности, уочавамо да су ту резултати 

веома слаби. Упознавши се са задацима и активностима које су спроведене са жељом да се поправи стање 

у овој области, актив је закључио да исте нису нити довољне, нити потпуно примерене постављеном циљу. 

Ни овде не постоје јасни критеријуми који би нам помогли у извештају и усмерили нас да истакнемо шта и 

колико јесте или није урађено, али је очигледно да спроведене активности нису довољне да се стање у овој 

области битније промени. Одговор зашто није урађено више крије се у неколико објективних разлога, које 

овде нећемо помињати. Актив ће се трудити да исте превазиђе и пронађе начин да се постављени циљеви у 

овој области у будућности реализују. Сада само можемо констатовати да овај развојни циљ није остварен. 

 

 И у оквиру следеће области, настава и учење, сада већ по правилу, недостају нам јасни критеријуми којима 

бисмо могли утврдити ниво реализације развојног циља. Наставници су прошли неколико обука, упознати 

су са правилима и обавезама која ће допринети унапређењу области наставе и учења, конкретно овде реч је 

о оцењивању ученичког знања. Са друге стране, учионице су опремљене рачунарима и пројекторима, што 

је у значајан помак у унапређењу квалитета наставе, бар када је реч о савременим методама које се желе 

користити. Дакле, неколико задатака и активности је спроведено, што је у одређеној мери допринело 

побољшању стања у овој области и реализацији постављеног циља.  

 

 На основу свега наведеног, актив је закључио да се развојни циљеви морају постављати на начин који 

оставља много више могућности за проверу и процену њихове реализованости. Тиме ће се не само 

олакшати њихова евалуација, већ ће, што је и важније, развојни циљеви бити конкретнији, прецизнији и 

сигурно лакши за реализацију. 
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Закључак: Просечна постигнућа ученика наше школе опадају. 
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На основном нивоу ученици наше школе најближи су очекиваном степену остварености  

2011/12. године, константа је  на средњем нивоу ( мада нешто испод очекиваног), док је највеће 

одступање од очекиваног степена остварености примећено на напредном нивоу, нарочито 2012/13. 
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МОГУЋНОСТИ ОКРУЖЕЊА 

 

ПРЕПРЕКЕ У  ОКРУЖЕЊУ 

 

 Коришћење локалних медија у сврху 

промоције школе 

 Учешће школе  у пројектима, којима се 

побољшававају услови рада у школи 

 Сарадња са невладиним 

организацијама (семинари и донације) 

 Повољан положај школе у смислу 

сарадње са општинама Мионица и 

Ваљево 

 Добра сарадња са Културним центром 

Мионица 

 Добра сарадња и размена искустава са 

остале две школе у Мионици 

 Слаба развијеност мионичке општине 

 Пад наталитета и смањење броја 

ученика 

 Лоша материјална ситуација породица 

ученика, незапосленост и низак ниво 

образовања родитеља ученика 

 Недовољна мотивисаност локалне 

самоуправе у појединим областима 

везаним за рад школе и побољшавања 

услова рада школе 

 Недовољна сарадња са родитељима 

ученика школе и бившим ученицима 

наше школе 

 

СЛАБОСТИ  ШКОЛЕ 

 

 

ПРЕДНОСТИ  ШКОЛЕ 

 Велики број издвојених одељења 

(међусобно удаљених) 

 Немогућност извођења кабинетске 

наставе 

 Необезбеђено школско двориште у 

матичној школи 

 Превоз ученика 

 Проблем реализације ваннаставних 

активности 

 Осипање броја ученика 

 Веома слаб социо-економски положај 

ученика 

 Незаинтересованост родитеља за 

сарадњу 

 Недовољна сарадња школе са средњим 

школама у циљу праћења напредовања 

ученика. 

 Стручан и мотивисан наставни кадар 

 Редовна стручна усавршавања 

наставника 

 Велики ентузијазам и одговорност 

наставника у односу на услове рада 

 Учешће и успех ученика на 

такмичењима 

 Отвореност наставника за садрадњу са 

ученицима и родитељима 

 Тимски рад директора, наставника и 

педагога. 

 

 

 

SWOT АНАЛИЗА 
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Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове 

индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења, као и њихово 

оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном 

окружењу.  
 

 

 

 
 
 

 

 

Желимо ефикасну школуу чијем је средишту ученик, школу у којој ученик и 

наставник остварују сталну интеракцију. Желимо школу у којој ученици активно 

конструишу нова и реконструишу претходна знања и преузимају одговорност за сопствено 

учење. Желимо да наставни процес учинимо квалитетнијим, садржајнијим и примереним 

узрасту ученика. Желимо да школа буде пријатна и подстицајна средина за развој 

когнитивног, афективног и социјалног аспекта личности ученика. Желимо отворену школу! 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
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Чланови Актива за развојно планирање школе детаљно су анализирали стање у школи користећи 

податке добијене из релевантних докумената: 

- Извештај о самовредновању; 

- Евалуација претходног развојног плана; 

- Разговори са интересним групама школе- ученицима, запосленима, родитељима, локалном 

заједницом. 

На основу целокупног материјала, анализом, груписањем и укрштањем свих добијених података, 

одредили смо потребе и приоритете будућег развоја школе у циљу бољег функционисања и даљег 

унапређивања.  

 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

ПОТРЕБЕ 

 

 

РЕСУРСИ 

 Повећати недовољну искоришћеност библиотеке, 

информатичког кабинета, радионице за техничко образовање. 

 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

 Користити већи број наставних средстава како би ученици на 

што квалитетнији начин стицали нова знања.  

 Подићи ниво мотивације ученика. Користити разичите 

стратигије у наставном раду како би ученици били 

мотивисанији за рад и учење; 

 Наставно градиво повезати са реалним животним ситуацијама. 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

И ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА ШКОЛЕ 

 Повезати садржински и временски школска документа (развојни 

план, школски програм и годишњи план рада) 

 

 

 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 Стимулистаи тимски рад и побољшати сарадњу у формираним 

стручним већима и школским тимовима ради побољшања 

тематске и временске корелације међу наставним предметима;  

 У наставном раду користити и интегративну наставу у већој 

мери;  

 У настави више користити принцип вршњачког учења; 

 Формирати већи број секција како би се подигао квалитет 

ваннаставних активности.  

 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 Омогућити талентованим ученицима посебне облике рада ван 

редовне наставе;  

 Превенција непожељних облика понашања код ученика. 

 

ЕТОС 
 Појачати сарадњу између породице и школе; 

 Подстицати ученике  на толеранцију, узајамно уважавање, 

поштовање, сарадњу, бригу о другима; 

 Осмислити ситуације којима би се промовисала 

ОБЛАСТИ   ПРОМЕНЕ 
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РУКОВОЂЕЊЕ, 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 

 Постигнућа ученика у школским и ваншколским активностима; 

 Прописати критеријуме за похваљивање и награђивање ученика 

и запослених;  

 Мотивисати наставнике да воде евиденцију о свом 

самовредновању; 

 Укључити већи број запослених у процес самовредновања. 

 

 

Ц  И  Љ  Е  В  И    И    Е  В  А  Л  У  А  Ц  И  Ј  А  

 

 
 

Развојни циљ 1: Подићиквалитет рада наставног 
кадра кроз континуирано 
усавршавање. 

 
Критеријум успеха: 
 

60 % наставника се стручно усавршавало и у свом 
раду користи савремене наставне системе. У 90 % 
наставних плановима постоји корелација међу 
наставним предметима и повезаност са 
свакодневним животом  ученика. 40 % наставника 
обучено је за превенцију непожељних облика 
понашања. 

 9Развојни циљ 2: 
 

Развити систем пружања подршке 
ученицима. 

 
Критеријум успеха: 

 

Настава и ваннаставне активности прилагођене су 
интересовањима и потребама свих ученика. 50 % 
ученика укључено у тематске радионице 
(толеранција, медијација, дечја права, међусобно 
уважавање, конструктивно решавање конфликата, 
вршњачко учење...). Формиран тим  за праћење, 
аплицирање, писање и реализацију различитих 
пројеката. Успех ученика на завршном испиту 
повећан за 15 %.  

Развојни циљ 3: 
 

Побољшати сарадњу школе на свим 
нивоима. 

 
Критеријум успеха: 

 

Повећана информисаност и укљученост родитеља у 
живот и рад школе за 20%.  Организовано десет 
међусобних посета са другим школама и установама 
(спортске и културне активности, професионална 
оријентација, ученички парламент, тематска 
предавања...) 

Развојни циљеви и критеријуми успеха 
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Област квалитета:  Кратак опис стања у тој области:  

Настава и учење, Ресурси, Годишњи план и Школски програм. 

  
- недовољна искоришћеност библиотеке, информатичког кабинета, радионице за техничко 

образовање; 

- недовољна повезаност школских докумената; 

- недостатак тимског рада и сарадње; 

- недовољна примена иновативних метода у настави; 

- недовољан број ваннаставних активности. 

Развојни циљ бр. 1 Критеријум успеха: (очекивана промена, резултат,исход) 

 

Подићиквалитет рада наставног кадра 

кроз континуирано усавршавање. 

Број наставника који су похађали различите облике стручног усавршавања и који у свом 

раду користе савремене наставне системе се повећао. У наставним плановима видљиво је 

постојање корелације међу наставним предметима и повезаност са свакодневним животом  

ученика. Наставници успешније решавају проблеме настале јављањем разлчитих обика 

непожељног понашања. 

Показатељ промене: 

60 % наставника се стручно усавршавало и у свом раду користи савремене наставне системе. 

30 % наставника одржало огледни или угледни час на којима су применили инивативне 

методе, облике и технике рада. У 90% наставних плановапостоји корелација међу наставним 

предметима и повезаност са свакодневним животом  ученика. 40 % наставника обучено је за 

превенцију непожељних облика понашања. На основу анализе упитника, 60 % ученика 

сматра да је школа постала пријатнија и безбеднија средина.  
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац активности Ниво одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

1.1.Мотивисати 

наставни кадар за 

стицање звања у 

складу са 

Правилником о 

стручном 

усавршавању 

Наставници упознати 

са могућношћу и 

предностима 

напредовања и 

стицања звања. 

1.1.1. Упознаваење 

наставника са 

Правилником о 

стручном усавршавању. 

Март 2014. Педагог, 

Секретар, 

Представник Актива 

На нивоу школе Записник са Наставничког 

већа,  

Презентација 

представљена на 

Наставничком већу. 

1.1.2. Упознати 

наставнике са 

предностима које доноси 

напредовање у звању. 

Март 2014. Педагог, 

Секретар, 

Представник Актива 

На нивоу школе Записник са Наставничког 

већа,  

Презентација 

представљена на 

Наставничком већу. 

 

1.2.У наставном раду 

користити савремене 

наставне системе 

(разноврсне 

стратегије, методе и 

облик рада). 

У односу на стање у 

2013/14. години 

наставници у већој 

мери примењују 

иновативне методе 

рада. 

1.2.1. 

На основу личног 

развојног плана 

наставници узимају 

учешће на стручним 

скуповима, 

семинарима... 

 

Током трајања 

Развојног плана 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених. 

На нивоу школе  - уверења о савладаним 

програмима стручног 

усавршавања 

1.2.2. 

Одржавање и посета 

огледних и угледних 

часова 

Новембар и март  

 

(током трајања 

Развојног плана) 

Директор,  

Педагог, 

Наставници. 

На нивоу школе Извештаји о евалуацији 

наставних часова, 

наставне припреме, 

продукти ученичког рада 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

1.3. 

 
Стимулисати 

тимски рад у 

формираним 

стручним већима и 

школским 

тимовима ради 

побољшања 

тематске и 

временске 

корелације међу 

наставним 

предметима 

У наставним 

плановима видљиво је 

постојање корелације 

међу наставним 

предметима. 

Сваке године 

одржавају се огледни 

часови који имају за 

циљ да прикажу 

садржинску 

повезаност наставних 

предмета.  

1.3.1. 
Заједнички рад у 

изради планова. 

 

Током трајања 

развојног плана 

август- јун 

 Стручна већа На нивоу школе  Наставни планови. 

1.3.2. 

Усаглашавање 

наставних јединица 

које су у корелацији. 

 

Током трајања 

развојног плана 

 

Наставници На нивоу школе Припреме. 

Наставни план. 

1.3.3. 

Одржавање и посета 

корелацијских часова. 

 

Током трајања 

развојног плана 

октобар, децембар, 

фебруар, април 

Наставници На нивоу школе Припрема, 

Фотографије,  

Извештај о евалуацији 

наставних планова. 

1.3.4. 

Организовање 

састанака актива, 

стручних већа и 

школских тимова. 

 

Током трајања 

развојног плана 

 

Руководиоци 

актива, већа, 

координатори 

тимова 

На нивоу школе Записници актива, већа 

и тимова 

 

 

1.4. 

 

Наставно градиво 

повезати са реалним 

животним 

ситуацијама. 

 

 

 

 

Организоване посете 

разним културно-

историјским и 

географским 

локалитетима, 

привредним објектима 

и установама. 

1.4.1. 

 

Посете културно-

историјским установама 

из окружења. 

 

Септембар, октобар, 

април, мај током 

трајања Развојног 

плана 

Директор 

Одељенске старешине 

 

На нивоу школе Извештаји након посете 

Фотографије 

 

1.4.2. 

Организовање 

једнодневних екскурзија 

до различитих места у 

Србији од културно-

историјског значаја. 

 

 

 

 

Мај- сваке године 

током трајања 

Развојног плана 

 

 

Директор 

Одељенске старешине 

На нивоу школе Извештаји након 

екскурзија 

Фотографије 

1.4.3. 

Организовање посета 

објектима који се баве 

различитим привредним 

делатностима 

 

 

 

 

Септембар, октобар, 

април, мај током 

трајања Развојног 

плана 

Директор 

Одељенске старешине 

Тим за професионалну 

оријентацију 

 

На нивоу школе Извештаји након посете 

Фотографије 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

1.4. 

 

Наставно градиво 

повезати са реалним 

животним 

ситуацијама. 

 

Организоване посете 

разним културно-

историјским и 

географским 

локалитетима, 

привредним објектима 

и установама. 

1.4.4. 

Организовати предавања 

од стране стручњака из 

различитих области 

(медицина, економија, 

образовање, култура, 

спорт, уметност, 

безбедност, социјални 

рад...). 

Новембар, децембар, 

фебруар и март током 

трајања Развојног 

плана. 

Директор 

Одељенске старешине 

Тим за професионалну 

оријентацију 

На нивоу школе Извештаји након посете 

Фотографије 

 

 

 

 

1.5. 

 

Превенција 

непожељних облика 

понашања код 

ученика. 

 

 

Наставници 

успешније решавају 

проблеме настале 

јављањем разлчитих 

обика непожељног 

понашања. 

Ученици похађали 

радионице које се 

баве смањењем  

непожељних облика 

понашања и решавања 

конфликата. 

1.5.1. 

Организовати  семинар о 

превенцији непожељних 

облика понашањса код 

ученика. 

 

 

Почетак 2014/2015. 

године 

Директор 

Стручни сарадник 

школе 

На нивоу школе  Извештаји са семинара 

1.5.2.  

Препознати код деце 

одступања у понашању и 

упутити их на 

индивидуалне разговоре 

са стручним 

сарадницима у школи. 

Током трајања 

Развојног плана. 

Одељенске старешине На нивоу школе Протоколи за праћење и 

евиденцију понашања 

ученика. 

1.5.3. 

Организовати радионице 

са децом које се баве 

сузбијањем непожељних 

облика понашања и како 

решавати конфликте. 

Током трајања 

Развојног плана. 

Стручни сарадник 

школе 

Одељенске старешине 

На нивоу школе Материјал са радионица 

Фотографије 
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Област квалитета: Кратак опис стања у тој области: 

Настава и учење, Подршка ученицима, Образовна 

постигнућа ученика, Етос 

- недовољна подршка ученицима који остварују изузетна постигнућа и њихова недовољна промоција;  

- недовољан број секција које задовољавају реална интересовања ученика;  

- ученици нису мотивисани за учешће на такмичењима, конкурсима, пројектима... 

 -недовољна промоција здравих стилова живота, толеранције, сарадње, бриге о другима. 

Развојни циљ бр. 2 Критеријум успеха: (очекивана промена, резултат,исход) 

 

РАЗВИТИ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 

ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА. 

Настава и ваннаставне активности прилагођене су интересовањима и потребама свих ученика. 
Ученици укључени у тематске радионице. Формиран тим  за праћење, аплицирање, писање и 

реализацију различитих пројеката. Ученици показују бољи успех на завршном испиту.  

Показатељ промене: 
У односу на почетно стање из 2013/14. године, наставне и ваннаставне активности у већој мери 

прилагођене су интересовањима и потребама свих ученика. 50 % ученика укључено у тематске 

радионице (толеранција, медијација, дечја права, међусобно уважавање, конструктивно решавање 

конфликата, вршњачко учење...). Формиран тим  за праћење, аплицирање, писање и реализацију 

различитих пројеката. Успех ученика на завршном испиту повећан за 15 %.60% наставника успешно 

реализује наставу која је прилагођена ученицима који захтевају додатну подршку (сметње у развоју, 

тешкоће у учењу, даровити ученици).  

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 
2.1Унапредити рад 

школских секција и 

укључити већи 

броја ученика у рад 

према потребама, 

интересовањима и 

њиховим 

индивидуалним 

способностима. 

 

 

Формиране секције 

на основу резултата 

истраживања 

интересовања 

ученика. Током 

године секције 

организју 6 

активности којима 

представљају свој 

рад. 

2.1.1.  

Спровести мини 

истарживање о 

интересовањима 

ученика. 

Почетак школске 

године. 

-Чланови тима за 

Развојно 

планирање, 

-Одељењске 

старешине 

На нивоу школе Подаци добијени обрадом 

анкете (известаји, 

графикони, шематски 

прикази). 

2.1.2.  

Понудити ваннаставне 

активности које су у 

функцији 

задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика 

у складу са  

ресурсима школе. 

Почетак школске 

године – октобар  

-Директор 

-Чланови тима за 

развојно 

планирање 

- предметни 

наставници 

 

На нивоу школе Анкетни листови, 

документација 

формираних секција, план 

рада секција... 

2.1.3. 

Формиране секције 

укључити у већој мери 

у живот школе. 

Током трајања 

развојног плана. 

- Директор 

- Школски одбор 

- Савет родитеља 

- стручни сарадник 

- Тим за развојно 

планирање 

- Ученички 

парламент 

На нивоу школе Извештај о раду школе, 

извештај секција, 

евалуативни извештај 

развојног плана 

 



28 
 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 
Унапредити рад са 

успешним 

ученицима и  

промовисати  

њихова постигнућа 

у школским и 

ваншколским 

активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификовани 

талентовани 

ученици учествују у 

различитим 

школским и 

ваншколским 

активностима и -

њихов успех је 

промовисан на 

различитим 

нивоима. 

2.2.1. 

Идентификовати 

талентоване ученике и 

области у којима 

даровити ученици 

постижу успех и за 

њих урадити 

идивидуално-

образовне планове. 

Почетак школске 

године. 

-тим за развојно 

планирање 

-стручни 

сарадник 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

На нивоу школе  - ИОП- и  даровитих 

ученика 

2.2.2. 

Подстицати ученике да 

узму учешће у 

различитим секцијама, 

манифестацијама и 

такмичењима како у 

својој школи, тако и 

ван ње. 

Током трајања 

Развојног плана 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

-наставници 

задужени за секције 

-тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованој деци 

На нивоу школе - садржаји активности 

којима су носиоци 

активности подстицали 

ученике да узму учешће у 

секцијама, 

манифестацијама и 

такмичењима (припреме, 

радионице, извештаји...) 

2.2.3. 
На крају сваког 

тромесечја  бирати 

најбољег ученика  по 

успеху и понашању. 

На крају сваког 

тромесечја током 

трајања Развојног 

плана. 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

На нивоу школе - записници Одељенских 

већа, панои у школама... 

2.2.4. 

На родитељским 

састанцима и Савету 

родитеља истаћи 

посебно успешне 

ученике. 

На крају сваког 

тромесечја током 

трајања Развојног 

плана. 

-одељењски 

стрешина 

- педагог 

На нивоу школе -записник са 

родитељског састанка, 

-записник Савета 

родитеља 

-диплома 

 

2.2.5. 

Најуспешније ученике 

наградити на  на крају 

године. 

Крај сваке школске 

године. 

-Одељењски 

старешина, 

-директор 

На нивоу школе - записник са 

Наставничког већа 

2.2.6. 

На школским 

приредбама (Дан 

школе, Свети Сава и 

др.) посебно скренути 

пажњу на успешне 

ученике и њихова 

постигнућа. 

Током трајања 

развојног плана. 

- организатор 

приредбе,  

- одељењски 

старешина 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованој 

деци 

На нивоу школе - видео снимак, 

- извештај 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 
 

 

 

 

 

2.3. 

 
У настави више 

користити принцип 

вршњачког учења. 

 

 

 

 

 

Ученици на 

различите начине 

укључени у 

вршњачко учење.  

2.3.1. 
Омогућити ученицима 

да заједно раде  на 

решавању задатака 

(групни рад, рад у 

паровима, рада на 

пројекту). 

 

Током трајања 

Развојног плана. 

- наставници, 

- педагог 

На нивоу школе  - припреме ѕа час,  

- извештаји о 

евалуацији часова,  

-продукти групног 

рада, рада у пару, 

пројекти... 

2.3.2. 

Развијати 

комуникациjске 

вештина и сарадњу 

међу  

ученицима. 

Током трајања 

Развојног плана. 

- наставници, 

- педагог 

На нивоу школе - наставна припрема  

2.3.3. 

Користити разлике 

међу ученицима као 

ресурс за подршку у 

учењу.. 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници На нивоу школе -наставнаприпрема 

 

 

2.4. 

 
Подстицати 

ученике  на 

толеранцију, 

узајамно 

уважавање, 

поштовање, 

сарадњу, бригу о 

другима. 

  

 
Кроз различите 

активности ученици 

подстакнути да 

уважавају личност 

других и да се 

одговорно односе 

према околини. 

 

2.4.1. 

Организовати 

програме и активности 

за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација...) 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници 

-педагог 
 На нивоу школе  -извештаји о 

реализованим 

активностима. , 

- фотографије 

- извештај о владању 

ученика 

 

2.4.2.  

Промовисати здраве 

стилове живота, 

заштиту животне 

средине, хуманитарне 

активности. 

 

 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници 

-педагог 
На нивоу школе - извештаји након 

реализованих 

радионица, еколошких 

и хуманитарних акција. 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 

 

 

2.5. 

 
Прилагодити 

наставу потребама 

и способностима 

ученика са 

сметњама у развоју, 

тешкоћама у учењу 

и понашању. 

 

 

 

 

 

 

 

Настава 

прилагођена 

учаницима са 

сметњама у развоју 

и тешкоћама у 

учењу и понашању 

(нас. средства, 

методе, облици, 

комуникација). 

2.5.1. 

Користити 

одговарајућа наставна 

средства, методе, 

облике рада у 

зависности од врсте 

сметње са којом се 

ученик среће 

(прилагођене 

материјале, 

индивидуализована, 

диференцирана 

настава, индивидуални 

облик рада...) 

 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

 

 

 
На нивоу школе 

 

 

- наставне припреме,  

- наставни планови, 

- ИОП 

 

2.5.2. 

Укључити ученике 

који постижу добре 

резултате у подршку 

слабијим ученицима 

(рад у пару). 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

На нивоу школе - наставне припреме,  

- наставни планови, 

- ИОП 

 

2.5.3. 

Радити са остатком 

одељења на развијању 

толеранције и подршке 

слабијим ученицима 

(похвалу, подршку, 

помоћ не пружа само 

учитељ, већ читаво 

одељење. 

Током трајања 

Развојног плана. 
- наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

На нивоу школе - наставне припреме,  

- наставни планови, 

- ИОП 

 

 

 
2.6. 

Пратити и 

учествовати у 

различитим 

националним и 

међународним 

развојним 

пројектима. 

 

 

Школа  учествовала 

на бар 5 различитих 

пројеката. 

2.6.1. 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

 Током трајања 

Развојног плана. 

- директор 

- пројектни тим 
На нивоу школе  - конкурса 

2.6.2. 

Информисати 

наставнике о 

актуелним пројектима. 

 

Током трајања 

Развојног плана. 
- директор 

- пројектни тим 

На нивоу школе - записник са 

Наставничког већа 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 

2.6. 

 

Пратити и 

учествовати у 

различитим 

националним и 

међународним 

развојним 

пројектима. 

 

 

 

 

 

Школа  учествовала 

на бар 5 различитих 

пројеката. 

2.6.3. 

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

оформити тимове за 

спровођење 

пројекта...). 

Током трајања 

Развојног плана. 
- директор 

- пројектни тим 
На нивоу школе - документација 

2.6.4. 

Информисати 

наставничко веће о 

програмима, 

циљевима, задацима 

пројекта. 

Током трајања 

Развојног плана. 
- директор 

- пројектни тим 
На нивоу школе - записник са 

Наставничког већа 

 

 

 

2.7.  

 

 
Унапредити 

образовно-васпитни 

рад на основу 

анализерезултата 

ученика на 

завршном испиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици постижу 

успех за 5% % 

бољи него у 

претходним 

годинама. 

2.7.1. 

Анализирати резултате 

ученика на завршном 

испиту. 

Почетак школске 

године. 
- предметни 

наставници 

- педагог 

На нивоу школе анализа 

2.7.2. 

Уочити предмет/област 

где су постизани 

најслабији резултати, 

нпр. 

математика/геометрија. 

Почетак школске 

године. 

- предметни 

наставници 

- педагог 

На нивоу школе анализа 

2.7.3. Организовати 

припремну наставу. 

Друго полугодиште током 

трајања Развојног плана. 
- предметни 

наставници 

- педагог 

На нивоу школе Припреме наставника 

2.7.4. Организовати 

допунску наставу за 

ученике којима је то 

потребно. 

Током трајања 

Развојног плана. 
- предметни 

наставници 

 

На нивоу школе Припреме наставника 

2.7.5. Организовати 

пробни завршни тест. 

Током трајања 

Развојног плана. 
Директор 

Пред. наставници 

На нивоу школе - Тест 

- извештај 
2.7.6.На крају разреда 

организовати тестове 

по узору на завршни, 

примерене узрасту 

ученика (са циљем 

навикавања на такву 

врсту провера). 

Крај школскегодине 

током трајања 

Развојног плана. 

Директор 

Пред. 

Наставници 

педагог 

На нивоу школе - Тест 

- извештај 
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Област квалитета:  Кратак опис стања у тој области:  

Организација рада и руковођење, Етос, Подршка ученицима, 

Годишњи план рада и Школски програм. 

Нејасно дефинисани критеријуми за похваљивање и награђивање ученика и запослених;  

 Наставници недовољно времена посвећују свом самовредновању;  

 Недовољан  број запослених укључен у процес самовредновања; 

 Површна сарадњу између породице и школе; 

Ученици се не усмеравају у довољној мери на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, 

бригу о другима. 

Развојни циљ бр. 3 Критеријум успеха: (очекивана промена, резултат,исход) 

 

ПОБОЉШАТИ САРАДЊУ ШКОЛЕ 

НА СВИМ НИВОИМА. 

Повећана информисаност и укљученост родитеља у живот и рад школе. Организоване међусобне 

посете са другим школама и установама (спортске и културне активности, професионална 

оријентација, ученички парламент, тематска предавања...). Између тимова, већа, руководства, 

наставног кадра  постоји стална сардња. 

Показатељ (квантитативно): 

Повећана информисаност и укљученост родитеља у живот и рад школе за 20%.  Организовано 10 

међусобних посета са другим школама и установама (спортске и културне активности, професионална 

оријентација, ученички парламент, тематска предавања...). Ученици и наставници организовали 10 

заједничких активности чији је циљ јачање осећања припадности школи. Повећана сарадња 

руководећих, стручних и саветодавних тела у школи за 20 %.  

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац аактивности Ниво одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти еваалуације 

 

 

 

 

 

3.1. 
 
 
Развијати различите 

облике активног 

учешћа родитеља у 

животу школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи у већој 

мери информисани 

и укључени у живот 

школе. 

3.1.1. 

Редовно информисање 

родитеља о 

напредовању, 

могућностима , 

интересовањима и 

социјалној интеракцији 

њихове деце. 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

На нивоу школе - извештаји 

- Евалуациони листићи 

за родитеље 

3.1.2. 

Редовно информисање 

родитеља о школским 

документима, актима , 

правилницима и 

прописима везаним за 

школу. 

Током трајања 

Развојног плана. 

директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине- 

секретар школе 

На нивоу школе -упитници за родитеље 

3.1.3. 

Заједничко учествовање 

школе и родитеља у 

планирању и 

реализацији појединих 

ваншколских 

активности. 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

На нивоу школе - записници 

- извештаји са 

реализованих 

ваннаставних 

активности 

-видео записи, 

фотографије 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 

 

3.1. 
 
 
Развијати различите 

облике активног 

учешћа родитеља у 

животу школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи у већој 

мери информисани 

и укључени у живот 

школе. 

3.1.4.Омогућити 

родитељима да 

присуствују поједим 

часовима како би дали 

одређене примедбе и 

сугестије. 

Током трајања 

Развојног плана. 

директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-родитељи ученика 

На нивоу школе  припреме наставника 

-упитници за родитеље 

-евалуациони листићи 

за родитеље 

3.1.5.Прављење 

родитељског кутка 

(кутије) за пријем 

њихових захтева, 

молби, сугестија, 

предлога. 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор 

-разредне 

старешине 

-педагог школе 

На нивоу школе -листићи 

-извештаји 

3.1.6.Укључити 

родитеље да учествују 

у изради Годишњег 

плана рада школе и 

других докумената 

(примедбе, сугестије) 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

-секретар школе 

На нивоу школе -упитници за родитеље 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

Развијати сарадњу 

са другим школама. 

 

 

 

 

 

Школа остварује 

сардању са другим 

школама у циљу 

подршке ученицима 

(спортска 

тамичења, 

Професионална 

оријентација) 

3.2.1.Организовати 

посете наших ученика 

виших разреда 

средњим школама 

ради професионалне 

оријентације. 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

На нивоу школе -извештајии са 

реализованих посета 

-упитници за ученике 

3.2.2.Организовати 

разговоре  и 

предавања ученицима 

виших разреда од 

стране професора 

средњих школа. 

Током трајања 

Развојног плана. 

директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

-професори 

средњих школа 

На нивоу школе -извештаји са 

предавања 

-уптници за ученике 

3.2.3.Организовати 

разна спортска 

такмичења ученика 

наше школе и ученика 

други основних 

школа(Мионица, 

Ваљево). 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

-директори и 

професори других 

школа 

На нивоу школе -извештаји са спортски 

надметања 

-снимци 

-фотографије 
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Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Ниво 

одговорности 

за реализацију 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

3.3. 

 
Развијати сарадњу 

са другим 

установама. 

 

 

 

 

Школа остварује 

сардању са 

културним и 

административним 

установама из 

окружења у циљу 

подршке 

ученицима. 

3.3.1. 
Упознавати ученике 

са програмским 

садржајима разних 

културних установа у 

Мионици и Ваљеву. 

 

 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

 

 На нивоу школе  -упитници за ученике 

3.3.2. 

Организовати посете 

ученика разним 

културним и 

административним  

установама у 

окружењу ради 

упознавања са 

њиховим радом, 

значајем и улогом у 

друштву. 

 

 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

На нивоу школе -упитници за ученике 

- записници 

-фотографије 
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МЕРЕ И ПЛАНОВИ  

 

 

 

 

 

Циљеви:  

 

 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, 

дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа  

 Унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту  

 Усвајање трајних и применњивих знања  

 

Задаци:  

 

 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, 

родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања  

 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно 

тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика  

 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима којима је потребна доддатна подршка у учењу.  
 

 

1.1. Област математика 
 

 

 

Активност 

 

Време реализације 

 

       Носиоци активности 

Анализа постигнућа ученика на завршном 

тесту у јуну2014.  

Август 2014. Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

Припрема иницијалног теста. Август 2014. Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

Израда годишњег плана редовне наставе 

математике поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном испиту. 

 

Август 2014. 

Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

Израда годишњег плана додатне и допунске 

наставе математике поштујући закључке 

анализе успеха ученика на завршном испиту. 

 

Август 2014. 

Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

Реализација иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на иницијалном у односу 

на завршни тест. 

 

Септембар 2014. 

Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

 

Израда плана припремне наставе за ученике 

8. разреда. 

Септембар 2014. Владимир Радовић 

Михаило Вујић 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу 

бољег савладавања знања из области на 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа. 

Септембар-јун 2014/15. Чланови Стручних већа 

Израда плана припремне наставе за ученике 

који раде по ИОП-у. 

Октобар 2014. Чланови Стручног већа 

Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на завршном испиту 
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Реализација и анализа пробних завршних 

испита у организацији Министарства 

Просвете и спорта за ученике 8.разреда 

Новембар- мај 2014/15. Чланови Стручног већа 

Директор 

Педагог 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 

завршним испитима и на самом завршном 

испиту 

Август 2015. Чланови Стручног већа 

Педагог 

Анализа усклађености закључених оцена из 

математике и постигнутих резултата ученика 

осмог разред на завршном испиту. 

Август 2015. Чланови Стручног већа 

Педагог 

 

 

1.2. Област српски језик 
 

 

 

Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Анализа постигнућа ученика на завршном 

тесту у јуну2014.  

Август 2014. Данијела Алексић 

Марија Маринковић 

Припрема иницијалног теста. Август 2014. Данијела Алексић 

Марија Маринковић 

Израда годишњег плана редовне наставе 

математике поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном испиту. 

 

Август 2014. 

Данијела Алексић 

Марија Маринковић 

Израда годишњег плана додатне и допунске 

наставе математике поштујући закључке 

анализе успеха ученика на завршном испиту. 

 

Август 2014. 

Данијела Алексић 

Марија Маринковић 

Реализација иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на иницијалном у односу 

на завршни тест. 

 

Септембар 2014. 

Данијела Алексић 

Марија Маринковић  

Израда плана припремне наставе за ученике 

8. разреда. 

Септембар 2014. Данијела Алексић 

Марија Маринковић 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу 

бољег савладавања знања из области на 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа. 

Септембар-јун 2014/15. Чланови Стручних већа 

Израда плана припремне наставе за ученике 

који раде по ИОП-у. 

Октобар 2014. Чланови Стручног већа 

Реализација и анализа пробних завршних 

испита у организацији Министарства 

Просвете и спорта за ученике 8.разреда 

Новембар- мај 2014/15. Чланови Стручног већа 

Директор 

Педагог 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 

завршним испитима и на самом завршном 

испиту 

Август 2015. Чланови Стручног већа 

Педагог 

Анализа усклађености закључених оцена из 

српског језика и постигнутих резултата 

ученика осмог разред на завршном испиту. 

Август 2015. Чланови Стручног већа 

Педагог 
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1.3. Област природних и друштвених наука 

 

 
 

Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Анализа постигнућа ученика на завршном 

тесту у јуну2014.  

 

Август 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Припрема иницијалног теста из биологије, 

географије, историје, физике и хемије. 

 

Август 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Израда годишњег плана редовне наставе 

природних и друштвених наука,  поштујући 

закључке анализе успеха ученика на 

завршном испиту. 

 

Август 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Израда годишњег плана додатне и допунске 

наставе природних и друштвених наука 

поштујући закључке анализе успеха ученика 

на завршном испиту. 

 

 

Август 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Реализација иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на иницијалном у односу 

на завршни тест. 

 

Септембар 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Израда плана припремне наставе за ученике 

8. разреда. 

 

Септембар 2014. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу 

бољег савладавања знања из области на 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа. 

 

Септембар-јун 2014/15. 

Славица Туловић, Јасмина Илић, 

Свтелана Ђуковић Матић, Сања 

Гњато, Слађана Павловић 

Реализација и анализа пробних завршних 

испита у организацији Министарства 

Просвете и спорта за ученике 8.разреда 

 

Новембар- мај 2014/15. 

Чланови Стручног већа 

Директор 

Педагог 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 

завршним испитима и на самом завршном 

испиту 

 

Август 2015. 

Чланови Стручног већа 

Педагог 

Анализа усклађености закључених оцена из 

биологије, географије, историје, физике и 

хемије и постигнутих резултата ученика 

осмог разред на комбинованом тесту у оквиру 

завршног испита. 

 

Август 2015. 

Чланови Стручног већа 

Педагог 
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Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Формирање школског Тима за инклузивно 

образовање. 
 

Јун, август Директор 

Израда плана и програма рада школског Тима 

за ИО, за школску 2014/2015. годину. 

август Тим за инклузивно образовање 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна подршка у учењу. 

септембар Одељењске старешине, предметни 

наставници, 

педагог 

Идентификоватиталентоване ученике и 

области у којима даровити ученици постижу 

успех и за њих урадити индивидуалне планове. 

Септембар, октобар Одељењске старешине, предметни 

наставници, 

педагог 

 

Формирање мини тимова за ученике којима је 

потребна додатна подршка. 

Октобар Директор,  

Тим за инклузивно образовање, 

педагог,  

одељењски старешина 

Израда ИОП-а за ученике којима је потребна 

додатна подршка у учењу и за даровите 

ученике. 

Октобар Тим за инклузивно образовање, 

Мини тимови за ученике којима је 

потребна додатна подршка у учењу 

и за даровите ученике. 

Користити одговарајућа наставна средства, 

методе, облике рада у зависности од врсте 

сметње са којом се ученик среће ( прилагођене 

материјале, индивидуализована, 

диференцирана настава, индидвидулни облик 

рада...) 

 

Током године 

 

предметни наставници 

 

Укључити ученике који постижу добре 

резултате у подршку слабијим ученицима (рад 

у пару, вршњачко учење) 

 

Током године 

предметни наставници,  

 

Радити са остатком одељења на развијању 

толеранције и подршке слабијим ученицима 

(похвалу, подршку, помоћ не пружа само 

наставник већ читаво одељење). 

 

Током године 

предметни наставници,  

одељењски старешина, 

педагог 

 

Укључивање ученика којима је потребна 

додатна подршка у школске ативности: 

ваннаставне активности, тимове, школске 

акције и пројекте. 

 

 

Октобар-јун 

Тим за инклузивно образовање, 

Директор, 

Педагог , 

Тим за бригу о деци и подршку, 

талентованој деци 

Руководиоци секција. 

Сарадња са Итерресорном комисијом, другим 

школама, установама и појединцима у циљу 

унапређења квалитета пружања додатне 

подршке ученицима. 

Током године Тим за инклузивно образовање, 

Педагог. 

 

Набавка потребног дидактичког материјала. Током године Директор, 

Тим за инклузивно образовање. 

Набавка стручне литературе за рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

подршка у учењу и даровитих ученика. 

Током године  Директор, 

Тим за инклузивно образовање. 

 

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а. Јун, август Тим за инклузивно образовање. 

Вредновање имплементације ИОП-а у школи. Јун, август Тим за инклузивно образовање. 

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика 

подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и 

васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна 

подршка 
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Поћи ћемо од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СПРЕЧИТИ, важно је да у школи 

влада клима у којој се: 

 

 Учи , развија и негује култура понашања и уважавања личности, 

 Не толерише насиље, 

 Не ћути у вези са насиљем, 

 Развија одговорност свих, 

 Сви који имају сазнања о насиљу обавезују на поступање. 

 

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: 

 

 унапређивање безбедности ученика,  

 повећање квалитета рада у установи, и,  

 стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начинрешавања проблема/конфликата.  

 

Повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем 

васпитању и образовању ученика. 

 
Активност Време реализације    Носиоци активности 

Формирање Тима за заштиту, упознавање са новим 

члановима, анализа Програма заштите  

Август Директор 

Формирање Вршњачког тима Септембар Тим за заштиту ученика 

Формирање Ученичког парламента Септембар Педагог 

Доношење правила понашања на нивоу школе, 

редефинисање постојећих правила 

септембар Директор 

Тим за заштиту ученика 

Укључивање Савета родитеља у рад Тима за 

заштиту 

Октобар Директор 

Тим за заштиту ученика 

Организовати семинар о превенцији непожељних 

облика понашања код ученика. 

Током године Директор 

Препознати код деце одступања у понашању и 

упутити их на индивидуалне разговоре са стручним 

сарадником у школи.  

Током године Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Организовање радионице са децом које се баве 

сузбијањем непожељних облика понашања и на 

који начин решити конфликт. 

Током године Одељењске старешине 

Тим за заштиту ученика 

педагог 

Снимање краткометражног филма на тему 

превенције вршњачког насиља 

Октобар Информатичка секција 

Тим за заштиту ученика 

Организација учешћа ученика у спортским 

турнирима и хуманиратним акцијама 

Октобар Спортска секција 

Тим за заштиту ученика 

Праћење безбедносне ситуације Током године Тим за заштиту ученика 

Превенција насиља кроз наставне садржаје Током године Одељењске старешине 

Тим за заштиту ученика 

Сарадња са локалном заједницом на нивоу општине  Током године Директор 

Тим за заштиту ученика 

Предавања и трибине на тему превенције насиља у 

оранизацији полиције, дома здравља,. 

 

Током године 

Црвени крст 

Дом здравља 

Полицијска станица 

Тим за заштиту ученика 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу 

ученицима, наставницима и родитељима 
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Сарадња са Ученичким парламентом, Вршњачким 

тимом и осталим тимовима у школи 

Током године Тим за заштиту ученика 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

Отворена врата Током године Тим за заштиту ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Стално постојање аутобуског превоза за 

ученике који путују до школе из околних села.  

Континуирано Дирекотор 

Школски одбор 

Савет родитеља 

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ, прикупљање 

потребштина за сиромашну децу  
 

Прво полугодиште сваке 

школске године 

Тим за бригу о деци и подршку 

талентованој деци, 

Ученички парламент, 

Педагог. 

 

Организовање приредби, маскенбала, 

карневала, изложби. 

 

Континуирано 

Директор, 

Секције, 

Ученички праламент, 

Школски тимови 

 

Укључивање ученика ромске популације у   

школске активности. 

Континуирано Одељењски старешина, 

Секције, 

Ученички праламент, 

Школски тимови 

Организовање различитих предавања и 

активности у сарадњи са родитељима ученика. 

Континуирано  Директтор,  

Свет родитеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мере превенције осипања ученика 
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Активност 

 

Време реализације 

 

       Носиоци активности 

Формирање тима који ће се бавити планирањем 

и реализацијом активности потребних за 

достизање циљева образовања и васпитања 

који превазилазе садржаје појединих наставних 

предмета. 

 

 

Август 

 

 

 

Директор 

Наставничко веће 

Усвајање плана активности формираног тима  

Август 

Директор 

Наставничко веће 

Свечана приредба за ђаке – прваке  
 

Септембар Одељењске старешине,  

Активности у оквиру Дечје недеље  

Октобар 

Школски тимови,  

Ученички парламент 

Активности у оквиру „месеца књиге“ Октобар Литерарна секција 

 

Обележавање светског дана чистих руку 

 

Октобар 

Школски тим за превенцију и 

заштиту животне средине,  

Педагог 

Дан школе Новембар Директор,  

Секције 

Хуманитарни базар Новембар Ученички парламент, 

Тим за бригу о деци 

 

Обележавање светског дана толеранције 

Новембар Одељењске старешине, Ученички 

парламент,  

вршњачки тим, педагог 

Обележавање светског дана људских права Децембар Одељењске старешине,  

педагог 

Базар –продаја ученичких рукотворина Децембар Школски тимови,  

Ученички парламент 

Ћоше успешних-уређење паноа; 

Уређење паноа поводом Нове године; 

Децембар Ученички парламент 

Одељењске старешине 

Прослава школске славе Свети Сава- 

свечана академија 

Јануар Литерарна секција 

Изложба ликовних радова на тему Свети 

Сава 

Јануар Ликовна секција 

 

Обележавање националног дана без дуванског 

дима 

 

Јануар 

Школски тим за превенцију и 

заштиту животне средине,  

Ученички парламент, 

Тим за бригу о деци, педагог 

Међународни дан матернњег језика Фебруар Наставнице српског језика 

Пројекција филма Фебруар Ученички парламент 

Поставка тематских изложби (пролеће, 

Међународни дан жена, Светски дан вода) 

Март Тим за уређење школског простора 

Светски дан поезије Март Наставнице српског језика и страних 

језика 

Доситејеви дани Април Наставнице српског језика 

Обележавање дана планете Земље Април Школски тим за превенцију и 

заштиту животне средине,  

Друге мере усмерене на достизање циљева образовања 

и васпитања који превазилазе садржаје појединих наставних 

предмета 
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Ученички парламент 

Недеља школског спорта Мај Наставници физичког васпитања 

Светски дан заштите животне средине Мај Школски тим за превенцију и 

заштиту животне средине,  

Ученички парламент 

Организовање посете разним културно-

историјским установама, географским 

локалитетима, привредним објектима и 

установама из окружења. 

 

Током године 

Одељењске старешине 

Директор 

Кроз различите активности подстицати 

ученике да уважавају личност других и да се 

одговорно односе према околини.  

 

Током године 

Одељењске старешине 

педагог 

Директор 

 

Свечаност поводом завршетка основне школе 

за ученике осмог разреда 

 

Јун 

 

Одељењске старешине. 

Музичка секција 

Завршна приредба ученика – Светски дан деце Јун Драмска и музичка секција, учитељи 

Матурско вече Јун Директор, одељењске старешине 

Анализа и евалуација рада тима  Август Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 

 

Време реализације 

 

       Носиоци активности 

Израда годишњег плана редовне наставе 

математике, српског језика и наставних 

предмета који су укључени у комбиновани 

тест,  поштујући закључке анализе успеха 

ученика на завршномиспиту. 
 

 

 

Август 

Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

Израда годишњег плана додатне и допунске 

наставе математике, српског језика и наставних 

предмета који су укључени у комбиновани тест 

поштујући закључке анализе успеха ученика на 

завршном испиту 

август Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

Реализација иницијалних тестова из 

математике, српског језика и наставних 

предмета који су укључени у комбиновани 

тест за све разреде  
 

септембар Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

педагог 
Пробни завршни испит за ученике 8. разреда у 

организацији Министарства просвете и спорта 

– реализација и анализа 

новембар Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

педагог 
Часови припремне наставе за ученике 8.разред 

(1час недељно) у оквиру наставе математике, 

српског језика и комбинованог теста.  

Друго полугодиште Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

Припремна настава за ученике 8.разреда (10 

часова у блок настави по 2 часа дневно) у 

оквиру наставе математике, српског језика и 

комбинованог теста. 

јун Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

Пробни завшни тест за ученике 8.разреда у 

организацији школе – реализација и анализа. 

мај Директор 

Педагог  

Секретар 

План припреме за завршни испит 
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Завршни тест из математике, српског језика и 

наставних предмета који су укључени у 

комбиновани тест  за ученике од 5. до 7.разреда 

јун Директор 

Педагог  

Секретар 

 
Евалуација постигнутих циљева. 

 

Јун, август Наставници српског језика, 

математике, биологије, географије, 

историје, физике и хемије. 

педагог 

 
 

 
 
 

 

 
 

Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Формирање тима који ће се бавити 

праћењем и укључивањем у националне 

и међународне пројкте. 

 

август 

 

директор 

Доношење плана рада и активности. август тим 

Популаризација науке и уместности, 

промоција школе преко ваншколских 

активности; сарадња са релевантним 

институцијама.  

 

током године 

 

наставници 

Праћење рада домаћих министрстава и 

пројеката који она реализују и 

укључивање у исте. 

 

током године 

 

тим 

Праћење међународних пројеката. током године тим 

Информисати наставнике о актуаленим 

пројектима 

  

Формирање радних група за писање 

предлога пројекта. 

 

Током године 

 

радне групе 

Информисати наставничко веће о 

програмима, циљевима, задацима 

пројекта. 

Током године Директор 

радне групе 

Сарадња са релевантним институцијама 

и размена стручног искуства. 

 

током године 

 

директор,тим 

Анализа и евалуација рада Тимова 

задужених за укључивање школе у 

разне пројекте. 

 

јун, август 

 

тим 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План укључивања школе у националне и међународне 

развојне пројекте 
 

План стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и директора 
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Активност 

 

Носиоци активности 

 

Време реализације 
Упознавање наставника са Правилником о 

стручном усавршавању. 
педагог Почетак шк. године  

Упознати наставнике са предностима које 

доноси напредовање у звању. 
педагог Почетак шк. године 

На основу личног плана професионалног 

развоја наставници узимају учешће на 

стручним скуповима, семинарима. 

наставници У току шк. године 

Организовање семинара 

„Архимедесова математичка трибина за 

учење“.  

Стручно веће разредне наставе,  

директор. У току године 

Организовање семинара „Методички приступ 

обради књижевности у млађим разредима“. 

Стручновећеразредненаставе, 

директор. Утокугодине 

Организовање семинара „100 игара- односно 

игре за развој моторичких, психичких и 

социјалних способности деце и дечјих група“. 

Стручновећеразредненаставе, 

Стручно веће вештина, 

директор. 
Утокугодине 

Организовањесеминара„Даушколисвакоучира

досноилако“. 

Наставничковеће,  

директор. Утокугодине 

Организовање семинара „Водич за час 

одељењског старешине“. 

Наставничковеће,  

директор. 
Утокугодине 

Организовање семинара  о спречавању 

непожељних облика понашања код ученика 
  

Организовање угледног часа 
реализатор угледног часа,  

стручни сарадник. 
континуирано 

Праћење стручне литературе 

Наставници,  

директор,  

стручни сарадник. 

континуирано 

Излагање са стручних усавршавања  

Излагач,  

наставничко веће, 

стручни сарадник. 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 
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Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Формирање тима и израда плана рада. Август директор 

Сарадња са тимом за стручно усавршавање и 

организовање предавања, семинара чије се теме 

односе на иновативне методе наставе, учења и 

оцењивања ученика.  

 

током године 

 

тимови 

Обука наставника за коришћење ИТ у настави и 

оцењивању. 
 

 

септембар, октобар 

 

наставници информатике 

Размена искустава међу наставницима- примери 

добре праксе- посета часовима. 

 

током године 

 

тим 

Организовање угледних и огледних часова. током године тим, наставници 

Подстицање наставника на коришћење 

различитих врста и облика оцењивања.  

 

током године 

 

тим, педагог 

Анализа и евалуација рада тима и подношење 

извештаја. 

 

јун, август 

 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Израда плана активности које се тичу 

напредовања у струци и стицања звања. 

август Тим за стручно усавршавање 

Представљање правилника о стручном 

усавршавању. 

септембар педагог 

Креирање плана стручног усавршавања. август Тим за стручно усавршавање 

Организовање огледних часова. током године наставници 

Извођење и анализа огледних часова. током године наставници 

Подизање информатичке културе у школи са 

циљем размене информација. 

током године наставници информатике 

Учешће на семинарима, стручним скуповима, 

предавањима... 

током године Наставници 

директор 

Организовање мини истраживања у школи са 

циљем мотивисања наставника за извођење 

истраживања васпитно-образовне праксе.  

 

Током године 

 

педагог 

 

 

 

 

План напредовања и стицања звања наставника и 

стручних сарадника 
 

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 
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Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Редовно информисање родитеља о школским 

документима, актима, правилницима и 

прописима везаним за школу. 

Током године Директор 

Секретар 

Одељењске старешине 
Информисање родитеља о  здрављу, 

психофизичколм и социјалном развоју ученика, 

резултатима учења и понашања ученика, 

условима живота у породици, школи и 

друштвеној средини. 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Образовање родитеља за успешније 

остваривање васпитне улоге породице 

(здравствено васпитање, психолошко – 

педагошко образовање). 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Сарадња са родитељима у реализацији неких 

задатака и делова програма школе и то: 

програм професионалне орјентације, 

екскурзије, безбедност ученика, инклузивно 

образовање. 

Током године Директор 

Педагог, 

Одељењске старешине 

Укључивање родитеља у обезбеђивању услова 

за успешнији рад школе: у раду Савета 

родитеља школе, непосредно укључивање у 

акције уређења, реконструкције постојећих и 

изградњи нових школских објеката терена и сл. 

Током године Директор 

Сарадња родитеља на реализацији програма 

Школског развојног планирања и процеса 

Самовредновања у школи. 

Током године Актив за развојно планирање 

Сарадња са родитељима у процесу тестирања 

ученика за полазак у школу. 
Током године педагог 

Укључивање родитеља у 

реализацијунационалног тестирања,  пробних 

испита и завршног испита ученика 

током године Директор, 

педагог 

Прављење родитељског кутка (кутије) за 

пријем њихових захтева, молби, сугестија, 

предлога. 

током године Одељењске старешине 

Директор 

педагог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План укључивања родитеља/старатеља у рад 
 
 План сарадње и умрежавање са другим школама 

и установама 
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Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

       Носиоци активности 

 
Успостављање сарадње са школама из наше 

општине. 

септембар директор 

Успостављање сарадње са школама из ширег 

окружења. 

септембар директор 

Планирање и реализација заједничких 

активности Ученичких парламената. 

током године Ученички парламент, педагог 

Планирање и реализација заједничких 

спортских, културнихи других активности.  

током године Ученички парламент, педагог, 

наставници 
Организовати посете наших ученика вишиг 

разреда средњим школама ради професионалне 

оријентације.  

Друго плугодиште Тим за професионалну оријентацију 

директор 

Анализа реализованиих активности током године директор 
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