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Школски развојни план је донет на четири године.  Усвојен на 

Школском одбору 29.10.2014. године  

 

 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Настава и учење 

Модернизација и осавремењавање наставе:  

Модернизовати и осавременити наставу кроз рад са наставницима, са једне стране и активностима у настави, 

опремању  простора са друге стране 

   

ЗАДАЦИ: 

1.1.   

Набавити модерна средства у настави као што су: мултимедијална средства , нови компјутери, дидактичка средства и сл.  

      1.2. 

Подстицати примену модернијих метода и типова наставе, коришћење савремених средстава, примењивање стечених знања 

стручним усавршавањем 

     1.3. 

Унапредити комуникацијске вештине наставника, кроз акредитоване семинаре и семинаре у установи. 

     1.4.  

Имплементирати инклузивно образовање и израду ИОП-а 

     1.5.  

Учествовати на стручним семинарима, конгресима, данима одређеним за сваку струку, тако да сваки члан стручног актива 

прође бар један семинар. 

     1.6. 

Организовање наставу тако да се подстиче развој међупредметних компетенција.  
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Конкретне активности 

 

1.1. Набавити модерна средства у настави као што су: мултимедијална средства,  нови компјутери,потрошне  

дидактичке материјале,опрему за дигитално мерење и мерење у електроници  и сл.  
 

1.1.1. Направити план набавке нове технологије која би се користила у настави  

1.1.2. Обезбедити средства за набавку 

1.1.3. Прикупити понуде произвођача 

1.1.4. Формирати избор најповољнијих понуда 

1.1.5. Контактирати одабране произвођаче и обавити наруџбину  

1.1.6. Направити план  о начину коришћења, простору , требовању наст. средстава и сл. 

1.1.7. Направити евиденцију о коришћењу 

 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 План набавке Директор Директор, председници 

стручних већа 

Јануар 2015 

 

Набављена савремена, модерна наставна 

средства која ће се користити у настави, при 

чему ће настава бити боље осмишљена, 

ученици ће се лакше и више активирати, а 

наставници применити знања о коришћењу 

новијих технологија.  

 

 

2 Обезбеђивање средстава Директор Директор Током читаве  школске 

године 

3  Понуде произвођача Секретар школе Директор, секретар школе, 

шеф рачуноводства 

Јануар 2015.  

  

4 Избор Секретар Директор, секретар школе, 

шеф рачуноводства 

Јануар 2015 

  

5 Контакт са произвођачима Директор Директор, цекретар школе, 

шеф рачуноводства 

Фебруар 2015. 

 

6 План Директор Сви информатичари Фебруар 2015. 

 

7 Евиденција о коришћењу Помоћник 

директора 

Особа од које се требује 

наставно средство 

Од фебруара 2015.  
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1.2. Подстицати примену модернијих метода и типова наставе, коришћење савремених средстава, примењивање 

стечених знања стручним усавршавањем 
 

1.2.1 Информисати колектив о плану и реализацији набавке нових наставних средстава чиме се позивају на њихово 

коришћење у настави 

1.2.2 Одредити област унапређивања наставе за сваку школску годину 

1.2.3 Поделити задужења везана за одабрану област унапређивања по стручним већима 

1.2.4.   Организовати угледне часове 

1.2.4.   Реализација угледних часова 

1.2.5.  Организовати часове на којима би се применила стечена знања са семинара и свих облика стручног усавршавања 

1.2.6.  Обезбедити потребну подршку: материјалну, методичку, стручну наставницима који желе да прикажу  свој рад 

осталим колегама 

1.2.7. Пратити примену стеченог знања и њихов ефекат у настави.  

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Инфромисање о плану 

коришћења и новим наст. 

средствима 

Директор Директор Фебруар  2015.  

  

Настава која се одвија у школи ће бити 

савременија, модернија, функционија самим 

тим интерсантнија и водиће ка већој ученичкој 

мотивацији за бољим постигнућима. Настава ће 

бити реализована тако да учење буде у центру. 

2 
Одређивање области 

унапређења наставе  

Директор Педагошки колегијум Фебруар  

3 
Задужења за област 

унапређивања наставе 

Помоћник 

директора 

Председници стручних већа Фебруар 

4.1 

Организације угледних 

часова – задужују се 

поједини професори из 

сваког стручног већа по 

један 

Психолог Председници стручних већа Фебруар 

4.2 
Реализација угледних часова Психолог Одабрани наставници Од фебруара  до јуна 

.године 

5 
Примена на часовима Психолог/ 

Педагог 

Наставници који су прошли 

семинаре 

Након завршених обука 

6 

Обезбеђивање подршке Наставник који је 

прошао семинар  

Директор, педагог, наставник Након завршених обука, 

а пре реализације часа, 

током читаве године.  

7. 

Праћење примене 

модернијих метода и 

праћење њиховог ефекта.  

Психолог Директор, педагог, наставник Током школске године  
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1.3. 

Унапредити комуникацијске вештине наставника, али и ученика кроз акредитоване семинаре и семинаре организоване 

у установи  

 

 

 

 1.3.1. У оквиру плана стручног усавршавања уврстити комуникацијске семинаре, за стручне сараднике, носиоце промена, 

професоре, чланове тима за превенцију насиља 

1.3.2 Обезбеђивање средстава 

1.3.3 Организовање семинара, обука 

1.3.4 Похађање саме обуке о комуникацијским вештинама 

1.3.5 Одабир ученика, представника (У. парламент, вршњачки тим) за комуникацијске семинаре 

1.3.6 Похађање семинара за ученике 

1.3.7 Праћење стечених вештина кроз наставу 

  

 
 Активност/и Одговорна особа Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 План стручног усавршавања Психолог Носиоци промена Октобар 

Наставници ће стечена знања и вештине 

применити у настави, што ће је учинити  

пријатнијом и функционалнијом, а климу на 

часу подстицајно - опуштеном. Ученици ће 

бити оспособљени за конструктивнију 

комуникацију, нарочито на нивоу ученик-

ученик 

 

2 Обезбеђивање средстава Директор Општина, Управа школе Током године 

3 Организовање обуке Психолог Управа, носиоци промена Током године 

4 Обука, похађање за ученике Психолог Наставници Током године 

5 
Организовање семинара за 

ученике 

Психолози Управа, психолози, Ђ. 

Парламент 

Од септембра до априла  

6 

Обука, похађање Психолог/ 

Помоћник 

директора 

Ученици, вршњачки тим, Ђ. 

Парламент 

Током године 

7 

Праћење Психолог Психолог Токон периода примене, 

у другом полугодишту   
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1.4. Подстицање инклузивног образовања и израда ИОП-а 

 

1.4.1  Обука наставника о Инклузивном образовању и изради ИОП-а 

1.4.2. Подршка наставницима у индивидуализацији и диференцијацији наставе 

1.4.3. Подршка наставницима у изради ИОП-а 

1.4.4. Индивидуализација, диференцијација наставе, реализација наставе по ИОП-у 

1.4.5. Праћење ефеката наставе и постигнућа ученика за које је израђен ИОП 

1.5.6. Ревидирање ИОП-а за ученике где је то потребно 

1.5.7. Праћење 

 

 
 Активност/и Одговорна особа Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Обука наставника о 

Инклузивном образовању и 

изради ИОП-а 

Психолог Наставници Октобар 

Настава се организује уз уважавање 

индивидуалних разлика и укључивања свих 

ученика у наставни процес. Израђени и 

примењени ИОП-и.  

2 

Подршка наставницима у 

индивидуализацији и 

диференцијацији наставе 

ПП служба 

Наставници Током године 

3 
Подршка наставницима у 

изради ИОП-а 

Психолог Одељенске старешине, 

родитељи 

Октобар, Новембар 

4 

Индивидуализација и 

диференцијација наставе, 

реализација наставе по 

ИОП-у 

ПП служба Наставници Током године 

5 

Праћење ефеката наставе и 

постигнућа ученика за које 

је израђен ИОП 

Психолог Наставници Током школске године 

6 
Ревидирање ИОП-а за 

ученике где је потребно 

Психолог,  Наставници Током године 

7 

Праћење Психолог Психолог Током године 
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1.5.  

Учествовати на стручним семинарима, конгресима, данима одређеним за сваку струку, тако да сваки члан стручног 

актива прође бар један семинар. Време за реализацију: три године 

 

Планиране активности у великој мери зависе од планираног буџета 

 

1.4.1. Обезбедити средства 

1.4.2. Сваке школске године сачинити нови план стручног усавршавања по стручним већима тако да обухвати  учествовање 

на стручним скуповима, семинарима са темама везаним за поједине области. 

1.4.3. Реализација планираних активности 

1.4.4. Праћење примене у настави 

 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 Обезбеђивање средстава Директор Општина, Управа школе Током читавог периода  

Наставници ће учествовати на стручним 

семинарима, округлим столовима и сл. што ће 

унапредити и наставну праксу у школи.  

2 
План стручног усавршавања Психолог/Педаг

ог 

Педагози, Пед. колегијум. , 

стручна већа 

Октобар  

3 
Реализација Психолог/Педаг

ог 

Наставници Од Новембра  

4 
Праћење примене у настави  Психолог/Педаг

ог 

Наставници II полугодиште  
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 1.6. 

Организовати наставу тако да се подстиче развој међупредметних компетенција 

 

 

 

1.5.1. Представити међупредмете компетенције наставницима Наставничком већу 

1.5.2. Пружање подршке наставницима за реализацију наставе која подстиче развој међупредметних компетенција 

1.5.3. Реализација часова  

1.5.4. Праћење часова и њиховг ефекта на развој међупредметних компетенција 

 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Представљање 

међупредметних 

компетенција на НВ 

Психолог Психолог, наставничко веће Октобар   

Настава организована тако да  подстиче развој 

међупредметних компетенција ученика. 

2 

Пружање подршке 

наставницима у реализацији 

наставе која подстиче развој 

МПК 

Психолог 

Наставници  Током читавог периода  

3 
Реализација часова Психолог/ 

Педагог 

Наставници Од Новембра  

4 

Праћење часова и њиховог 

ефекта на развој 

међупредметних 

компетенција 

Педагог/Психол

ог/ Директор 

Наставници II полугодиште   
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Развојни циљ: 2.   Подршка ученицима  

 

 Унапредити положај ученика у школи у  циљу оснаживања личности и даљег развоја 

 

ЗАДАЦИ: 

 

2.1.  

 Подстицати рад Ученичког парламента 

      2.2. 

       Обезбедити подршку раду Ученичког парламента 

      2.3.  

       Укључити  ученике у рад стручних органа школе и школских тимова  

      2.4. 

       Омогућити обавештавање ученика о сви актуелним темама и информацијама 

       2.5.  

       Организовати  наставничку и вршњачку подршку свим ученицима у учењу 

       2.6.   

       Организовати што већи број превентивних активности и програма у школи уз максимално укључивање ученика  

       2.7. 

      Оформити вршњачки  тим кроз који ће се реализовати едукација ученика за одговорније понашање, ненасиље и 

толеранцију, пружити подршку у учењу вршњацима.  

      2.8.  

      Остварити сарадњу и укључити ученике у рад  ваншколских институција, невладиних организација, друштва која се баве 

проблемима младих 

      2.9.  

Укључити ученике у ваннаставне активности 

     2.10 

Пружање подршке ученицима који су под ризиком од осипања у циљу спречавања осипања. 
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Конкретне активности 

2.1.Подстицати рад Ученичког парламента 

 

2.1.1. Сачинити план рада Ученичког парламента за сваку школску годину 

2.1.2. Обезбедити подршку раду Ученичког парламента 

2.1.3. Укључити заинтересоване наставнике за рад са ученицима у У. парламенту 

2.1.4. Промовисати рад Ученичког парламента 

2.1.5.1. Обезбедити огласне табле за ученике 

2.1.5.2. Ажурирати активности У. Парламента на огласним таблама 

2.1.5.3. За посебна достигнућа наградити истакнуте чланове У. Парламента 

2.1.5.4. На наставничком већу представити рад У. парламента 

2.1.5.5  Омогућити ученицима да заврше обуке везане за превентивне актвиности, Дечија права, комуникацију, толеранцију, 

превенцију насиља и сл.  

      

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
План рада за текућу 

школску  годину 

Председник Ђ. 

парламента 

Чланови Ђ. Парламента,  

Наставници 

Септембар   

Ученички  парламент ће као самостално тело у 

школи функционисати несметано, уз подршку 

наставника и свих запослених. Рад Ученичког 

парламента ће представљати корен ученичких 

иницијатива у школи.  

2 
Обезбедити подршку раду 

У.П.  

Секретар Ђ. 

парламента 

Управа школе Током године 

3 

Укључити наставнике у рад 

Ђ. парламента 

Психолог Психолог, помоћник 

директора, Мирјана 

Лажеетић, Олгица Гигић 

 II полугодиште  

 

4.  
Промовисање рада У. 

парламента – медији  

Психолог/  Медији, ђаци, директор Након успешне акције  

4.1 
Обезбеђивање огласних 

табли 

Рааде 

Драгојловић 

Домар, Управа школе Децембар 2014.  

4.2 

Ажурирање података на 

огласним таблама 

Никола 

Јовановић  

Ђ. Парламент Сваки пут када се обнове 

информације, или након 

успешне акције или 

активности у 

4.3.  
Награђивање  Директор Управа школе Јун/јул   

4.4.  

Представљање на 

Наставничком већу 

Психолог У. Парламент, представник 

које је присутан на Ђ. 

Парламенту 

Након успешне акције 

или активности. 

4.5.  
Обуке ученика Психолог Управа школе, педагози  Током године  
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2.2.       Укључити  ученике у рад стручних органа школе и школских тимова  

 

2.2.1 

Сачинити преглед стручних органа школе и школских тимова у чијем раду је дозвољено или препоручено учешће ученика 

2.2.2 

Са представницима Ученичког парламента договорити о начину, динамици и распореду посећивања. Битно је да и ученици 

покажу интересовање за учешће у раду школе, и да им се овакав начин заједничког рада не намеће 

2.2.3 

Увести имена ученика у планове рада стручних актива и извештаје 

2.2.4. 

Укључити ученике и узраду Плана рада Тима за превенцију насиља, Програма за рад Ученичког  парламента, пословника о 

раду Ученичког парламента, правилника који се тичу ученика тако да се подстакне заједничко одлучивање наставника и 

ученика 

2.2.5.  

Бирање представника  Ученичког  парламанта за учешће  у Школском одбору, тиму за превенцију насиља, школском 

развојном плану....



 12 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Преглед стручних актива, 

тимова за ученике 

Педагог Председници стр. већа, 

тимова, Председник  

У. Парламента 

Октобар 2014.  

Ученици ће бити укључени у рад стручних 

органа и тимова школе.  

2 
Договор са У. парламентом 

о учешћу 

Психолог Директор, педагог,  

Ђ. Парламент 

Октобар 2014.  

3 

Унети имена у 

документацију 

Горица Вуковић Горица Вуковић У периоду израде планова 

и извештаја – септембар. 

План рада У.П. 

Октобар за пословник о 

раду У.П.а 

Октбар за Програм рда 

Тима за превенцију насиља 

4 

Укључивање ученика у 

одлучивање 

 

Директор Директор,  

У. Парламент 

У периоду доношења аката 

или одлучивања 

5 

Бирање представника за 

чланове Школског одбора, 

Тима за превенцију.... 

Никола 

Јовановић 

У. Парламент Септембар/Октобар  
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       2.4. Омогућити обавештавање ученика о свим  актуелним темама и информацијама 

 

2.4.1 

Обезбедити огласне табле и просторе на којима ће обавештавање бити могуће 

2.4.2  

За сваки састанак У. парламента припремити информације које су битне и потребне ученицима 

2.4.3 

 Укључити ученике у одлучивање, нарочито око питања која се њих тичу 

2.4.4. 

Обавештавање ученика преко Ученичког  парламента о свим изменама докумената и Закона у школи 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Обезбеђивање простора за 

оглашавање 

Директор  Педагог, помоћник директора Мај 2014.  

Побољшаће се проток информација, нарочито 

на релацији ученик –наставник, и објављиваће 

се информације важне за рад ученика у школи. 

2 
Припрема информација за  

У. парламент 

ПП служба Директор, педагог,  

Ђ. Парламент 

Током  школске године.  

3 
Укључивање ученика у 

одлучивање 

Никола 

Јовановић  

Директор,  

Ђ. Парламент 

У периоду доношења 

аката или одлучивања 

4 

Обавештавање о изменама 

Закона и др. докумената 

Секретар Директор,  

У. Парламент 

Након сваке измене или 

доношења нових шк. 

аката 

 

 

      2.5. 

       Организовати наставничку и  вршњачку подршку  ученицима у учењу 

2.5.1 

 Формирање вршњачког тима за помоћ у учењу  

2.5.2  

Анкетирати заинтересоване ученике у првој години, као и заинтересованих ученика за улогу вршњачких ментора 

2.5.3 

Прикупити податке о тренутном успеху ученика 

2.5.4 

Формирати групе 

2.5.5 

Обука вршњачких  ментора 

2.5.6 
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Реализација вршњачке подршке  

2.5.7 

Пратити  успех ученика током године 

2.5.8 

Вршити евалуацију рада вршњачког тима/ ментора 

2.5.9 

Реализација допунске и додатне наставе која се флексибилно планира и стално прилагођава актуелним потребама ученика.  

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Формирање вршњачког 

тима 

Никола 

Јовановић 

Психолог Септембар/октобар.  

Ученици су добили вршњачку подршку,  

савладали основне технике учења, 

распоређивања времена, и постижу  боље 

резултате 

2 

Анкетирање 

заинтересованих  ученика 

прве године и 

заинтересованих за рад као 

в.м  

Педагог Одељ. старешине I године, 

ученици  

Новембар 

3 
Прикупити податке о успеху 

ученика 

Педагог Одељенске старешине прве 

године 

Октобар 

4 
Формирање група Никола 

Јовановић 

Наставници  Октобар   

5 Обука вршњачких ментора Психолог  Вршњачки ментори  Октобар 

6 
Реализација вршњачке 

подршке  

ПП служба  Вршњачки ментори  Октобар  

 

7 
Праћење успеха током 

године 

Педагог 

 

Педагог 

 

Током године 

6 
Евалуација рада вршњачког 

тима/ ментора 

ПП служба  Наставници , ученици, 

вршњачки ментори  

Током године 

7 

Реализација допунске и 

додатне наставе  

Помоћник 

директора 

Наставници  Током године 
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2.6. Организовати што већи број превентивних активности и програма у школи уз максимално укључивање ученика  

       

 

2.6.1. 

 Организовати програме заштите репродуктивног здравља у оквиру часова одељењске  заједнице и реализовати их 

2.6.2.  

Реализовати програме превенције злоупотребе алкохола и других дрога 

2.6.3.1 

Планирати радионице које за тему имају превенцију насиља 

2.6.3.2 

Реализација радионица превенције насиља 

2.6.4.1 

Кроз рад Ученичког  парламента укључити радионице превентивног типа 

2.6.4.2 

Реализација радионица на Ученичком  парламенту 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Програми заштите 

репродуктивног здравља 

Наставник 

биологије 

Педагог, одељ. старешине, 

проф. биологије  

Новембар, децембар  

Ученици ће се кроз разноврсне превентивне 

програме упознати са појавама у друштву, али 

и развити одговорније понашање и бити 

спремнији за конструктивно деловање 

2 
Програми превенције 

коришћења ПАСа 

Психолог Педагог, одељ. старешине, 

проф. биологије  

Јануар, фебруар. 

3 
Превенција насиља, 

планирање радионица 

Педагог Педагог, одељ. Старешине Септембар  

3.2 Реализација радионица Олгица Гигић Педагог, одељ. Старешине Од октобра  

4.1 

У плану У. парламента 

уврстити радионице 

превентивног типа  

Психолог У. парламент, професори Септембар.  

4.2 Реализација радионица Психолог Педагози Новембар, јануар, март. 
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   2.7   Оформити вршњачки превентивни тим кроз који ће се реализовати едукација ученика за одговорније понашање, 

ненасиље и толеранцију 

 

 

2.7.1. 

 Сачинити програм рада вршњачког превентивног тима,  

2.7.2  

Формирати групе за вршњачки тим 

2.7.3 

Реализација програма вршњачког превентивног тима (радионице) 

2.7.4 

Презентација рада вршњачког превентивног тима 

2.7.5 

Евалуација радионица и програма 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Програми превентивног 

тима-израда 

 Психолог Педагог, одељ. Старешине Октобар  

Ученици ће се упознати боље са проблемом 

наиља, посебно у школама, са могућношћу 

ненасилне комуникације и акције и медијације.  

2 Формирање група Педагог одељ. старешине.  Новембар   

3 Реализација радионица Психолог Педагог, одељ. Старешине Од новембра  

4 Презентација рада тима Психолог Педагог, вршњачки едукатори Мај  

5 Евалуација програма Психолог Педагог, вршњачки едукатори Јун  
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2.8.  

      Остварити сарадњу и укључити ученике у рад  ваншколских институција, невладиних организација, друштва која 

се баве проблемима младих 

 

 

2.8.1.  

Токон године оставривати сарадњу са што већим бројем установа, организација, институција, друштава који нуде 

превентивне програме и баве се проблемима младих, Канцеларијом за младе Општине Раковица 

2.8.2 

Поједине мотивисане ученике укључивати у програме који се реализују ван школе 

2.8.3 

Информисати ученике о трибинама, састанцима, семинарима, конкурсима и сл.  

2.8.4 

Организовати састанке, часове, трибине, радионице које би држали познаваоци разних области, а везано за проблеме младих, 

у нашој школи 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Остваривање сарадње из ван 

школе 

Мирјана 

Лажетић 

Психолог, ученици Током читаве школске 

године  

Ученици ће се упознати боље са проблемом 

наиља, посебно у школама, са могућношћу 

ненасилне комуникације и акције и медијације.  

2 
Укључивање ученика у 

програме ван школе 

Мирјана 

Лажетић 

Ученици Током читаве школске 

године. 

3 
Информисање ученика Бранко Станић Одељ. Старешине Током читаве школске 

године  

4 
Организација дешавања у 

нашој школи 

Помоћник 

директора 

Предавачи и стручњаци ван 

школа 

Од октобра до маја. 
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2.9.Укључити ученике у што већем броју у ваннаставне активности 

 

2.9.1 Испитати интересовања ученика о  ваннаставним активностима, 

2.9.2 Укључити ученике у израду плана ваннаставних активности 

2.9.3 Укључити ученике у рад ваннаставних активности  

2.9.4 Праћење и промоција реализације ваннаставних активности  

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Испитати интересовања 

ученика о ваннаставним 

активностима  

Мирјана 

Лажетић 

Психолог, ученици, 

У.Парламент 

Током читаве школске 

године  

Ученици активно учествују у одабир, израду 

плана и реализацију ваннаставних активности.  

2 

Укључивање ученика у 

израду плана ваннаставних 

активности  

Мирјана 

Лажетић 

Ученици Током читаве школске 

године. 

3 
Укључити ученике у рад 

ваннаставних активности  

Помоћник 

директора 

Одељ. Старешине Током читаве школске 

године  

4 
Праћење и промоција 

ваннаставних активности  

Помоћник 

директора 

Наставници, ученици  Од октобра до маја. 
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2.10 Пружање подршке ученицима који су под ризиком од осипања у циљу његовог спречавања. 

  

2.10.1 Рана идентификација ученика у ризиком од осипања 

2.10.2 Израда Индивидуалног профила ученика под ризиком од осипања 

2.10.3 Израда Индивидуалног плана подршке за сваког ученика под ризиком од осипања 

2.10.4 Примена Индивидуалног плана подршке 

2.10.5. Праћење и евалуација Индивидуалног плана подршке 

2.10.6. Ревидирање Индивидуалних планова подршке  

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Рана идентификација 

ученика под ризиком од 

осипања  

Помоћник 

директора 

Одељенске старешине Октобар 

Идентификованим  ученици који су у ризику од 

осипања, добили подршку. Идентификовани 

ученици нису напустили школовање.  

2 

Израда Индивидуалног 

профила ученика под 

ризиком од осипања 

Психолог Одељенске старешине Октобар, 

3 Израда ИПП-а Психолог Педагог, одељ. Старешине Октобар Новембар 

3.2 
Примена Индивидуалних 

планова подршке 

Психолог Педагог, одељ. Старешине Током године 

4.1 
Праћење и евалуација ИПП Психолог Одељенске старешине, 

наставници 

Током године 

4.2 
Ревидирање Индивидуалних 

планова подршке  

Психолог Одељенске старешине  Током године 
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    Развојни циљ: 3.  Етос 

 

Унапредити атмосферу за рад и боравак  у школи код свих  заинтересованих субјеката (ученика, свих запослених, 

родитеља, локалне заједнице) 

 

ЗАДАЦИ: 

 

3.1.  Адаптацијом учионице направити специјализовану мултимедијалну учионицу за ученике 

3.3.  Промовисати  активности наше школе 

3.4.  Унапредити информисање у школи 

3.5.  Успоставити шире сарадње са основним школама у нашој локалној заједници 

3.6.  Унапредити међуљудске односе у колективу 
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Конкретне активности 

 

     3.1. Адаптацијом једне учионице направити специјализовану мултимедијалну учионицу за учење, дружење, 

ваннаставне активности.  

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
   Одабир учионице Директор Директор, наставници, Фебруар  2014/2015.  

школске године.  

Постојање специјализоване мултимедијалне 

учионице у којој ће ученици моћи да уче, 

проводе своје слободно време, друже се.  

2 
Опремење учионице Директор  Помоћници директора  

 

До краја 2015 године 

3 

Промовисање учионице и 

реализација активности у 

њој са ученицима 

Помоћник 

директора  

Одељенске старешине  Током године 

 

 

3.2. Промовисати  активности наше школе 

 

 Организовати промоцију школе кроз:  

 

3.3.1. Формирање тима за промоцију школе 

 

У тиму задуженом за промоцију школе треба да буду по један представник стручних већа образовних профила који се 

уписују у нашу школу (машинска, електро струка), представник општих предмета и психолог школе. Задатак тима је да 

унапреди постојећу презентацију свих образовних профила. Оваква презентација би се користила на Сајмовима образовања, 

преуентацијама у основним школама и сл.  

 

3.3.1.1    Формирање тима за промоцију школе у који би укључили и ученике  

3.3.1.2    Унапређење презентације свих образовних профила, уз техничку подршку 

3.3.1.3.    Промоција наше школе  
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 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
   Формирање тима Мирјана 

Лажетић 

Директор, ШРП тим Фебруар  2014/2015.  

школске године.  
Школа ће поседовати тим за промоцију и имаће 

сачињену презентацију коју ће по потреби 

користити на Сајму образовања, 

презентацијама школе и сл.  

2 
Унапређење презентације Бранко Станић Директор, ШРП тим 

 

Април школске године 

3 

Промоција  Нирјана 

Лажетић 

 

Тим за промоцију 

 

Април, мај  
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3.4.  Унапредити информисање у школи 

 

3.4.1.  Обезбедити средства за огласне табле 

3.4.2.  Набавити и поставити огласне табле за ђаке 

3.4.3. Набавити и поставити огласне табле за родитеље 

3.4.4. Одабрати садржаје који ће побољшати информисаност учесника ВО процеса  

3.4.5. Интезивирати сарадњу са Министарством просвете у циљу правововременог информисања 

3.4.5.    Стално ажурирање података 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Обезбеђивање средстава Директор 

 

Директор, Општина Током читаве шк. 

године 

Помоћу огласних табли за ученике и за 

родитеље у тзв. родитељском кутку учесници 

ВО процеса ће бити информисанији о свим 

актвиностима у школи . Самим тим ће и рад 

школе бити транспарентнији.  

2 
Постављање огласних табли 

за ђаке 

Помоћник 

директора 

Домар школе 

 

Након набавке 

средстава 

3 
Постављање огласних табли 

за ђаке 

Помоћник 

директора 

Домар школе 

 

Након набавке 

средстава 

4 

Одабир садржаја Помоћник 

директора, ПП 

служба 

Тим за промоцију школе Када се поруче и 

поставе табле 

5 
Сарадња са Министарством 

просвете 

Директор Тим за промоцију школе,  

ШРП тим 

Током читаве шк. 

године 

6 
Ажурирање података Педагог, 

Психолог 

ПП служба, директор Током читаве шк. 

године 
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3.5. Успостављање шире сарадње са основним школама у нашој локалној заједници 

Пошто су наша циљна група  поред родитеља садашњих ученика и нови будући ученици, планирамо организовање више 

активности са ученицима основних школа на територији Општине Раковица. 

 

 3.5.1. Организовање спортских сусрета 

 

3.5.1.1.  Испланирати спортске сусрете на терену школе, са ученицима основних школа као и турнир у фудбалу ученика и 

наставника наше школе 

3.5.1.2.  Договорити сусрете са основним школама 

3.5.1.3.  Обавестити локалну заједницу о предстојећим спортским дешавањима 

3.5.1.4.  Одржавање спорских сусрета 

3.5.1.5.  Наградити најбоље ученике 

3.5.1.6.  Припремити материјал за огласну таблу са награђеним ученицима и одржаним манифестацијама 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Планирање спортских 

сусрета 

Јовановић 

Никола 

Актив физичког васп.  Од априла до јуна 

школске године 

Школа ће организовати спортске сусрете и 

такмичења и промовисати здраве стилове 

живота и успешне ученике на пољу спорта у 

нашој школи.  

2 
Договор са ОШ Бранко Симић Актив физичког васп.  

 

Од априла до јуна.  

школске године 

3 
Обавештавање медија Директор Новинари 

 

Од априла до јуна.  

школске године 

4 
Реализација спортских 

сусрета 

Булатовић Зоран Актив физичког васп.  

 

Од априла до јуна.  

школске године 

5 
Награђивање најбољих 

ученика који су учествовали 

Директор Актив физичког васп. ,  

Директор 

Јун  

6 

Оглашавање резултата Мирјана 

Лажетић 

Мирјана Лажетић, Олгица 

Гигић 

Након сваког 

спрортског успеха 

наших ђака 

 



 25 

 
 

 

 3.5.2. Посете основним школама и размена информација 

 

Са основним школама које не учествују на Сајму образовања оствариће се  контакт у циљу промоције наше школе  

3.5.2.1.   Остварити контакт са свим основним школама на подручју општине Раковица и шире 

3.5.2.2.   Направити распоред посета основним  школама са тимом за презентацију школе 

3.5.2.3    Заказати посете основним школама 

3.5.2.4    Организовање посете основним школама 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Контакт са ОШ Раде 

Драгојловић 

Тим за промоцију школе Од марта до јуна. 

године 
Наша школа ће представити ученицима 

основних школа подрушја рада и занимања 

која могу да упишу након завршене школе, при 

чему ће се ученици добити више правих  

информација и пре определити за нашу школу.   

2 
Распоред посета ОШ Раде 

Драгојловић.  

Тим за промоцију школе 

 

Од матра до јуна. 

године 

3 
Заказивање посета Раде 

Драгојловић 

Тим за промоцију школе 

 

Од априла до јуна 

године 

4 
Организовање посета Никола 

Јовановић  

Тим за промоцију школе 

 

Од априла до јуна. 

године 

 

 

 

3.5.3.  Сајам  образовања 

 

 

3.5.3.1   Припрема презентације школе – снимање материјала, са људима из тима за презентацију школе  

3.5.3.2   Монтирање материјала 

3.5.3.3.  Прављење финалне верзије презентације 

3.5.3.4.  Пријављивање на Сајам  образовања 

3.5.3.5   Презентација на Сајму  образовања 
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 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Припрема презентације 

школе 

Бранко Станић Стручни активи Април.  

На Сајму образовања наша школа је 

презентовала свој рад, активности, профиле 

које уписјуемо, достигнућа и сл.  

2 
Монтирање материјала  Милош 

Мајсторовић 

Тим за промоцију школе 

 

Април  

3 
Прављење финалне верзије 

презентације 

Бранко Станић Мирјана Лажетић 

 

Април  

4 
Пријављивање на Сајам  

образовања 

Никола 

Јовановић 

Тим за промоцију школе 

 

Мај  

5 
Презентација на Сајму  

образовања 

Директор Тим за промоцију школе, 

ученици  

Мај  

 

 

    

  3.6.  

Унапредити међуљудске односе у колективу  

 

 

3.6.1. Организовати акције солидарности у колективу за раднике којима је помоћ  потребна 

3.6.2. Организовање излета за све раднике школе 

3.6.3.  Испланирати прославу Нове године, обележавање 8. марта и дана школе 

3.6.4. Организовати пут на више дана за раднике школе 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Акције солидарности Никола 

Јовановић 

Синдикат Током читаве шк. 

године.  

Кроз неформална дружења, ван наставе и 

школе, радници ће се више зближити и 

унапредиће међусобне односе 

2 Организовање излета Директор школе Синдикат Мај  

3 
Планирати прославе Никола 

Јовановић 

Синдикат За обележавање 

важнијих датума 

4 
Планирање пута, екскурзије 

за раднике школе 

Директор школе, Синдикат Април , мај  
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    Развојни циљ: 4. РЕСУРСИ 

 

Обновити и унапредити ресурсе који већ постоје у школи, уз изградњу нових  

 

ЗАДАЦИ: 

 

4.1. Људски ресурси 

 

Унапредити план стручног усавршавања  

 

4.2. Материјално- технички  ресурси 

 

4.2.1.       Постојећу техничку опрему учинити доступнијом  

4.2.2. Обновити стручну литературу, методичко-дидактичку, у циљу унапређења наставе 

 

 

 

4.3. Ресурси локалне средине 

 

4.3.1. Појачати и унапредити сарадњу са медијима, културним, научним институцијама, спортским организацијама 
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Конкретне активности 

 

4.1. Унапредити план стручног усавршавања  

Задатак унапређења стручног усавршавања у великој мери зависи од обезбеђених средстава. Општинска средства нису 

довољна, а исплате су нередовне и често не можемо у плану, посебно дугорочном, да се ослонимо на уплате из Општине. 

Због немогућности прецизног и поузданог планирања (јер не знамо на који начин ће се одвијати финансирање) план стручног 

усавршавања израђујемо за годину дана.  

4.1.1.  

Анализа Каталога за стучно усавршавање  од стране сваког стручног већа 

4.1.2.  

Анализирати потребе и интересовања наставника за стручним усавршавањем 

4.1.3. 

Укључити  и потребе тима за превенцију насиља, у плану стручног усавршавања уврстити обуке које могу користити у 

превенцији злостављања, занемаривања и насиља  

4.1.4. 

Комплетирати план  стручног усавршавања у складу са Припручником за планирање стручног усавршавања и напредовања 

(Завод за унапређивање образовања) 

4.1.5.  

Израдити план стручног усавршавања на нивоу актива за једногодишњи период 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Анализа Каталога стручног 

усавршавања 

Катарина 

Станић 

Председници стручних већа Септембар.  

На основу унапређеног и боље испланираног 

стручног усавршавање запослени у ПХШ ће 

стећи неопходна знања и вештине за 

унапређење наставе и побољшање живота и 

рада у школи 

2 
Анализа потребе за 

стручним усавршавањем 

Катарина 

Станић 

Председници стручних већа 

 

Септембар  

3 
Анализа потребних обука за 

тим за превенцију   

Педагог Тим за превенцију насиља Октобар  

4 
Комплетирати план 

стручног усавршавања 

Психолог Педагошки колегијум  Октобар  

5 
Израдити план  стручног 

усавршавања 

Психолог ПП служба Октобар  
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4.2. Материјално- технички  ресурси 

 

4.2.1. Постојећу техничку опрему учинити доступнијом  

У  развојном плану је предвиђена набавка нових рачунара, лап топова, рачунара, опрему за мерење у електроници, 

опрема за дигитално мерење, 10 мултимедијалних пројектора.  

Фокус активности је учинити набављену опрему доступнијом.  

 

4.2.1.1.  Направити анализу и попис техничке опреме у школи 

4.2.1.2.  Осмислити систем требовања покретне опреме (БИМ, пројектор...) 

4.2.1.3.  Оспособити постојећу опрему која је неисправна ( стари рачунари, уградити анти вирус програме и сл. ) 

4.2.1.4.  Упутити професоре на могућности коришћења техничке опреме  

4.2.1.5. Упутити професоре на могућности требовања потрошног материјала 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 Попис техничке опреме Бранко Станић Пописна комисија Децембар  

Наставници ће у настави користити сва 

расположива средства која ће школа понудити 

на коришћење 

2 
Осмислити систем 

требовања 

Секретар  Председници стручних већа 

 

Децембар  

3 
Оспособити постојећу 

опрему 

Милош 

Мајсторовић  

Проф. информатике Јануар  

4 
Упутити проф. на 

коришћење опреме 

Бранко Станић Педагошки клегијум Јануар  

5 

Требовање потрошног 

материјала 

Директор Педагошки колегијум Током првог 

полугодишта  
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4.2.2.   Обновити стручну литературу, методичко-дидактичку, у циљу унапређења наставе 

Остваривање овог циља зависи од средстава којима школа располаже, и која Општина одобри 

 

 

4.2.2.1.  Направити списак литературе која је потребна приправницима за полагање испита за лиценцу 

4.2.2.2.  По стручним већима направити списак потребне литературе  

4.2.2.3.  Прикупити понуде издавача (Сајам књига) 

4.2.2.4. Одабрати литературу која је потребна 

4.2.2.5.  Обезбедити средства 

4.2.2.6.  По пријему књига, обавестити професоре школе о ново набављеној литератури, да би могли да је користе у 

циљу унапређења наставе 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Списак литературе за 

приправнике 

Педагог Педагог Последња недеља 

октобра  

Школа ће поседовати стручну, методичку и 

дидактичку литературу која ће служити 

унапређењу наставе 

2 
Списак потребне литературе 

по ст. већима 

Педагог Председници стручних већа 

 

Октобар  

3 Понуде издавача Секретар Проф. информатике Октобар  

4 
Одабир литературе Никола 

Јовановић  

ШРП тим Новембар  

5 
Обезбедити  средства Директор Управа школе, локална 

заједница 

Током читавог периода 

 

6 
Обавештавање Директор Комисија за културни и јавну 

делатност 

Након  набавке 

литературе 
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4.3. Ресурси локалне средине  
4.3.1. Појачати и унапредити сарадњу са медијима, културним, научним институцијама, спортским организацијама 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 Сарадња са медијима Секретар Тим за промоцију школе Током читаве  

Све манифестације, важнији догађаји су 

пропраћени медијски, а све акције које могу да 

се реализују у сарадњи са другим 

институцијама, реализоване су  заједно 

2 
Сарадња са спорским 

организацијама 

Симић Б.  Актив проф. физичког 

васпитања 

Током године 

3 
Сарадња са културним и 

научним институцијама 

Помоћник 

директора 

Управа школе и сви 

запослени 

Током године 

4 Сарадња са медијима Секретар Тим за промоцију школе Током године 

5. 
Сарадња са спорским 

организацијама 

Симић Б.  Актив проф. физичког 

васпитања 

Током године 
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5. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Развојни циљ: Професионалним компетенцијама и способношћу руковођења утицати не квалитет рада и развој 

школе, подстицати позитивну климу, омогућавати и подржавати перманентно стучно усавршавање наставника. 

 

 

ЗАДАЦИ: 

 

5.1. Редовно усавршавање у области организације и руковођења  

5.2            Развијати, подстицати и промовисати квалитну сарадњу и позитивну климу у колективу 

5.3           Обезбеђивање услова  за учешће ученика у одлучивању и организацији рада школе 

5.4            Промовирање школе 

   5.5.          Обезбеђивање услова за стручно усавршавање наставника 
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Конкретне активности 

 

5.1. Редовно усавршавање у области организације и руковођења  

 

5.1.1. Перманентно стручно усавршавање руководећег кадра 

      5.1.1.1. Континуирано праћење стручне периодике из области руковођења и законске регулативе 

5.1.2.  

     Обезбедити обуку дела колектива ( 5 чланова – представника актива , директора и помоћника директора) о тимском раду – 

семинар ,,Менаџмент у образовању-како управљати новом школом,, 

     5.1.2.1.     Обезбедити средства за реализацију семинара  

     5.1.2.2.  Обука чланова 

      5.1.3. 

      Пренос знања на остале чланове колектива организацијом обуке на  нивоу актива , планирање 

      5.1.4. Реализација обуке 

5.1.5. Процена, евалуација обуке 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Присуствовање семинарима 

у организацији МП 

Директор, 

помоћник 

директора 

Директор, помоћник 

директора, секретар 

У складу са календаром 

активности МП 

Побољшан квалитет руковођења на ниво 

школе, односно на нивоу управе и на нивоу 

стручних органа. 

2 

Претплата на стручне 

часописе и праћење истих 

Директор, 

помоћник 

директора 

Директор, помоћник 

директора, секретар 

континуриано 

3 Обезбеђивање средстава Директор Директор, Општина Током године 
4 Обука Пед. служба Стручни предавачи Током године 

5 
Пренос знања, план Задужен 

професор 

Професори који су завшили 

обуку 

Током године 

6 
Обука Задужен 

професор 

Професори који су завшили 

обуку 

Током године 

7 

Евалуација Директор Професори који су завшили 

обуку 
Јун  
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 5.2. Развијати, подстицати и промовисати квалитну сарадњу и позитивну климу у колективу у циљу даљег развоја 

школе 

 

5.2.1. Обезбеђивање квалитетне комуникације са наставницима, засноване на међусобној сарадњи и поштовању 

5.2.2.1. План рада Педагошког колегијума 

5.2.2.2. Организовање редовних месечних састанака Педагошког колегијума 

5.2.2.3. Извештавање Наставничког већа о раду Педагошког колегијума  

5.2.3. Сарадња  са активом за развој школског програма,  активом за развојно планирање и тимом за заштиту ученика од 

насиља 

      5.2.3.1.На почетку школске године и  након сваког тромесечја одржати састанак са наведеним активима  у циљу праћења 

и помоћи активима  у реализацији планова 

5.2.3.2. Координација рада тимова и обезбеђивање услова за несметан рад актива 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

     

Позитивна, подстицајна, радна клима која 

доприноси развоју школе 

 

1 

Месечни састанци 

Педагошког колегијума 

Директор,помоћ

ник директора 

Педагошки колегијум Сваки месец  

2 

Обезбеђивање услова за 

несметан рад актива 

(организовање замена у 

време састанака) 

директор Помоћник директора Током шк. године 

9 

Праћење и помоћ активима 

у раду 

Директор, 

помоћник 

директора 

Тим за развој школског 

програма, Тим за развојно 

планирање, тим за заштиту 

ученика од насиља 

На почетку школске 

године, и после сваког 

тромесечја  

10 

Извештавање Наставничког 

већа о напорима и 

резутатима рада актива 

директор 

 

Тим за развој школског 

програма, тим за развојно 

планирање, тим за заштиту 

ученика од насиља 

Четири пута годишње у 

шк. години 
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5.3. Обезбеђивање услова  за учешће ученика у одлучивању и организацији рада школе 
 

5.3.1. Омогућити ученицима простор за несметан рад Ученичког парламента 

5.3.1.1. Пружити помоћ у релизацији пројекта Ђачког парламента „Специјализована мултимедијална учионица“ 

5.3.2. Упознати чланове Ученичког парламента са могућностима које им пружа Закон у остваривању права и 

одговорности ученика 

5.3.3. Подстицати ученике на активно учешће у процесу планирања развоја школе и укључивање у актив за развојно 

планирање 

5.3.4. Омогућити представницима Ученичког парламента да присуствују седницама стручних органа 

 

 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Обезбедити простор за 

специјализовану 

мултимедијалну учионицу 

директор 

 

Директор, помоћник 

директора, представници 

Ђачког парламента 

Март 2015 

Активно укључивање ученика у живот школе 

допринеће развоју школе и развијању свести 

код ученика да могу бити активни учесници у 

давању мишљења, сугестија и исказивања  

потреба за променом у одређеним аспектима 

рада школе.   

2 

На одељењским заједницама  

ннформисати ученике о 

правима и могућностима 

укључивања у живот школе 

Одељењске 

заједнице, 

педагози,предст

авници Ђачког 

парламента 

Одељењске старешине, 

педагози,представници 

Ђачког парламента 

Септембар  

3 

Одабир ученика, чланова 

актива за развојно 

планирање 

Ученички 

парламент 

Представници Ученичког 

парламента 

Октобар  

4 

Присуствовање 

представника ученика 

седницама стручних органа 

Ученички 

парламент 

Представници Ученичког 

парламента 

Од Новембра. 
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5.4. Промовирање школе 

 

5.4.1. Оформити тим за за израду сајта школе 

5.4.1.1. Одабир материјала за сајт 

5.4.1.2. Ажурирање сајта 

5.4.1.3. Обезбеђивање средстава 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
   Формирање тима Мајсторовић 

Милош 

Информатичари Март  

Школа поседује сајт које се редовно ажурира 
2 Одабир материјала за сајт Мајсторовић М.  Тим за израду сајта Током године 

3 
Ажурирање сајта Тим за израду 

сајта 

Тим за израду сајта, 

информатичари 

Током шк. године 

4 Обезбеђивање средстава директор Директор Током године 

 

5.4.2. Израда пропагандног материјала 

5.4.2.1. Формирање тима 

5.4.2.2. Одабир пропагандног материјала ( флајери, плакати, брошуре, оловке, фасцикле, календари) 

5.4.2.3. Обезбеђивање средстава 

5.4.2.4. Осмишљавање изгледа и текста пропаганндног материјала 

5.4.2.5. Дистрибуција пропагандног материјала 
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 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

   Формирање тима  Председник 

стручног већа 

српског језика 

Тим за презентацију школе Фебруар  

Школа поседује пропагандни материја који 

доприноси промоцији школе 

2 

Одабир пропагандног 

материјала 

Председник 

стручног већа 

српског језика 

Тим за израду п. материјала Фебруар  

3 
Обезбеђивање средстава Директор  Ученици обр. Профила 

ситоштампар 

Фебруар  

4 
Одабир материјала за 

пропагандни материјал 

Директор Директор Фебруар  

5 

Штампање материјала Председник 

стручног већа 

српског језика 

Тим за израду п. материјала Март  

6 
Дистибуција  пропагандног 

материјала 

Бранко Станић  Тим за израду п. материјала Март-април  

7 

Сваке године допуњавати, 

мењати, прилагођавати 

пропагандни материјал 

потребама школе 

Педагог Тим за презентацију школе Април – јун  

8 

 Координатор 

тима за 

презентацију 

школе 

Тим за презентацију школе По потреби 

 

 

 

5.4.3. Учешће на Сајму образовања 

5.4.3.1. Формирање тима за организацију и реализацију активности на Сајму образовања 

5.4.3.2. Укључивање тима за израду пропагандног материјала и тима за ажурирање сајта 

5.4.3.3. припрема видео презентације школе 

5.4.3.3.1. Укључивање представника Ученичког парламента, тима за ажурурање сајта и тима за пропагандни материјал у 

монтирање и израду  финалне верзије презентације 

5.4.3.4. Укључивање ученика завршних разреда свих профила у промовисању рада школе на Сајму 

5.4.3.5. Укључивање ученика профила цвећар-вртлар у декорацији штанда наше шкоиле  
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 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Формирање тима за 

организацију Сајма 

образовања 

Председници 

стручних већа 

Тим ѕа презентацију школе 

састављен од чланова стучних 

већа, тима за израду 

пропагандног материјала, 

тима ѕа ажурирање сајта 

Март  

Промовисање рада и резултата школе. 

Попуњавање уписне квоте у првом уписном 

кругу. 

2 
Припрема презентације 

школе 

Лажетић М Тим за презентацију школе Март  

3 Монтирање материјала  ПП. служба ПП. Служба Март  

4 

Прављење финалне верзије 

презентације 

Председници 

стручних већа 

Тим ѕа презентацију школе 

састављен од чланова стучних 

већа, тима за израду 

пропагандног материјала, 

тима ѕа ажурирање сајта, 

предсавник Ђачког 

парламента 

Март  

5 
Пријављивање на Сајам  

образовања 

Директор Тим за презентацију школе Април  

6 

Презентација на Сајму  

образовања 

Председници 

стручних већа 

Тим за презентацију школе, 

ученици завршних разреда 

свих профила 

Април  

7 

Декорација штанда школе Тим за 

презентацију 

школе 

Тим за презентацију школе, 

ученици обр.профила цвећар-

вртлар 

Април  
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    Развојни циљ: 6. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

 

    ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 Процесом самовредновања подручја рада школе планирати  унапређивање области квалитета које произлазе из процене 

стања у школи у циљу планирања стратегије за даљи развој школе и остаривања мисије и визије школе. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

6.1. Извршити анализу  Годишњег програма рада 

6.2. Извршити анализу Школског развојног плана 

6.3. На основу извештаја о реализацији израдити нови развојни план 

6.3. Извршити самовредновање по областима квалитета  и израдити акционе планове  

6.4. Извршити анализу Школског програма и изадити нови Школски програм 

 

 

Конкретне активности 

 

6.1. Извршити анализу  Годишњег програма рада 

6.1.2.. Допунити области које су процењене као непотпуне 

 6.1.3. Додати области и садржаје који недостају 

 

 

6.1.1.1.  Анализирати Годишњи програм рада обративши пажњу на области које се могу унапредити 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Анализа Годишњег 

програма 

Горица Вуковић Управа школе, педагог Август 

Урађена анализа Годишњег програма рада 

2 
Избор области које се могу 

унапредити 

Горица Вуковић Сви радници Септебар 
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6.2. Допунити области које су процењене као непотпуне 

 

 

6.2.1. Дефинисати области које су непотпуне 

6.2.2. Допунити области које су дефинисане у новом  Годишњем  програму рада 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Дефинисање непотпуних 

области 

Педагог Педагог Септембар 

Допуњене су  области које су непотпуне у 

Годишњем програму рада 

 2 

Допуна области које су 

дефинисане  новим 

Годишњим програмом 

Секретар, 

Педагог 

Сви радници Септембар 

 

 

6.3. Додати области и садржаје који недостају 

 

6.3.1. Дефинисати области које недостају 

6.3.2.  Додати области и садржаје који недостају у новом  Годишњем  програму рада 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Дефинисање области које 

недостају 

Педагог Педагог  

Додате су области које недостају у Годишњем 

програму рада 
2 

Додати области и садржаје 

који  недостају 

Педагог Сви радници Септембар 
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Развојни циљ: 7.  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 Подићи средњу оцену ученика и пролазност по одељењима.  

 

ЗАДАЦИ: 

7.1. Интензивирати план допунске наставе 

7.2. Подићи ниво мотивисаности ученика 

7.3. Израдити критеријуме оцењивања у складу са Правилником о стандарду постигнућа 

7.4. Презентовати ученичке радове 

7.5. Подићи квалитет ваннаставних активности 
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Конкретне активности 

 

7.1. Интензивирати план допунске наставе 

 

7.1.1 На наставничком већу презентовати идеју о плану допунске наставе (транспарентност плана, обавештавање ђака и 

родитеља о распореду допунске наставе, постављање паноа у холу школе) 

7.1.2 Планирање допунске наставе од стране наставника који су задужени решењем за прво тромесечје (планирање и 

обавештавање се врши једном за наредно тромесечје) 

7.1.3 Осмишљавање  инструмента за проналажење узрока неуспеха у настави 

7.1.4 Осмишљавање  улазног теста о почетном знању ученика у првом разреду 

7.1.5 План допунске наставе истаћи у холу школе 

7.1.6 Реализовати план допунске наставе 

7.1.7 Обавити улазно тестирање  

7.1.8 Анкетирати ученике о узроцима слабијег успеха 

7.1.9 Анализа анкете 

7.1.10 На основу резултата анкете, упућивање ученика на програм рационализације учења ( разрађен у плану за подршку 

ученицима) 

7.1.11  На крају трећег тромесечја направити анализу успеха (упоредити резултате успеха) 

7.1.12 Пратити реализацију допунске наставе 
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 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Презентација идеје о плану 

допунске наставе на 

Наставничком већу 

Педагог Педагошки колегијум Октобар  

. 

Часови допунске наставе се редовно одржавају, 

ученици редовније похађају допунску наставу, 

дефинисани су узроци неуспеха у учењу, 

ученици постижу боље резултате 

2 
Планирање допунске 

наставе 

Директор Задужени професори Октобар 

3 
Проналажење узрока 

неуспеха у настави 

Педагог Педагоки колегијум Сваки класификациони 

период 

4 
Осмишљавање иницијалног 

г теста 

Задужени 

професори 

Задужени професори Август, септембар   

5 
Истицање плана допунске 

наставе у холу школе 

педагог Задужени професори Октобар   

6 
Реализација плана допунске 

наставе 

Задужени 

професори 

Задужени професори Од октобра     

7 
Иницијално тестирање Задужени 

професори 

Задужени професори Септембар   

8 

Анкетирање ученика Наставници 

енглеског и 

српског језика 

Задужени професори Новембар  

9 
Анализа анкете педагог Педагог Новембар  

10 

Упућивање ученика на 

програм рационализације 

учења 

Одељ. 

старешине 

Одељ. старешине Октобар  

11 Анализа успеха Педагог Педагог Март   

12 

Праћење реализације 

допунске наставе 

Директор Педагог До јуна    
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7.2.   Подићи ниво мотивисаности ученика 

  

7.2.1 Презентовање идеје мотивисања успешних ученика на наставничком већу 

7.2.2 Током читаве године пратити достигнућа успешних ученика на свим пољима  

7.2.3 На крају сваког  тромесечја из сваког одељења одабрати најбољег ученика, најбоље одељење и сл.  

7.2.4 Направити пано са подацима о најбољим ученицима 

7.2.5 За полугодиште уредити пано са најбољим ученицима, фотографијама, интервјуима... 

7.2.6 На крају године наградити најбоље ученике и најбоље одељење 

7.2.7 Направити пано са репортажом о  најбољим ученицима 

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 Презентовање мотивисања Педагог Педагог Април  

Код ученика је подстакнут такмичарски дух, 

ученици који су награђени, задовољнији су и 

мотивисанији да постигну бољи успех. Остали 

ученици су упознати са резултатима свог рада. 

2 
Праћење достигнућа 

успешних ученика 

Педагог Одељењске старешине Током читаве шк.  

године 

3 

Одабир најбољег ученика и 

одељења 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Одељ. веће На крају сваког квартала  

4 

Пано- подаци о најбољим 

уч. 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Танасковић М. Савићевић, 

Миликић 

На крају сваког квартала  

5 

Пано са најбољим 

ученицима 

Помоћник 

директора, 

Мирјана 

Лажетић  

Новинарска секција, педагози, 

професори 

На крају сваког 

полугодишта. године 

6 
Награђивање Директор Одељ. веће, Педагошки 

колегијум 

Јун    

7 
Пано- репортажа Бранко Станић Новинарска секција, педагози, 

професори 

Јун   

 



 45 

 

7.4.    Презентовати ученичке радове 

 

7.4.1 Поставити задатак на Наставничком већу за све професоре да прате ученички рад који би био подесан за објављивање 

на огласним таблама 

7.4.2 Посебно обавестити професоре који воде секције о идеји потенцирања објављивања ученичких радова 

7.4.3 Спремати материјал од  ученичких радова   

7.4.4 Ажурирање огласних табли најбољим ученичким радовима 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 Праћење ученичког рада Педагог Педагог Од октобра   

Најбољи ученички радови су објављени или 

презентовани 

2 Обавештавање за секције Педагог Педагог Октобар   

3 
Припремити материјал од 

ученичких радова 

Мирјана 

Лажетић 

Новинарска секција, сви 

професори 

 Од новембра      

4 Ажурирање Педагог Педагог Током читаве године 
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Развојни циљ 8: Спречавање осипања ученика из школе 

 
Израдити план за спречавање раног напуштања школовања, имплементација плана и праћење ефекта. 

Задаци:  

 
            8.1    Направити  Акциони план за спречавање осипања 

8.2    Израдити методологију за рану идентификацију ученика под ризиком од осипања, 

8.3    Пружање подршке сваком ученику који је под ризиком од осипања у складу са његовим потребама 

8.4.   Укључивање родитеља деце која су под ризиком од осипања и пружање подршке њима. 

 

 

 

8.1 .1 Оформити Тим за спречавање осипања  

            8.1. 2 Направити Акциони План за спречавање осипања 

8.2. 3 Представити Акциони план на Наставничком већу 

8.3. 4 Имплементирати АП током школске године 

8.4. 5 Праћење реализације  

 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Оформити тим за 

спречавање осипања 

Директор  Стручни активи  Септембар 

Имплементиран план за спречавање осипања 

ученика 

2 
Направити АП за 

спречавање осипања 

Психолог  Наставници  Септембар 

3 
Имплементација АП током 

школске године 

Помоћник 

директора  

Одељ. старешине Током године 

4 

Пратити реализацију АП  Педагог 

Помоћник 

директора 

Одељенске старешине На крају сваког квартала  

5 
Ревидирање АП  Помоћник 

директора,  

Тим за превенцију осипања По потреби  
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8.2  Израдити методологију за рану идентификацију ученика под ризиком од осипања, 

 
8.2.1.  Израдити индикаторе за идентификацију ученика у ризику од осипања 

8.2.2   Идентификовати ученике у рзику од осипања по дефинисаним критеријумима 

8.2.3   Доношење одлуке о броју ученика за које ће се правити ИПП (Индивидуални план подршке) 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Израдити индикаторе за 

рану идентификацију 

ученика у ризику од 

осипања 

Психолог Одељенске сатрешине Октобар 

Израњена методологија за рану 

идентификацију ученика у ризику од 

осипања. Изабрани ученици за израду ИПП-

а 

2 
Идентификација ученика у 

ризику од осипања 

Психолог  Одељенске старешине Октобар 

3 

Доношење одлуке о броју 

ученика за које ће се 

правити ИПП 

Психолог Одељ. старешине Октобар 

 

 

8.3. Пружање подршке сваком ученику који је под ризиком од осипања у складу са његовим потребама 

 

8.3.1 Израда Индивидуалног профила ученика под ризиком од осипања 

8.3.2 Израда Индивидуалног плана подршке за сваког ученика 

8.3.3 Примена и праћење ефеката подршке 

8.3.4 Ревидирање плана подршке где је то потребно 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 

Израда индивидуалног 

профила ученика под 

ризиком 

Психолог Одељенске сатрешине Октобар 

Пружена подршка ученицима у рзику од 

осипања 2 Израда ИПП-а  Психолог  Одељенске старешине Октобар 

3 
Примена и праћење ефеката 

подршке  

Психолог Одељ. старешине Током године 

4 Ревидирање плана подршке Психолог Одељенске старешине Током године  
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8.4 Укључивање родитеља деце која су под ризиком од осипања и пружање подршке њима 

 

8.4.1 Организовање радионица са родитељима 

8.4.2 Позивање родитеља на све манифестације које школа организује 

8.4.3 Пружање релевантних информација родитељима о институцијама које пружају разне врсте услуга 

 

 Активност/и 
Одговорна 

особа 
Носилац активности Време за реализацију Очекивани резултати 

1 
Организовање радионица са 

родитељима 

Психолог/Педаг

ог 

Одељенске сатрешине, 

родитељи 

Током годин 

Пружена подршка ученицима у рзику од 

осипања 
2 

Позвање родитеља на све 

манифестације школске 

Помоћник 

директора 

Одељенске старешине Током године 

3 
Пружање релевантних 

информациаја 

Психолог Одељ. старешине Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду,                                                                                                                          Председник Школског одбора 

29.10.2014                                                                                                                            Срђан Милијановић 

                                                                                                                                           ____________________________ 


