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O NAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Недалеко од Зрењанина, на обали Тамиша, налази се 

мало банатско село Томашевац у чијем центру се налази  

ОШ "Младост". Тачно време подизања школе не знамо, 

мада располажемо поузданим подацима да је постојала још 

у VI веку н.е. у делу насеља Чоке.  

С обзиром на то да је школа у сеоској средини, 

образовна и социјална структура родитеља није повољна. 

Преовлађују вишечлане пољопривредне и радничке 

породице, са великим бројем старачких домаћинстава. 

Томашевац дели судбину већине села чији број становника 

се из године у годину смањује због миграција у град, па се 

тиме и број ученика у школи смањује. Данас школа броји 

78 ученика у које је убројано и осморо деце припремног 

одељења. 
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Нова школска зграда на адреси Трг слободе 8 изграђена је 1970. године.  

Од  тада се перманентно ради на уређењу екстеријера и ентеријера школе у шта се 

може уверити сваки пролазник и посетилац школе. Осим естетског момента, 

функционалност нам је веома битна. Капацитет школе је довољан за редовно извођење 

наставе за све ученике распоређене у 9 одељења основне школе и 1 припремно одељење. 

Настава се изводи у једној смени у пет учионица које се налазе у приземљу школе и 8 

кабинета смештених на спрату. Површину школске зграде од 2250 м² покривају, осим 

наведених учионица и кабинета, и просторија намењена за рад и  боравак деце предшколског 

узраста, фискултурна сала са свлачионицом и справарницом, медијатека, библиотека са 

читаоницом, кухиња са трпезаријом, канцеларије директора, секретара и стручног сарадника 

– психолога  школе, као и помоћне просторије. На зеленој површини, у једном делу 

ограђеног школског дворишта, налази се летња учионица и реквизити за забаву ученика.  
Од септембра 2010.године у складу са европским стандардима, осим два редовна улаза за ученике и 

запослене и посетиоце школе, школа има и специјалан приступ за особе са инвалидитетом.  

 Од почетка  школске 2010/11. године у свом саставу, осим припремног одељења и 8 одељења 

у којима се одвија редовна настава од I до VIII разреда, школа броји и једно специјално одељење за 

децу са сметњама у развоју. Ово одељење тренутно не постоји, јер нема ученика са тешким сметњама 

у развоју. 

Настава је стручно заступљена. Укупан број запослених је 31, од тога у разредној 

настави 6 (2 наставника и 2 професора разредне наставе и 2 професора енглеског језика), 14 у 

предметној настави, 1 директор школе, 1 стручни сарадник – психолог, 0,5 секретар школе, 

0,5 шеф рачуноводства, 0,5 библиотекар, 1,5 домар, 1 ложач, 0,25 радник у школској кухињи 

и 3,75 радника на одржавању чистоће. Наставници се у складу са финансијским 

могућностима укључују у актуелне програме стручног усавршавања.  

Школа се  на основу важећег норматива, може сврстати у боље опремљене.  

Кабинет информатике обезбеђује 16 

радних места са рачунарима за ученике. 

Кабинет за српски језик уједно је и једна од 

четири мултимедијалне учионице у којој се 

настава изводи у изузетно савременим 

условима. Рачунар, телевизор, касетофон, 

двд-плејер, видео-рекордер и једно од 

најсавременијих техничких средстава које се 

може користити у настави интерактивна 

"паметна" табла, уређаји су који омогућују 

да се настава изводи на највишем нивоу. 

Осим наведених техничких апарата школа 

поседује још 4 интерактивне табле, 46 

рачунара, 2 дигиталнa камкордерa, 3 

дигитална фото-апарата, ласерски колор 
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штампач,  13 видео пројектора,  5 лап-топ рачунара и друга савремена наставна средства 

распоређена по свим кабинетима и учионицама.  

 

 

Амбијент школе оплемењује и бројно 

украсно саксијско цвеће као и наши школски 

љубимци – рибице и папагај за сада, а надамо се 

да ће се у будућности врсте и број наших 

љубимаца повећати. Континуиран рад и сарадња 

ученика и наставника сваке године резултирају 

запаженим пласманима наших ученика на 

општинским и окружним такмичењима.  

 

 

 

 

Аналитичко сагледавање наставе и ваннаставних активности показује да је положај 

ученика и даље традиционалан иако се наставно особље, у последње време претежно 

подмлађено, труди да наставу знатно осавремени и афирмише ученике у развијању свог 

знања, креативности и потреба. Пред нама се непрекидно постављају нови захтеви, а ми 

енергично и са пуно ентузијазма обављамо све радне задатке како бисмо очували репутацију 

школе која је пре неколико година добила најпрестижнију награду коју једна образовно-

васпитна установа на покрајинском нивоу може добити, награду "Ђорђе Натошевић". 
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Analiza stawa 
 

Snage i resursi 
 

Стручност кадра 

 
Без обзира на то што је наша школа у сеоској средини и има мали број ученика и 

наставног особља, резултати нашег рада и успешност су запажени у локалној средини и 

шире. Сваке године ученици представљају школу на општинским, окружним, па чак и на 

републичким такмичењима, на којима постижу значајне резултате. Након завршеног 

осмогодишњег школовања већина ученика успева да упише жељену школу. Успесима наших 

ученика доприноси следеће: 

 

 од 20 запослених у настави, 17 је професора,  

3 наставника. Скоро сви  предмети су 

стручно заступљени, осим математике. 

Школа има стручног сарадника – психолога, 

и библиотекара.  

 наставници воде рачуна о оптерећености 

ученика, о њиховим способностима и 

склоностима, те непрестано воде рачуна о 

избору садржаја, метода, облика и средстава 

за рад којима ће на најбољи начин ученици 

моћи да усвоје предвиђено градиво; 

 креативност појединаца се цени и 

промовише се као лични успех и као успех 

школе; 

 тимски рад је присутан у великој мери што доприноси развоју још топлије атмосфере у 

школи; 

 заинтересованост наставног особља за 

иновације, усавршавање и подизање 

квалитета рада у настави показују учешћа 

на семинарима међу којима издвајамо 

"Развој дигиталних компетенција", " 

Дигитална учионица", "Настава 

оријентисна ка исходима" , 

„Самовредновање у функцији развоја 

школе“, „Да свака учионица буде 

мултимедијална“, „Компетентан наставник 

између теорије и праксе“, „Електронско 

учење – администрациони системи“ и 

„Електронско учење – инструкциони 

дизајн“, „Промоција хуманих вредности – за доброту је сваки дан добар дан“ као и обука за 

инклузивно образовање. Стручно оспособљавање је не само законом прописана обавеза већ 

и радо прихваћена активност од свих наставника и стручних сарадника.  
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 Правилником прописан број од 100 обавезних часова стручног усавршавања се увелико 

премашује у нашој школи упркос пре свега финансијским тешкоћама које прате 

реализацију ове активности. 

 већина наставног кадра је обучена за примену информационих техника у планирању и 

извођењу наставе, као и примену адекватног образовног софтвера на најсавременијим 

наставним средствима као што је интерактивна електронска табла.    
 

 
 

Простор 
 Простор у нашој школи се рационално користи и естетски је лепо уређен што 

доприноси општој угодности и стварању топле, интимне и за рад подстицајне атмосфере. У 

уређењу учионица и школе у целини, посебно место имају ученички радови, а читав наш 

простор одликује и висок степен хигијене што се и види на сваком кораку. 

Наша школа  располаже  адекватним 

простором подељеним на следећи начин: 

 5 учионица опште намене 

 8 кабинета 

 једна летња учионица 

 фискултурна сала 

 библиотека са читаоницом 

 кухиња са трпезаријом 

 двориште са спортским реквизитима 

 

Опрема 
На основу анализе стања и потреба школе 

током процеса самовредновања, планирано је 

претходним Школским развојним планом увођење 

видео надзор, што је и реализовано .Јануара 2008. 

године постављен је систем којим је са укупно 14 

камера покривен највећи део унутрашњег и 

спољашњег простора школе. Циљ нам је да 

повећамо безбедност ученика, али и физичку 

заштиту објекта и опреме у њему.  

Рационалност и добру организацију 

омогућује и добра опремљеност кабинета за 

предметну наставу, учионица и школе у целини 

чиме је омогућено да настава буде реализована на веома модеран начин. Школа поседује 46 

рачунара, од чега је 16 у информатичком кабинету,  који су умрежени и све време повезани 

на интернет, а користе се у  настави. Остали рачунари су у администрацији, библиотеци као 

и у зборници и свим учионицама. Осим рачунара,  поседујемо и савремену пратећу опрему 

као што су : две интерактивне табле, штампачи у боји и скенер апарати. У власништву школе 

налазе се и лап-топ рачунари, фотокопир-апарати, дигитални камкордер, дигитални фото-

апарати , видео пројектори у већини учионица, телевизијски апарати, двд-плејери, музички 

стубови, радио-касетофони, графоскопи, пројектори и др.  

Локална телефонска централа са 6 локала омогућава нам бољу комуникацију, како са 

особама изван, тако и међу запосленима унутар школске зграде.  
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Осим информатичког кабинета, изузетном 

техничком опремљеношћу располаже и 

мултимедијална учионица у којој се, осим 

телевизора, рачунара, двд-плејера, видео-рекордера, 

графоскопа и радио-касетофона, налази и врхунска 

интерактивна електронска табла „SMART Board“ 

којом се може похвалити ретко која школа. Иако 

нам је техничка опремљеност на завидном нивоу, 

не задовољавамо се тренутним стањем, већ 

настављамо да пратимо развој технике и да, колико 

нам финансијско стање дозволи, још више 

модернизујемо наставу и рад у школи.  

 

Slabosti 

Изузев читавог низа добрих страна, у 

образовно-васпитном раду наше школе присутне су и слабости на које ми, нажалост, не 

можемо много да утичемо. Околности које отежавају наш рад су следеће: 

 лоша образовна и социјална структура средине; 

 лош материјални положај средине; 

 удаљеност од града и слаба саобраћајна комуникација (немогућност укључивања 

ученика у различите видове личног усавршавања, нпр. учење страних језика у 

специјализованим школама, посете музеју, позоришту, биоскопу, концертима...); 
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Misija 
 

 
Misija na{e {kole je da vaspitava i obrazuje, da podsti~e li~ni razvoj i 

u~enika i nastavnika, da razvija svest o pravima i odgovornostima, da podsti~e 
potrebu za permanentnim obrazovawem i samoobrazovawem svih pojedinaca 
ukqu~enih u rad {kole. 

 

Vizija 
 

 
Veseli tonovi {kolske himne i wen tekst potvr|uje na{e te`we: 
 

     Moja {kola 
 
Ako `eli{ ti da vidi{ 

{kolu lep,u {kolu pravu, 

na{u “Mladost” sad poseti 
hrani du{u- puni glavu. 

 
Ako `eli{ odgovore 
da postavi{ zagonetku, 
primamo te vrlo rado, 
da}emo ti odgonetku. 

 
Kad po`eli{ dobar savet, 

kad si sam il’ kad si sama, 
nasmejano dru{tvo ~eka- 
budi sre}an me|u nama! 
Refren: 
 Mladost- to je moja {kola 

za nas |ake kao topli dom. 

Do|i, vidi, javi nam se, 
nisi sam u svetu tom.  

 

@elimo {kolu spremnu za uvo|ewe novih metoda, 
savremenih pristupa radu i kreativnih ideja, {kolu 

otvorenu za susrete i komunikaciju, {kolu savremenog i 
prepoznatqivog imixa, u kojoj }e se svako, ko u wu u|e, 

ose}ati zadovoqno i prijatno. 
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Потребе  
 

Након реализације свих активности предвиђених претходним Развојним 

плановима, извршеног спољашњег вредновања рада установе од стране тима за 

екстерну евалуацију ШУ Зрењанин и континуираног процеса самовредновања 

до данас,  издвојене су две кључне области којима желимо да дамо посебан 

нагласак и значај у нашем будућем раду. То су кључне области: 

 

 

 

 

 
 

Приоритети: 
 
Настава и учење  
 

 примена одговарајућих дидактичко – методичких  решења на часу, чешће 

планирање  реализације часова применом дигиталне  технологије 

 креирање аутентичног и стимулативног дигиталног окружења за учење 

 прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 ефикасно управљање процесом учења у циљу повезивања стечених знања 

са свакодневним животом 

 реализовање вредновања који је у функцији даљег учења са применом 

система за управљање учењем 

 стварање мотивишуће атмосфере за рад на часу и подстицање 

интелектуалне радозналости и слободног изношења идеја ученика уз 

уважавање различитости 
 

Подршка ученицима: 
 

 континуирано подстицање личног, професионалног и социјалног развоја 

ученика 

 обогаћивање система подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са посебним интересовањима 
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1. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ 

ПРОЦЕСА 
Специфични циљеви: 

 

 Подизање нивоа дигиталних компетенција 

 Повећање степена мотивисаности ученика за примену 

стечених знања у свакодневном животу 
 

2. ПРУЖАЊЕ ВЕЋЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 
Специфични циљеви: 

 

 Подстицање личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика 

 Обогаћивање система подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима са посебним 

интересовањима 

 
 

Ciqevi 
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1. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Подизање нивоа 

дигиталних 

компетенција 

Планирати чешћу примену 

дигиталне технологије у настави  

- У писаним припремама наставници чешће 

планирају употребу дигиталних технологија. 

- Наставници израђују дигиталне материјале за 

презентовање наставних саддржаја и  прослеђују 

их ученицима. 

- Ученици раде задатке користећи дигиталне 

технологије (гугл учионица, е-учионица, дигитални 

уџбеник…) 

- Наставници и ученици израђују дигиталне 

материјале за утврђивање, проширивање, вежбање 

и проверавање знања (упитници, квизови, тестови, 

вежбе…). 

- Путем мобилних телефона реализују се  

утврђивање, проширивање и проверавање знања на 

часовима редовне наставе и ваннаставних 

активности . 

Током школске године 
Учитељи, 

предметни наставници 

Креирати аутентично и 

стимулативно дигитално 

окружење за учење 

Примењивати системе за 

управљање учењем 

Повећање степена 

мотивисаности 

ученика за примену 

стечених знања у 

свакодневном 

животу 

Подстицати ученике да повезују 

стечена знања са свакодневним 

животом. 

- Организација и реализација квиза: „Учим, знам, 

могу.“ 

- Организација и реализација активности „Моје 

право да живим здраво“ 

- Учешће на манифестацији „Европско село“ 

(израда материјала, припрема наступа). 

- Организација и реализација „Дечјег вашара“. 

- Припрема програма за Дан школе. 

Током школске године 
Учитељи, 

предметни наставници,  
Подстицати интелектуалне 

радозналости и слободно 

изношење идеја ученика уз 

уважавање различитости. 
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ЕВАЛУАЦИЈА 
Предмет евалуације:      

 исходи предузетих активности 

 УЧЕНИЦИ 
НАСТАВНИЦИ И 

САРАДНИЦИ 
РОДИТЕЉИ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ИСХОД 

-Ученици остварују напредак, ниво  

квалитета дигиталних компетенција је 

виши у односу на претходне године, 

-Ученици показују већу 

заинтересованост за примену стечених 

знања у свакодневном животу. 

-Повећано залагање 

наставника и сарадника у 

коришћењу дигиталних 

технологија у настави, 

повећани резултати рада 

наставника и сарадника 

-Боља информисаност о мерама и акцијама 

предузетим у школи на пољу повећања нивоа 

дигиталних компетенција ученика и 

наставника и доприноса школе повећању 

успешности ученика кроз примену стечених 

знања у свакодневном животу. 

-помоћ у виду донација 

 
Носиоци евалуације: тим за развојно планирање, наставници, учитељи, директор 

Време евалуације: на крају сваке школске године, а коначна евалуација 2025. године 

Инструмент евалуације: протоколи, евиденција одржаних часова, е-дневници рада, евиденција психолога, Летопис, евиденција директора, резултати 

завршних испита, резултати са такмичења, резултати националних тестирања… 

Самоевалуација стручног актива за развојно планирање: самостална процена постављених задатака, идентификација снага и слабости  

Евалуација је намењена школском колективу-наставницима и сарадницима, ученицима и представницима Савета родитеља. 
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2. ПРУЖАЊЕ ВЕЋЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Подстицање 

личног, 

професионалног и 

социјалног развоја 

ученика 

Организовати програме/активности за 

развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација…) 

- У оквиру радионица на ЧОС-у развијати 

вештине комуникације и начине за 

конструктивно решавање проблема ради 

промовисања ненасиља. 

- У оквиру едукативних радионица израда паноа 

ради промовисања стила здравог живота. 

- Редовно ажурирање евиденције за 

идентификовање емоционалних, телесних, 

здравствених и социјалних потреба ученика. 

- Учешће у заједничким пројектима са 

релевантним институцијама (домови здравља, 

развојно саветовалиште, саветовалиште за 

младе, интересорна комисија, центар за 

социјални рад, Полицијска управа, ватрогасци и 

др,) 

- Одржавање часова са обогаћеним 

једносменским радом. 

- Хуманитарна акција са Црвеним крстом 

школе. 

- Презентовање рада у ваннаставним 

активностима путем сајта школе, паноа и 

друштвених мрежа. 

- Похваљивање и награђивање ученика који 

постижу успехе из различитих области ( на сајту 

школе, фејсбук страници школе и на прослави 

Дана школе). 

- Организовање спортских сусрета у сарадњи са 

основном школом из Орловата. 

- Организовање радне акције „Уређуј околину“. 

- Организовање радне акције „Рециклирај 

паметно“. 

- Учешће на такмичењима и конкурсима. 

- Размена искуства на Стручним већима за 

ученике који раде по ИОП-у. 

-Јавни час читања на одређену тему. 

Током школске 

године 

Учитељи, 

предметни наставници, 

психолог школе 

Укључивати већи број ученика у 

ваннаставне активности у складу са 

њиховим интересовањима. 

Промовисати здраве стилове живота, права 

детета, заштиту човекове околине и 

одрживи развој.  

Обогаћивање 

система подршке 

ученицима из 

осетљивих група и 

ученицима са 

посебним 

интересовањима 

Примењивати индивидуализован 

приступ/индивидуални образовни план за 

ученике из осетљивих група и ученике са 

посебним интересовањима. 

Током школске 

године 

Учитељи, 

предметни наставници, 

локална самоуправа, 

психолог школе, 

директор 
Сарадња са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из 

осетљивих група и ученицима са посебним 

интересовањима. 
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ЕВАЛУАЦИЈА 
Предмет евалуације:      

 исходи предузетих активности 

 
УЧЕНИЦИ 

НАСТАВНИЦИ И 

САРАДНИЦИ 
РОДИТЕЉИ 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ИСХОД 

-Повећање степена личног, 

професионалног и 

социјалног развоја ученика,  

-напредовање ученика у 

стицању знања и бољи 

резултати у школском 

успеху и различитим 

такмичењима 

-Усавршавање и 

осавремењивање наставног 

процеса, интензивирање 

праћења рада, напредовања 

и постигнућа ученика, 

интензивирање и 

потенцирање практичног 

значаја стечених знања 

-Повећана заинтересованост 

за праћење напредовања 

ученика из осетљивих група 

и ученика са изузетним 

способностима и спремности 

за пружање подршке 

ученицима у учењу и 

напредовању 

-Помоћ у виду сарадње у 

различитим пројектима и 

другим видовима 

подршке ученицима 

 
Носиоци евалуације: тим за развојно планирање, наставници, учитељи, директор 

Инструмент евалуације: протоколи, евиденција одржаних часова, е-дневници рада, евиденција психолога, Летопис, евиденција директора 

 

Самоевалуација стручног актива за развојно планирање: самостална процена постављених задатака, идентификација снага и слабости 

 

 Евалуација је намењена школском колективу-наставницима и сарадницима, ученицима и представницима Савета родитеља. 

 
Време евалуације: на крају сваке године, а коначна евалуација 2025. године 
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 појединачна анализа резултата коју врше предметни наставници у сарадњи са психологом, а  након 

добијања  резултата завршног испита;  

 колективна анализа резултата на стручним већима и Наставничком већу и уочавање „слабих“ и „јаких“ 

страна након чега сваки предметни наставник доноси своју стратегију, али у корелацији са другим 

предметним наставницима; 

 редовно одржавање часова припремне наставе, допунског рада и секције на којима би се посебна пажња 

посветила оним областима из којих ученици показују слабије напредовање  

 чешће организовање пробних тестова како би и ученици и наставници имали прави увид у напредовање 

ученика; 

 обавезна заједничка анализа тестова са ученицима, а потом се о томе на родитељским састанцима или у 

терминима индивидуалних контаката обавештавају родитељи како би имали увид у напредовање своје 

деце; 

 применом различитих метода и облика рада, као и наставних средстава,  како на часовима редовне наставе, 

тако и на часовима припремне наставе, допунског рада и секције ученици се мотивишу за постизање бољих 

резултата ( диференцирани приступ настави, групни рад, индивидуализована настава, ученик-ментор, 

међусобна такмичења и сл.); 

 напредовање и успех ученика се континуирано похваљују, награђују и истичу; 

 упознавање ученика и родитеља са доступним материјалом за припремање завршног испита ( различите 

збирке тестова, специјализоване емисије на телевизији или сајтови на интернету које се баве полагањем 

мале матуре и сл) и подстицање ученика на самостално коришћење различитих извора знања; 

 анкетирање ученика и разговор са њима у вези са проналажењем нових идеја и начина рада, а све у циљу 

бољег напредовања ученика. 

 

Задатак/ активност 
Време 

реализације 
Исходи/ефекти Носиоци активности 

Анализа  резултата  

завршног испита 
јун, август   

Утврђивање наставних области 

из предмета у којима је 

потребно унапредити рад 

наставници информатике и 

предмета српски, математике, 

историје, географије, 

биологије 

стручна већа 

Израда плана припреме за 

полагање завршног испита 
јануар 

Планска и систематска 

припрема ученика за полагање 

завршног испита. Реализација 

припреме за полагање  

завршног испита 

наставници из појединих 

наставних предмета, 

стручна већа 

Одржавање  часова 

одељењског старешине 

посвећених психолошкој 

припреми ученика за 

полагање завршног испита  

април 

мај 

Ученици су психички спремни 

за полагање завршног испита, 

без страха и напетости 

приступају полагању завршног 

испита 

 

одељенски старешина 

психолог  

 

Индивидуални разговори  

психолога  са ученицима и 

родитељима ученика  осмог 

разреда 

током целе 

школске године, по 

потреби 

Ученици добијају информације 

о завршном  испиту, о средњим 

школама, помоћ у психолошкој 

припреми за полагање, о 

избору и упису у средње школе 

психолог  школе  

Информисање ученика о 

завршном испиту 

март  

април 

мај 

јун 

Ученици добијају све 

информације о спровођењу 

завршног испита 

одељенске старешине 

психолог школе 

директор 

наставници 

Информисање родитеља о 

припремама и о завршном 

испиту - 

Презентација 

и упис у средње школе. 

мај 

Родитељи су информисани о 

завршном испиту и о упису у 

средње школе 

директор  

психолог  

одељенске старешине 8. 

разреда 

Прилагођавање садржаја у 

оквиру редовне,  допунске и 

додатне наставе захтевима 

завршног испита   

током реализације 

РП 

Ученици ће учити ,  решавати 

задатке и одговарати на питања 

која доприносе  развоју 

логичког мишљења, 

наставници 

стручна већа 
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разумевања, аналитичког 

мишљења, закључивања на 

основу чињеница и усвајању 

појмова  

Тестирање ученика  8. 

разреда стандардизованим 

тестовима знања  

март 

Наставници, ученици и 

родитељи добијају 

информације о знању ученика и 

у којим областима унапредити 

рад 

наставници  

стручна већа 

Пробни завршни испит и 

анализа  
април 

Ученици су упознати са 

ситуацијом  при полагању 

завршног испита и добијају 

повратну информацију о 

резултатима свог  израде 

тестова 

одељенске старешине 

наставници 

Извештавање родитеља о 

резултатима пробног 

завршног испита   

април 
Родитељи су упознати са 

резултатима  

одељенске старешине 

 

Праћење уписа ученика у 

средње школе  
јул 

Основна школа води  

евиденцију у које су средње 

школе уписани ученици 

 

одељенске старешине 

директор 

психолог школе 

 

 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И 

РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и 

комуникационих препрека и доноси индивидуални образовни план. 

Циљ додатне подршке у образовању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно 

васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу се прилагођавати сваком 

појединачно, уз стално праћење развоја. 

Ове мере ће обухватати : 

• целовиту, свеобухватну процену детета узимајући у обзир све аспекте његовог развоја и живота 

• уважавање жеља родитеља и деце кад год за то постоје могућности, како наметање циљева не би доводило 

до отпора и негативних емоционалних реакција. 

• комуникација међу члановима тима као и до сада биће партнерска, односно неговаће се уважавање 

различитих мишљења и предлога свих у тиму у циљу остваривања основних потенцијала детета, што се 

конкретизује кроз активности за свако дете и појединачне задатке сваког члана тима. Остварење очуваних 

потенцијала подразумева да су ти потенцијали откривени и да се могу стварати услови у којима ће их дете 

развијати кроз активности за које је адекватно мотивисано. 

• задовољство детета представља снажну основу за стварање и одржавање мотивације. Неопходно је да 

планирање садржи мале, али достижне успехе и да су тог постигнућа свесни сви (и родитељи и дете и 

чланови тима). 

• општи циљ који има приоритет, увек је најбољи интерес детета. Иако чланови тима могу имати различите 

идеје о томе шта је најбоље за дете, подстицаји који дају резултат (образовно постигнуће, мотивација за 

рад, осећање успеха, прихваћеност од вршњака), треба да буду основни критеријум исправности циљева и 

предузетих мера. 

Све поменуте мере спроводиће се у складу са актуелним организационим и финансијским капацитетима 

школе. 

Мере за унапређивање: 
Рок за 

извршење  
Активности Носиоци активности 

Процена  

остварености 

август  
Информисање Педагошког колегијума о 

реализацији инклузивног образовања  
школски психолог записник 

септембар 
Формирање тима за инклузивно 

образовање 
Педагошки колегијум извештај 

септембар 
Информисање Ученичког парламента о 

активностима 

Координатор тима 

за инклузију 
записник 
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септембар-

октобар-

новембар 

 

Идентификација ученика из осетљивих 

група 

одељењскес тарешине 

наставници 

психолог 

записник 

Идентификација ученика из за ИОП-1 и 

ИОП-2 

одељењске старешине 

наставници 

психолог 

записник 

Идентификација ученика за појачан 

васпитно-образовни рад ИОП -3 

одељењск естарешине 

наставници 

психолог 

записник 

септембар 
Именовање тимова за додатну подршку 

ученицима 

Педагошки 

колегијум 
извештај 

септембар 

Израда дневног распореда рада са 

лицем које пружа додатну  подршку и 

распоред рада у посебној групи у којој се 

пружа додатна подршка, као и 

учесталост подршке 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник Тим за ИО 

извештај 

Прилагођење примена циљева 

образовања и васпитања 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник Тим за ИО 

извештај 

Усвајање посебних стандарда 

постигнућа и прилагођених стандарда за 

поједине или за све предмете са 

образложењем за одступање од посебних 

стандарда; 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник Тим за ИО 

Педагошки 

колегијум 

извештај 

Израда индивидуалних програма по 

предметима, односно садржајима у 

предметима који се обрађују у одељењу 

и раду са додатном подршком; 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник Тим за ИО 

Педагошки 

колегијум 

извештај 

Индивидуализација наставних 

активности и прилагођавање наставних 

метода и техника; 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник Тим за ИО 

извештај 

Укључивањем стручних лица изван 

школе у сарадњи са родитељима и 

локалном заједницом 

Тим за додатну 

подршку, стручни 

сарадник 

извештај 

октобар 
Укључивање вршњачког тима за помоћ 

деци са посебним потребама 

Председни ик 

вршњачког тима 
извештај 

октобар 

Усвајање ИОП-а у сарадњи са 

родитељима тимом за додатну 

подршку ученицима 

Тим за додатну 

подршку 
извештај 

прво 

полугодиште 

Информисање НВ и Савета родитеља о 

реализацији ИОП-а 

Координатор тима 

за инклузију 
записник 

прво 

полугодиште 

Корекција ИОП на основу анализе на 

класификационим периодима 

Тим подршку 

наставници, 

родитељи 

записник 

прво 

полугодиште 
реализације ИОП 

Педагошки 

колегијум 
извештај 

у току школске 

године 

Набавка асистативне технологије и 

дидактичких материјала 
Директор извештај 

  у току 

школске године 

Повећање компетенција наставника кроз 

обуке 
Директор извештај 

јануар 
Спремност наставника за примену 

иновативних приступа у учењу 
школски психолог извештај 

фебруар Ефикасна примена савремених учила 

Стручна већа за област 

друштвених и природних 

наука 

извештај 

март Подршка ученицима укљученим у ИОП 

Тим за додатну 

подршку 

наставници, 

родитељи 

извештај 

током школске 

године 
Сарадња са локалном заједницом 

Тим за додатну 

подршку 

наставници, 

родитељи 

извештај 

током шклске Сарадња са интерресорном комисијом Тим за ИОП, извештај 
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године наставници, 

родитељи 

током школске 

године 
Сарадња са родитељима  школски психолог извештај 

токим школске 

године 
Сарадња са другим школама Тим за ИОП, извештај 

токим школске 

године 
Вођење документације 

Руководилац Тима 

за ИОП 
извештај 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 

Превенција насиља у школи има за циљ: 

- унапређивање безбедности ученика, 

- повећање квалитета рада у установи, 

- стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема 

и дугорочно 

- повећавање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем 

васпитању и образовању ученика. 

Задаци: 

- Организује упознавање свих актера са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља 

- Координирају израду и реализацију програма заштите (превентивне и интервентне активности) 

- Процењују нивое ризика за безбедност ученика 

- Сарађују са релевантним установама 

- Прате и процењују ефекте предузетих мера 

- Евидентирају појаву насиља и прикупљају документацију 

- Извештавају стручна тела и органе управљања. 

У сврху постизања ових циљева реализоваће се: 

 постављање јасних правила понашања у школи, која ће бити доследно спроведена: запослени не сме да 

изазове насиље или допринесе насиљу, непоштовањем личности и права ученика, недоследношћу у 

поступању, необјективним оцењивањем итд. Такође, дефинисањем нивоа насилног понашања добија се 

јасан увид у понашање које се описује агресивним од стране ученика или неког од запослених у школи. 

 сталним обучавањем запослених, ученика и родитеља (путем предавања, психолошких радионица,...) 

настојаће се да препознају насилно понашање и да на њега одреагују на адекватан начин 

 спроводиће се сарадња са ученицима током планирања и реализације превентивних активности у виду 

разних искуствених прича о насилном понашању, укључивање у психолошке радионице које би за тему 

имале равноправност, борбу против дискриминације и других предрасуда,... како би се развиле социјалне и 

емоционалне вештине ученика и стекле вештине ненасилног разрешавања конфликата.  

 кроз рад ученичког парламента ученицима би се дао простор да сами предложе могуће активности којим би 

се ова тема адекватно обрадила и презентовала у циљу освешћивања њеног значаја и превенције 

 стварање атмосфере у школи да до насиља не дође – реаговањем на сваки покушај насиља, разноврсном 

понудом слободних и ваннаставних активности помоћу којих ће ученици моћи на квалитетан начин да 

проведу слободно време 

 индивидуалан рад са децом са проблемима у понашању, уклапањем у средину или подучавањем од стране 

тима за заштиту деце од насилног понашања. 

 физичких и других мера превенције: дежурство запослених, одговарајуће осветљење у згради и дворишту, 

ограђено и безбедно двориште, физичко-техничко обезбеђење као што је видео надзор и сл. 

 

 

Мере превенције насиља у школи: 
Рок за 

извршење 
Активности 

Носиоци 

активности 

Процена 

остварености 

август 

Анализа листа пријава насиља током године и 

анкете ученика и дефинисање проблема у вези 

са постојећим ризичним облицима понашања 

ученика у школи 

Тим за борбу 

против насиља 

школски психолог 

извештај 

септембар 
Именовање тимова за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Наставничко 

веће, 

Савет родитеља и 

Школски одбор 

записник 
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септембар 

Планирање и прављење акционог плана 

заједничких активности ученика, наставника и 

родитеља и усвојити начине за унапређење 

међусобног деловања свих актера 

Наставничко 

веће, 

Ученички парламент 

Савет родитеља 

записник 

током школске 

године 

Унапређивати сарадњу школе , родитеља и 

локалне заједнице у вези са спречавањем и 

смањењем свих врста насиља 

сви учесници 
извештај 

записник 

током школске 

године 

Развијање безбедног и подстицајног окружења 

за ученике у школи и обезбеђивње трајних 

услова за спречавање насиља у школи 

Савет родитеља, 

Тим за безбедност 

извештај 

записник 

током школске 

године 

Процена ризика будућег понашања ученика 

који је извршио васпитно дисциплински 

прекршај 

стручни сарадник, 

Tим 
записник 

током школске 

године 

Реализовање укључивања ученика у 

друштвено прихватљиве активности 

Педагошки колегијум 

стрзчна већа 

извештај 

записник 

током школске 

године 

Квалитетна стручна обука свих запослених у 

вези са спречавањем и смањењем насиља у 

школи 

сви запослени извештај 

током школске 

године 

Промовисање нанасилног понашања, 

разумевања и здравог живота у школи 
сви актери записници 

септембар 

Унапређење међусобне сарадње и размене 

података са локалном заједницом и другим 

школама 

Педагошки колегијум извештај 

септембар 
Упознавање ученика са Посебним протоколом 

за заштиту ученика 
одељенске старешине записници 

септембар 

Упознавање ученика са Правилником о 

безбедности ученика и о процедурама за 

заштиту и безбедност ученика 

одељенске старешине записници 

мај 
Анкетирање ученика о учесталости и врстама 

насилничког понашања 
школски психолог извештај 

септембар Формирање ученичког парламента одељенске  старешине записници 

септембар Формирање и обука Вршњачког тима одељенске старешине записници 

октобар Усвајање правила понашања и реституције Ученички парламент записници 

август 
Доношење правила понашања на нивоу школе, 

редефинисање постојећих правила 
Ученички  парламент записници 

током године Превентивне радионице са ученицима одељенске старешине записници 

током године 
Превенција насиља кроз наставне садржаје из 

свих наставних предмета 

стручна већа за 

област предмета 
извештај 

март 
Спортски турнири посвећени сигурном и 

безбедном школском окружењу  

наставник физичког 

васпитања 

Тим за безбедност 

извештај 

октобар 
Учешће ученика у активностима поводом 

Дечје недеље 
Тим за безбедност извештај 

током године 

Промовисање друштвене одговорност и 

сензибилисањем могућих спонзора програма 

путем промоције програма 

директор, 

Савет родитеља 

извештај 

записник 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
 

Најдрастичнијим  обликом  неуспеха  сматра  се  напуштање  школовања.   

Напуштање  школовања  може  бити  и  израз дуготрајног  и  континуираног  доживљавања  неуспеха  са  

пратећим  социјалним  и емоционалним  последицама.  Разочараност,  неповерење  у  сопствене  

могућности, одбаченост од вршњачке групе, притисак од стране породице, школе и шире друштвене 

заједнице могу довести до физичког и менталног терета са којим  ученици не могу да  се изборе,  па  

алтернативу  за  решавање  проблема  виде  у  напуштању  школовања .  

У  циљу  смањења  броја  ученика  који  напуштају  школовање   школа ће увести већи  број  разноврсних  

активности и едукација , пре свега родитеља али и ученика, са циљем сагледавања значаја и потребе 

образовања у човековом животу. 

Последице  напуштања  школовања  су  негативне,  како  за  појединца,  тако  и  за друштво  у  целини.  

Појединци  који  напусте  школу  немају  велике  могућности  за напредовањем. Послови које могу да 

обављају су тежи и мање плаћени, чешће испољавају друштвено  неприхватљиве  облике  понашања,  а  

тиме  се  повећавају  могућности   учешћа таквих  појединаца  у  криминалним  радњама.  Зато  је  од   
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друштвеног  значаја  да  школа предузимањем  одређених  мера  задржи  ученике  у  образовном  систему  и  

тиме  допринесе бољем успеху наредних генерација. Квалитетно образовање прилагођено потребама сваког 

ученика је најбоља мера која ученика спречава да промени школу или напусти образовање. 

Мере превенције: 

1. Систем каријерног вођења – Важно је радити на ученичким вештинама за каријерно вођење, да ученик 

уме да препозна своје способности и интересовања, и да препозна самостално или уз саветодавну помоћ 

образовни пут и жељено занимање. 

2. Пружање системске подршке наставницима за рад са ученицима са проблемима у понашању како би 

изградили додатне вештине за суочавање са изазовима у учионици. У пракси се догађа да ученици буду 

искључени са часова, да се између наставника и ученика ескалира конфликт, и да се такве ситуације 

завршавају рестриктивно по ученика, а стресно и исцрпљујуће за наставника. Вештинама квалитетне, 

конструктивне комуникације се много оваквих ситуација може избећи. 

3. Јачање сарадње са родитељима – Улога родитеља у образовању је незаобилазна. Родитељи имају највише 

утицаја на учеников став према школи, образовању, занимању итд. Школа мора константно радити на 

јачању сарадње са родитељима различитим иницијативама и активностима. 

4. Праћење ученика са високим ризиком да би могли одустати од редовног школовања. То су ученици који 

често изостају са наставе, ученици са лошим успехом, са проблемима у понашању, ученици из 

маргинализованих средина, са проблемима у породици, итд. Прелазак у пети разред је прекретница на којој 

долази до осипања деце из основне школе, и то у значајном проценту деце са села и, посебно, ромске деце.. 

 
Рок за 

извршење 
Активност Носиоци активности 

Процена 

остварености 

септембар Организација приредбе поводом пријема првака Актив другог разреда Извештај 

јануар, мај 
Организовати приредбе поводом Дана школе и 

школске славе Светог Саве 

наставници 

Ученички парламент 
Извештај 

октобар Обележавање Дечје недеље; 
задужени Тимови у 

школи 
Извештај 

 новембар 
Предавање „Прелаз из разредне на 

предметну наставу“ за ученике V разреда 
психолог Извештај 

новембар 
Изложбе и активности ученика у складу са актуелним 

догађајима 

Ученички парламент 

наставници 
Извештај 

децембар 
Кутак успешних-уређење паноа; Уређење паноа 

поводом Нове године 
Ученички парламент Извештај 

јануар Приредба поводом школске славе Свети Сава задужени тимови Извештај 

фебруар Предавање и радионице за родитеље будућих првака 

психолог 

учитељи 

васпитач 

Извештај 

март Дан за маме; уређење паноа одељењске старешине Извештај 

aприл Тематски родитељски састанци 
одељенске старешине 

психолог 
Извештај 

aприл 
Презентација за ученике 4.разреда и њихове родитеље, 

Прелазак на предметну наставу 

Психолог 

одељењске старешине 
Извештај 

децембар, 

мај 

Екстерни маркетинг: 

Организовање ликовних изложби, квизова знања , 

израда паноа и јавно објављивање постигнутих 

резултата са такмичења, смотри и других 

манифестација 

задужени 

наставници 
Извештај 

 

 

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА АКТИВНОСТИ 

 

Веома је значајно препознавање и идентификовање даровитих ученика, као и пружање одговарајуће 

подршке развоју талентованих и њихово одговарајуће ангажовање у окружењу школе и заједнице. 

Проучавање развоја даровите деце и подстицање њихових способности, интересовања и талената у великој 

мери зависи од ефикасног деловања наставника, школског психолога и свих актера школског живота, па се 

досадашња међусобна сарадња треба наставити и побољшати. При раду са ученицима посебна пажња се 

мора поклањати креативности и интересовањима ученика, давању адекватних одговора, креирању такве 

педагошке климе и ситуације у којима ће даровити ученик моћи да се развија несметано, да остварује 

максимуме у сазнању, креативном испољавању и самопотврђивању. У том циљу у школу треба уводити 

многе иновације, првенствено у области наставе,  што је већ заступљено у Развојном плану наше школе у  
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циљевима, задацима и активностима - Подизање квалитета наставног процеса. Школа треба да постане 

активна, усмерена на дете као целовиту личност, а препознатљиве карактеристике такве школе су да се 

полази од интересовања ученика на које се надовезује учење, мотивација за учење је унутрашња, а у 

настави ће доминирати активне методе. Приоритет школе ће бити развој личности сваког детета, а садржаји 

рада, облици и методе, средства и поступци, активности и положај ученика у тим активностима 

најзначајнији су услов пуног развоја даровитих. У школи ће се  организовати и различити облици 

ваннаставних активности и додатни рад  чији је основни смисао допринос и омогућавање оптималног 

развоја даровитих ученика и што потпунији развој њихових општих и посебних способности у функцији 

ширег и бржег напредовања ученика. Додатна настава ће се реализовати уколико се из појединих предмета 

детектују ученици са посебним склоностима и то у обиму који ће бити усклађен са задужењима наставника 

у оквиру 40-часовне радне недеље.  

У школи ће се: 

 подстицати креативност, различитост и стална едукација наставника за рад са ученицима са посебним 

интересовањима, као и за примену савремених наставних метода и облика рада, 

 унапредити процес учења и праћења напредовања ученика, 

 усавршити и допунити процес планирања и припремања часова редовне наставе и ваннаставних 

активности, 

 дати предност и подршка квалитетима индивидуализоване и диференциране наставе, 

 обезбедити транспарентност рада ваннаставних активности, 

 подстицати родитељи на сарадничке односе са наставницима и ученицима, 

 подстицати међусобна сарадња и размена искустава наставника у припремању и реализацији наставе 

засноване на принципима индивидуализације и диференцијације, 

 интензивирати сарадња Стручних већа везана за рад са даровитим ученицима  и за рад ваннаставних 

активности. 

Анализирајући извештаје са састанака Стручних већа и тимова за самовредновање дошло се и до закључка 

да је потребно наставити и интензивирати рад ваннаставних активности и континуирано их усклађивати са 

интересовањима и способностима ученика кроз: 

 Планом додатне наставе и Лични планом стручног усавршавања - предвидети часове припреме ученика за 

такмичења, консултација са ментором, рада у истраживачкој делатности 

 Унапређивање културне и јавне делатности школе 

 Унапређењемсарадње са културним и научним институцијама 

 Промовисање спортских активности и развој спорта 

 Повећање броја хуманитарних акција у сарадњи са локалном заједницом и организовање еколошке 

едукације ученика 

 Организовање акција у којима ће се развијати различита интересовања ученика 

 Организовање школских свечаности поводом пригодних датума 

 Учешће на ликовним и литерарним конкурсима 

 

задаци активност 
носиоци 

активности 

циљна 

група 
време реализације 

праћење 

реализације 

испитивање интересовања 

ученика за различите 

ваннаставне садржаје 

анкетирање 

ученика 

наставници 

одељењске 

старешине 

ученици 
април-мај сваке школске 

године 

извештај на 

седници 

Наставничког 

већа 

испитивање степена 

задовољства 

реализованим садржајима 

слободних активности 

анкетирање 

ученика 
наставници ученици 

мај-јун сваке школске 

године 

извештаји на 

седницама 

Наставничког 

већа 

мотивисање ученика за 

часове додатне наставе, 

слободних активности и 

учешћа на такмичењима и 

конкурсима 

додела 

похвала и 

награда за 

постигнуте 

резултате 

директор 

наставници 
ученици 

сваке године након 

окончања такмичења на 

Пријему за ученике, на Дану 

школе и на свечаном 

родитељском састанку за 

ученике осмог разреда 

праћење 

излазности и 

успеха 

ученика на 

конкурсима и 

такмичењима 
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Мере за унапређење квалитета наставе 

Активности Очекивани исходи Носиоци 
Време 

реализације 
Евалуација 

Организовање 

семинари из области 

наставе и учења 

Унапређен квалитет 

наставе; 

ојачане 

компетенције 

наставника 

директор 

Тим за 

самовредновање 

Тим за 

професионални 

развој 

током 

школ. 2020-2025 

полугодиште и 

крај текуће 

школ. 2020-2025 

Организација и 

спровођење угледних и 

огледних часова 

Повећан број 

угледних и огледних 

часова; 

промоција 

иновативних метода 

и наставних 

средстава 

директор 

стручна служба, 

наставници, 

ученици 

током 

школ. 2020-2025 

полугодиште и 

крај текуће 

школ. 2020-2025 

Проширивање 

Програма сарадње 

са родитељима 

увођењем 

едукације о 

њиховој улози у 

ученичким 

постигнућима 

Родитељи едуковани 

и оспособљени да 

адекватно подстичу 

напредовање своје 

деце; боља 

постигнућа ученика 

одељењске 

старешине 

током 

школ. 2020-2025 

полугодиште и 

крај текуће 

школ. 2020-2025 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

Припрема за завршни испит састоји се из неколико области. На првом месту су припреме ученика у оквиру 

предмета који ће се полагати на завршном испиту.Те припреме ће тећи сукцесивно , током целе наставне 

године према обавезама и задужењима предметних наставника. Припреме ће се организовати као вид 

ваннаставних активности. 

Сходно законским обавезама, интезиван рад на припреми ученика би се одвијао десет дана пре самог 

испита са по два часа за сваки предмет. 

Друга област је припрема за спровођење самог испита. Ова фаза ће бити кординирана са упуствима која 

буде давала школска управа однсно министарство. 

Свакако да ће први корак ове области бити спровоћење пробног испита како би се ученици што боље 

упутили у процедуру самог испита и тиме предупредиле евентуалне грешке, али и омогућило 

превазилажење треме и страха од самог полагања. 

Биће одређена школска комисија за спровођење испита и подељена задужења у њој. 

План припреме за завршни испит већ је обрађен кроз Мере унапређивања образовно-васпитног рада на 

основу анализе резултата завршног испита тако да га нећемо понављати.. 

 

ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
 
Школа учествује у међународним испитивањима на основу међународних уговора, уз сагласност 

Министарства. 

Школа резултате користи за унапређивање свог развојног плана, школског програма, плана стручног 

усавршавања и напредовања наставника. 

Оствареност стандарда постигнућа ученика у току основног образовања и васпитања проверава се и 

националним испитивањем на узорку школа и ученика. 

Резултати међународних испитивања користе се за процену стања и напретка образовања. 

Сарадња са међународним партнерима ће се одвијати кроз укључивање и активно учешће у пројекатима 

које реализују друге школе, установе или организације, Министараство просвете  и друга министрства, али 

и осмишљавање и реализација сопствених пројеката у овој области. 

Свакако да ће основна активност на овом плану рада бити наставак успешне сарадње са „2.Основном 

шолом“из словеначког града Цеља. 

Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама прикључивати 

и другим локалним и међународним пројектима, а који се буду реализовали током ове школске године. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

И ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
Стручно усавршавање и професионални развој наставника, стручних сарадника и директора 
 

Наставник, стручни сарадник идиректор са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално усавршава ради 

успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за 

рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа. 

Наставник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика 

стручног усавршавања и то: 

 Одржи огледни час наставе, присуствује огледним часовима 

 Присуствује стручним састанцима 

 Учествује у изради Развојног плана установе 

 Поседује основну информатичку писменост 

1. Припремање почетника за успешан васпитно-образовни рад и полагање стручног испита 

 

Професионална дужност сваког наставника је да се информише о новостима у струци, односно у методици 

свог предмета. Наставнику-приправнику ће на почетку рада до полагања стручног бити одређен ментор. 

Директор и стручни сарадник посетиће Законом предвиђени број часова и организовати полагање пред 

комисијом. 

2.   Допунско образовање за педагошки рад одређених категорија наставника, сарадника и васпитача кроз 

акредитоване програме 

У току стручног усавршавања наставник или стручни сарадник може да стекне звања: педагошки саветник, 

ментор, инструктор и виши педагошки саветник. 

3.   Стално стручно усавршавање после положеног стручног испита: 

 Стручна теоријска и практична предавања; 

 Праћење стручне литературе; 

 Учествовање на семинарима; 

 Укључивање наставника у педагошко-психолошка истраживања 

Наставно – васпитно особље ће учествовати на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног 

усавршавања запослених у образовању, саветовањима и предавањима која се организују уз сагласност 

Министарства просвете и спорта. 

 

Стручно усавршавање наставника и сарадника у циљу стицања вишег степена знања 

 

Школа ће у складу са правилником омогућити подстицати даље напредовање у струци заинтерсованих 

наставника. Обезбедиће им неопходне услове и омогућити коришћење расположиве техничке опреме. У току 

стручног усавршавања наставник може да стекне звење: педагошки саветник, ментор, инструктор и виши 

педагошки саветник под условима и по поступку уређеним Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања. 

План стручног усавршавања саставни је део плана рада стручних већа. 
 
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 

Стручно усавршавање планира се у складу са приоритетима образовања и васпитања деце, а на основу 

сагледавања нивоа  развијености свих компетенција   за професију наставника. Потребе и приоритете 

установа  планира  на основу исказаних личних планова професионалног развоја,   резултата 

самовредновања и   вредновања рада Школе, извештаја о остварености стандарда постигнућа. Годишњи 

план Стручног усавршавања установе  саставни је део Годишњег плана рада Школе. 

Под стручним усавршаваwем наставника, васпитача и стручних сарадника подразумева се стално развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника усмерено је на: 

 оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног рада; 

 стицање и иновирање стручних знања која су у функцији сталног професионалног развоја у току рада; 

 развијање и усавршавање у областима организације и извођења образовно-васпитног рада, праћења 

развоја и постигнућа детета и ученика, сарадње у педагошкој комуникацији; 

 оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија; 
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Стално стручно усавршаваwе наставника, васпитача и стручних сарадника остварује се активностима 

које: 

 преузима установа (извођењем угледних  часова; излагањем на састанцима стручних органа и тела 

 се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова; 

 предузима министарство надлежно за послове образовања (Министарство), Завод за унапређивање 

образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки 

завод Војводине, кроз стручна и студијска путовања; предузима наставник, васпитач и стручни 

сарадник у складу са личним планом професионалног развоја (објављивање стручних радова, 

чланака, ауторство и коауторство одобреног уџбеника или другог наставног средства, међународни 

скупови и др.) 

Стучно усавршавање планира се у складу са приоритетима образовања и васпитања деце, а на основу 

сагледавања нивоа  развијености свих компетенција  за професију наставника. 

Потребе и приоритете установа  планира  на основу исказаних личних планова професионалног развоја,  

резултата самовредновања и  вредновања рада школе, извештаја о остварености стандарда постигнућа. 

Годишњи план Стручног усавршавања установе  саставни је део Годишњег плана рада школе. 

Избор конкретног програма биће условљен пре свега финасијским могућностима школе тј. локалне 

самоуправе која сноси трошкове ове активности као и самом ценом појединих семинара. 

 
Usavr{avawe direktora {kole 

 
Direktor {kole je obavezan da se usavr{ava : 
 кao nastavnik 
 кao direktor, odnosno poslovodni organ 

O tome kako }e raditi na svom stru~nom usavr{avawu u svojstvu nastavnika ve} je bilo re~i, i nema razlike od 
oblika stru~nog usavr{avawa ostalih nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. 

  [to se ti~e stru~nog usavr{avawa direktora kao rukovodioca {kole, ona treba da obuhvati : 
 Pra}ewe inovacija u oblasti organizacije rada i poslovawa {kole 
 Pra}ewe nau~nih dostignu}a u oblasti unapre|ewa sistema obrazovawa i vaspitawa 
 Stalno pra}ewe propisa i novina u oblasti ekonomskih, pravnih i sistemskih re{ewa potrebnih za 

normalan i zakonit rad {kole 
 Osim individualnog stru~nog usavr{avawa direktor treba da koristi i oblike kolektivnog stru~nog 

usavr{avawa 
 Direktor }e prisustvovati kolektivnom stru~nom usavr{avawu sa slede}im temama : 
 Op{te-dru{tvene teme 
 Pedago{ke, psiholo{ke i instruktivne teme 
 Teme iz upravno-pravnih,  ekonomskih, administrativnih i drugih poslova vannastavnih procesa kao i teme 

iz oblasti rukovo|ewa i upravqawa {kolom 
 

 
Активности 

 
Очекивани исходи 

 
Носиоци 

Време 

реализације 

 
Евалуација 

 
Самовредновање компетенција 

директора; 

попуњавање упитника о 

самопроцени 

Постојање анализе 

са утврђеним компетенцијама 

за које је потребно стручно 

усавршавање 

Тим за 

професионални 

развој 

септембар 

2020-2025. 

прво полугодиште 

2020-2025. 

Израда личног плана 

професионалног развоја 

директора 

Усавршавање је 

планско и перманентно, 

Постоје лични планови 

наставници 
септембар 
2020-2025. 

прво полугодиште 

2020-2025. 

Израда предлога Годишњег 

плана  стручног усавршавања са 

семинарима који имају 

приоритет на основу плана 

стручних усавршавања и 

предвиђених финансијских 

средстава 

Годишњи план стручног 

усавршавања (ван установе) на 

нивоу установе 

Тим за 

професионални 

развој 

стручна служба 

директор школ 

септембар 

2020-2025. 

прво полугодиште 

2020-2025. 
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Израда Плана стручног 

усавршавања унутар установе 

ангажовањем сопствених 

ресурса 

Годишњи план стручног 

усавршавања унутар установе 

Тим за 

професионални 

развој 

стручна служба 

директор школе 

септембар 
2020-2025. 

прво 

полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Организовање семинара у 

оквиру установе (нпр:обука 

наставника за коришћење 

саврамених технологија у 

настави) 

Повећан број интерних 

семинара; 

Настава освежена савременим 

технологијама 

Тим за 

професионални 

развој 

им за стручно 

усавршавање, 

стручна служба и 

директор школе 

септембар 

2020-2025. 

 

прво  

полугодиште 

школске 

2020-2025. 

 
Вођење евиденције о 

планирању, праћењу и 

вредновању стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе који попуњава 

наставник, стручни сарадник и 

директор школе 

Стицање увида у реализацију 

плана стручног усавршавања 

Тим за 

професионални 

развој 

стручни активи 

септембар 

2020-2025. 

 

друго полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Редовно и ситематско 

информисање запослених у вези 

са стручним усавршавањем 

Повећан број 

наставника са вишим нивоима 

компетенција као резултат 

похађања семинара 

Тим за 

професионални 

развој 

директор школе 

септембар 

2020-2025. 

друго полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Израда Плана реализације 

угледних часова за школску 

годину 

Благовремено планирање 

стручног усавршавања у 

оквиру установе 

Тим за 

професионални 

развој 

стручни активи 

стручна служба 

септембар 

2020-2025.. 

прво 

полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Праћење примене стечених 

знања на семинарима 

Унапређен наставни 

процес, веће ангажовање 

ученика на часовима; 

Побољшана постигнућа 

ученика; размена искуства 

директор 

психолог школе 

септембар 

2020-2025. 

друго полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Публикковање и 

презентовање примера  

добре праксе 

Већи број наставника 

учествује на конкурсима 

(дигитални час, час за углед,  

научено на семинару, 

примењено у пракси) 

наставници, 

стручни активи 

током школске 

2020-2025. 

друго полугодиште 

школске 

2020-2025. 

Подстицање израде новог 

дидактичког материјала (сајта, 

блога, презентација, 

приручника) 

Веће коришћење дидактичко-

методичких знања и иновација 

у сврху побољшања наставног 

процеса 

наставници 

директор 

стручна већа 

током школске 

2020-2025. 

друго полугодиште 

школске 

2020-2025. 

 

 

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 
 
 

Мере које су у вези са увођењем иновативних метода оцењивања су: 

 оцењивање ће се обављати редовно и континуирано, као резултат систематског праћења ученика; 

 оцењивање ће се обављати  сагласно Правилнику о оцењивању ученика и према утврђеним 

националним стандардима; 

 на седницама стручних и одељењских већа редовно ће се вршити усаглашавање критеријума 

оцењивања; 

 наставници ће примењивати и формативно и сумативно оцењивање и утврђивати везу између квалитета 

сопственог рада и оцена својих ученика; 

 наставници ће примењивати различите начине оцењивања ( усмено, писмено, у току читавог часа или у 

току једног његовог дела и сл.); 

 примена различитих врста тестова; 

 систематско увођење примене самооцењивања; 
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 сагледавање мишљења одељења и инсистирање на правичности и афирмативности у оцењивању; 

 поштовање договореног начина извештавања и ученика и родитеља о постигнућима ученика; 

 информисање о постигнућима ће бити редовно, јасно и разумљиво и поред описа нивоа постигнућа 

садржаће смернице за даље напредовање; 

 редовно вођење педагошке документације која се односи на напредовање ученика са посебним акцентом 

на описном оцењивању у смислу бележења похвала, сугестија, примедби и сл.); 

 посета различитих облика стручног усавршавања који се односе на оцењивање; 

 размена искустaва са колегама, а у вези са методама оцењивања. 

 реализовање радионица које су предвиђене Програмом за подршку процеса учења  

 израда едукативних паноа на тему процеса учења 

 
Мере које су у вези са увођењем иновативних методанаставе и учења су: 

 Упознавање наставника са иновативним методама наставе и учења (учење путем истраживања, 

интегративна настава и увођење метода рада по тематским целинама у разредној настави, интерактивна 

настава, диференцирана настава, активна настава, вишефронтална настава...) 

 Утврђивање списка стручних семинара везаних за иновативне методе наставе и учења 

 Презентација наставника о одслушаном семинару на Наставничком већу и Стручним већима 

 Примена иновативних наставних метода 

 Реализација угледних и огледних часова 

 Сакупљање припрема са угледних часова као примера добре праксе 

 Израда базе података – примери добре праксе 

 Укључивање родитеља у одржавање јавних часова 

 Стицање нових знања, размена искуства 

 Сарадња са стручним сарадником у изради планова и у процесу припремања за наставу – избор метода и 

облика рада 

 Израда дидактичког материјала за иновирање образовно-васпитног рада 

 Постављање на Сајт  линкова едукативних сајтова 

 Коришћење друштвених мрежа у образовне сврхе 

 Упућивање ученика на коришћење других извора информација осим уџбеника (књиге, часописи, 

енциклопедије, интернет) 

 Увођење ученика у разне методе и технике ефикасног учења 
 
Иновативне методе наставе и учења се примењују кроз: 

  држање угледних часова, часова замењених улога, тимске наставе 

  примену стечених знања са семинара 

  менторски рад 

  редовно праћење напредовања ученика и њихових постигнућа 

 примена формативног оцењивања 

 мини пројекти ученика као део портфолија ученика 

 корелација ваннаставних активности 
 

Континуирано се припремати за извођење наставе уважавајући: 
-различитости код ученика (јаке стране ученика и потреба за додатном подршком) 

-посебне и опште стандарде 

-примену облика и метода наставе, наставних средстава и дидактичког материјала који у највећој мери 

доприносе активном учењу, трајнијем памћењу и развијању интересовања и мотивације за учење 

-занимљивост наставног процеса 

-задовољства ученика 

-планирање провере остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења 

 Спроводити писане провере постигнућа ученика (тестове, писане вежбе, контролне задатке и сл.) у 

функцији учења и исправљања грешака учења 

 Повремено проверавати базична знања ученика (основни ниво) 

 На крају првог и другог полугодишта спровести тестове оријентисане на исходе/стандарде и 

извршити анализу истих према оставрености нивоа стандарда 
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 Спровођење иницијалног процењивања постигнућа ученика на почев од сваке школске године са 

нагласком на базична знања (ови тестови се не оцењују и путоказ су наставнику и ученику за даљи 

образовно-васпитни рад) 

 Испитивање ставова ученика о задовољству наставом и школом на крају наставне године (анализа 

резултата испитивања је оквир за планирање стручног усавршавања корекција у ов раду) 

 Уједначавање критеријума оцењивања и развијање процедура праћења учени према Правилнику о 

оцењивању 

 Праћење постигнућа ученика интерним тестовима који су усмерени на исходе и стандарде 

 Сви наставници предметне наставе који ће реализовати наставу у 5. разреду изводе часове у 4. 

разреду два пута у току године 

 Промоција примера добре праксе 

Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) промењене су околности под 

којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене имају утицај и на образовање па је дигитална 

писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Један од главних циљева савремене 

школе је развој способности проналажења, анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија. 

У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно од приоритетних места у Годишњем 

плану рада школе заузима управо примена ИКТ у настави и организацији рада школе. 
Циљ   јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном 

заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и организацију рада школе. 

Задаци: 

1. информисање ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења 

подршке и помоћи 

2. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља потребних за увођење 

ИКТ у наставу 

3. електронски дневник 

4. прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ 

5. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 

6. води и чува документацију 

7. извештава стручна тела и органе управљања 

 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И ИСТИЦАЊА ЗНАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Процес стручног усавршавања наставника ће се базирати на  мотивисању наставника за професионално 

дошколовавање и усавршавање ради добијања звања у складу са правилником 

Стручно усавршавање представља предуслов за успешну и савремену реализацију наствног процеса. 

Школа ће стручно усавршавање организовати на континуитету и одрживости као предуслов за унапређење 

квалитета и ефикасности образовања и васпитања.  

Имајући у виду план  стручног усавршавања, неопходно је организовати  обуке које ће бити у складу са 

њим.  При том ће се тежити: 

 Мотивисању наставника за учешће на стручном усавршавању организованом од стране домаћих и 

међународних институција;  

 Увођењу система интерног усавршавања наставника на нивоу Школе;  

 Афирмацију стручних актива као јединица за базично стручно и професионално усавршавање;  
 
 

Активност 
Време 

реализације 
Носиоци 

Процена  

остварености 

Израда плана активности у вези са 

напредовањем и стицањем звања 

август 

 
Стручни актив за развојно 

планирање 

стручни сарадници 

директор 

 
Извештаји 

Записници 
Учествовање у изради школског програма 

Креирање плана стручног усавршавања у школи 

Припрема угледних часова 

септембар 
Наставници 

 кординатори Ученичког 

парламента  

Извештаји 

Записници Организовање рада ученичких организација и 

подстицање учешћа ученика у њима 
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Креирање програма стручног усавршавања у 

школи 

Школски стручни сарадници 

Подизање информатичке културе у школи са 

циљем размене информација 
октобар 

 
Наставник информатике 

Извештаји 

Записници 

Извођење и анализа угледних часова 

Присуство на семинарима, стручним скуповима  
октобар-јун 

 
Наставници, 

стручни сарадници 

 
Извештаји 

Записници 

Израда наставног средства и његово 

приказивање стручном органу школе 
март 

 
Учитељи, 

наставници 

Извештаји 

Записници 

Припреме ученика за општинска, градска и 

републичка такмичења 
април 

 
Предметни наставници 

Извештаји 

Записници 

Евалуација остварености планираних 

активности 

 
јун 

Стручни актив за развојно 

планирање 

 
Анализа 

 
 

ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 
 
За успешност образовно-васпитног процеса у целини веома је важно укључивање родитеља, односно 

старатеља у рад школе и изграђивање међусобних сарадничких односа.  Укључивање родитеља, односно 

старатеља у рад школе ће се одвијати кроз следеће облике: 

 Отворени дан школе који ће се организовати једном месечно са циљем да родитељима-старатељима 

омогући присуствовање образовно-васпитном раду, а приликом израде распореда ће се водити рачуна да 

сви дани у седмици подједнако буду заступљени у току године, 

 укључивање родитеља-старатеља у пројекат „Европско село“, 

 укључивање родитеља-старатеља у културне и друге активности школе, манифестације, приредбе, радне 

и хуманитарне акције, 

 укључивање родитеља-старатеља у организацију и реализацију међународне сарадње са „ 2. Основном 

шолом“ из Цеља у Словенији, 

 упознавање родитеља-старатеља са избором смерова и занимања у зрењанинским средњим школама, 

 укључивање родитеља-старатеља у активност везану за професионалну оријентацију ученика „Родитељи 

у разреду- представљање занимања“, 

 укључивање родитеља-старатеља у активности везане за уређење учионица, 

 укључивање родитеља-старатеља у реализацију програма Дечје недеље. 

Осим учешћа родитеља-старатеља у рад школе кроз наведене облике, комуникација са родитељима ће се, 

као и до сада, одвијати и кроз: 

 састанке Савета родитеља, 

 родитељске састанке, 

 индивидуалне пријеме родитеља код одељенских старешина и свих наставника, 

 посете домовима ученика по потреби, 

 реализацију предавања за родитеље, 

 контакте родитеља-старатеља са психологом школе 

Задаци : 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног моделаваспитања и образовања, 

• развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитањуученика, 

• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе, 

• остваривање позитивне интеракције наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које сеостварују у школи и код 

ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе 
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Предвиђене мере: 
1. Побољшана сарадња школе и родитеља и веће ангажовање и укљученост родитеља у животу и раду 

школе 

Инструмент:  увид  у  записнике  са  родитељских  састанака,  увид  у  појединачне  посете  родитеља, 

извештаји са екскурзија, упитник за родитеље 

Носиоци активности: члан стручног актива за развојно планирање  из редова родитеља, одељенски 

старешина, стручни сарадник, директор 

Евалуација: крај првог и другог полугодишта 

2. Поспешити комуникацију међу ученицима на нивоу одељенске заједнице и смањен број васпитно-

дисциплинских поступака и мера 

Инструмент: евиденција из дневника образовно- васпитног рада, евиденција школе о васпитно- 

дисциплинској одговорности ученика, анкета за ученике 

Носиоци активности: одељенски старешина, стручни сарадник, директор 

Евалуација: на крају сваког класификационог периода 

3. Побољшати мере превенције при боравку ученика у школи 

Инструмент:  увид  родиреља  у  опремљеност  наше  школе,  квалитет  радника  и постигнути 

резултати 

Носиоци активности: одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадници 

Евалуација: септембра 

 

14.01. Предвиђени облици сарадње са родитељима/породицом 
 

Облици сарадње Садржај Време Носиоци Еволуција 

Састанак са родитељима 

новоуписаних ученика у 

први разред 

Упознавање са 

условима и програмом рада  

Упознавање са процесом адаптације 

септембар 

одељењске 

старешине 

школски 

психолог 

извештај 

Родитељски састанци 

Упознавање са 

условима и организацијом живота и 

рада у школи 

Права и дужности 

родитеља  

Упзнавање са програмом рада у целини 

септембар 

децембар 

фебруар 

мај 

одељењске 

старешине 
извештај 

 
 
Трибине за родитеље 

Разговори у мањим 

групама 

Обрадиће се теме 

везане за развојне тешкоће у одрастању 

детета, полазак у школу, теме из 

области педијатрије 

два пута 

годишње и 

према потреби 

психолог и 

стручњаци са 

стране 

(психолог, 

педијатар, 

социјални 

радник) 

извештај 

Дани отворених врата 
Праћење активности 

детета према редовном васп.програму 

васпитача 

два пута 

годишње 

наставници 

директор 
извештај 

 
Индивидуални контакти са 

родитељима  

Пријемни часови за 

родитеље/ 

На иницијативу 

родитеља Наставника и психолога 

по плану 

месечно, 

током године и 

према потреби 

школски 

психолог 

 
 
извештај 

Кутак за родитеље 

Пано са месечним 

планом, темама недељне активности и 

осталим важним информацијама 

током школске 

године 

одељењске 

старешине 
извештај 

Индиректни контакти са 

родитељима 
Телефонски позив, писана обавештења 

током школске 

године 
наставници извештај 
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Радионице за родитеље 

Обрадиће се теме 

везане за развојне тешкоће у одрастању 

детета, полазак у школу, теме из 

области педијатрије 

током школске 

године 

одељењске 

старешине 
извештај 

Учешће родитеља у 

заједничким активностима 
Улепшавање и уређивање дворишта 

април- 

oрганизовање 

радне акције 

„Уређуј 

околину“. 

 

 
одељенске 

старешине 

 

извештај 

Учешће родитеља у 

ускршњем/новогодишњем 

вашару 

Добровољно ангажовање родитеља у 

изради украсних предмета и честитки у 

добротворне сврхе 

децембар април 
одељенске 

старешине 
извештај 

Учешће родитеља у 

заједничким активностима 

Добровољно ангажовање родитеља и 

њихова помоћ при јавних наступања 

деце 

током школске 

године према 

потреби 

 oдељенске 

старешине 

наставници 

извештај 

 
Савет родитеља Седнице током године 

током школске 

године 

директор, 

психолог 

 
извештај 

Комисије у које су 

укључени родитељи 

Актив за развој школског програма 

Педагошки колегијум 

током школске 

године 

директор, 

психолог, 

васпитачи 

извештај 

 
 
 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ ШКОЛЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 
 

 

Сарадња са домаћим партнерима ће се одвијати у три смера: носиоци политике образовања, социјални 

партнери и локална заједница.  

Сарадња са носиоцима политике образовања ће се усмерити ка активном укључивању у процес 

унапређивања система и имплементације стручног образовања усмереног ка ученику.  

Активном маркетиншком политиком Школа ће мотивисати традиционалне и нове партнере из  области 

образовања, културе итд. 

Локална заједница ће бити у посебној сфери интересовања Школе. У почетку ће се радити на унапређивању 

информисаности локалне заједнице о могућностима школе и њеног утицаја на развој средине а у наредној 

фази и у укључивање локалне заједнице у пројекте. 

Иако се наша школа може похвалити добром сарадњом са другим школама и установама, у наредном 

периоду се планира: 

 интензивирање сарадње са суседним основним школама у смислу реализовања заједничких 

активности чији би носиоци поред ученика пре свега били  „заједнички“ наставници који раде у више 

школа ( одржавање заједничких спортских сусрета, ликовних радионица, књижевних вечери, приредби, 

квизова знања, хуманитарних акција, еколошких покрета и сл.); 

 узимање учешћа у пројекту „ Европско село“ који окупља већину основних школа зрењанинске 

општине; 

 наставак међународне сарадње са „II osnovnom šolom“ из Цеља; 

 интензивирање сарадње са локалном заједницом ( сарадња са здравственим установама у смислу 

организовања едукативних предавања и радионица; сарадња са полицијском управом у циљу едукације 

из области безбедности, наркоманије, саобраћаја и слично; сарадња са спортским клубовима, 

удружењима ловаца и риболоваца, активом жена, ликовном и ритмичком секцијом у циљу организовања 

заједничких активности-спортских сусрета, такмичења, конкурса, изложби, приредби, трибина и сл) ; 

сарадња са Градском народном билиотеком „Жарко Зрењанин“ у смислу наставка учешћа у Песничкој 

штафети и сл.); 

 редовно ажурирање школског сајта и публикације школе, као и промовисање рада школе у свим 

медијима  у циљу афирмације школе у ширим размерама и отварања нових могућности сарадње; 



O[ "Mladost "- Toma{evac                 Razvojni plan 2020-2025         

30 
 

 

Већина ученика и наставника наше школе и до сада је била отворена за сваку врсту сарадње и умрежавања 

са другим школама и установама, али треба имати на уму да реализација ових активности веома често не 

зависи само од мотивисаности и идеја ученика и наставника, већ у великој мери од финансијских и 

организационих могућности. 

Један од стратешких циљева реформе образовања је сарадња и умрежавање основних и средњих школа како 

би се свим ученицима омогућили исти, оптимални услови за реализацију свих видова наставе. 

 

Време 

реализације 

 
Активност Носиоци активности 

 
Евалуација 

 

октобар 

 
Међународна сарадња са другим школама – примање 

делегације основне школе из Цеља  

директор 

задужени наставници 
 

извештај 

током школске 

године 

 
Одржавање заједничких спортских сусрета, ликовних 

радионица, књижевних вечери, приредби, квизова знања, 

хуманитарних акција, еколошких покрета 

директор, 

стручни сарадници, 

наставници 

 
извештај 

јануар 

Учешће родитеља и представника свих интересних група 

у презентацијама стваралаштва и активности ученика и 

наставника 

Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоће 

у понашању и учењу 

сви запослени 

Савет родитеља 
извештај 

март 
Сарадња са Градском народном билиотеком „Жарко 

Зрењанин“,учешће у Песничкој штафети 

библиотекар 

одељенске старешине 
извештај 

март 

 
Презентације различитих средњих стручних школа у 

оквиру професионалне оријентације  

наставници 

Тим за професионални 

развој 

извештај 

 
април 

Припрема ученика за општинска, градска и 

републичка такмичења 

 
наставници 

 
извештај 

током школске 

године 
Сарадња са здравственим установама – едукативна 

предавања и  радионице  

Дом здравља Зрењанин, 

одељенске старешине 
извештај 

током школске 

године Сарадња са Полицијском управом Зрењанин – едукација 

из области безбедности, наркоманије, саобраћаја и сл. 

ПУ Зрењанин 

одељенске старешине 
извештај 

током школске 

године Учешће у пројекту „ Европско село“ 
наставници 
Ученички парламент 

извештај 

 
јун 

 
  Евалуација остварених активности 

Струшни актив за 

развојно планирање 
извештај 

 

 

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
Школа  жели да већину садржаја који су сведени само на учионицу и међусобну комуникацију, јасног 

разграничења између ученика и наставника, преусмери на иновативне облике рада. Предлог је да наставни 

предмети могу међусобним прожимањем садржаја, заједнички обрадити неку тематску област и применити 

другачије методе и амбијент. Интегративна настава, где више предмета учествује, може најбоље одговорити 

на овакав захтев. 

Општи циљ, чија су циљна група наставници предметне и разредне наставе у школи, јесте унапређивање 

наставничких компетенција за коришћење иновативног, практичног, тематског, интердисциплинарног 
приступа планирању наставног процеса. Тематска настава ће имати и за циљ да допринесе развоју 

способности учесника да разумеју, креирају и имплементирају практичне задатке којима ће подржавати 

тематско планирање наставе у школи и проналазити ефикасне начине сарадње свих наставника. Уједно 

наставници ће бити оспособљени да подстичу и развијају различите менталне процесе ученика и 

омогућавају лакше стицање функционалних знања коришћењем тематског, интегративног приступа 

настави. 
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ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ 

КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ 

СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА 

 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ 

У сарадњи са психологом ПУ пратиће се генерација предшколаца са посебном пажњом на деци са 

сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група 

Циљ Активност Носиоци Учесници 
Време 

реализације 

Израда Плана 

транзиције 

Иницијални састанак 

представника Тима за  

инклузивно образовање са 

стручном службом и 

родитељима, 

представљање 

Предшколског програма 

будућих ученика са 

тешкоћама 

Тим за инклузивно 

образовања 

Психолог 

Предшколске 

установе, 

родитељи 

стручна служба 

школе 

март 

Обезбеђивање 

додатне 

oбразовне 

подршке 

Покретање поступка пред 

Интересорном комисијом 

Тим за инклузивно 

образовања 
родитељи април 

Упознавање 

деце са 

простором и 

активностима 

школе 

Дан отворених врата школа 
сви запослени 

у школи 
април 

Боравак група деце из 

предшколске групе у 

школи, учешће у 

активностима на часу код 

будућих учитеља 

учитељ будућих 

првака 

стручна служба, 

васпитач 
април - мај 

Боравак група деце из 

предшколске групе у 

школи, учешће у 

активностима 

на часу код будућих 

учитеља 

Тим за инклузивно 

образовања 

стручна служба, 

родитељи, 

ученици 

јун – август 

Размена 

информација о 

деци ради 

успешније 

aдаптације 

Боравак будућег учитеља 

у предшколској групи, 

међусобно упознавање 

деце и учитеља, размена 

информација са 

васпитачима 

Тим за инклузивно 

образовања 

стручна служба 

учитељи 
мај, јун 

Обезбеђивање 

додатне 

подршке 

за ученика 

Даља сарадња основне 

школе и ПГ – упознавање 

Тима ОШ са 

ИОП-ом и досадашњим 

постигнућима деце, 

психолог 

родитељи ученика 

Интерресорна 

комисија 

Тим за инклузивно 

образовања 

родитељи 

септембар 

 

2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 
ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА 

ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ 

НАСТАВУ 

Мере и активности Реализатори и сарадници Време 

Ближе упознавање са средином, уклањање потенцијалних 

физичких баријера 

психолог школе, ОС, родитељи 

ученика 

aвгуст 

Могућност да ученици пре почетка школске године 

долазе са родитељима и упознају простор школе, 

распоред кабинета, сале за физичко, кантине и др. 

психолог школе, ОС, родитељи 

ученика 

август 

Означавање кабинета видним истицањем назива ради 

лакше оријентације нових ученика 
школа август 

Могућност да ученици пре почетка школске године лично 

упознају особе које ће им бити непосредна помоћ у новим 

ситуацијама – одељенског старешину, педагога, психолога, 

библиотекара и место на којима их могу пронаћи када им 

психолог школе, ОС,  

родитељи ученика 

други учесници 

август 
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требају 

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима који 

предају ученицима ради боље припреме наставника за 

прихватање ученика 

учитељи, 

родитељи ученика, 

психолог школе 

август 

септембар 

Индивидуални разговори родитеља ученика са развојним 

тешкоћама са предметним наставницима 

предметни наставници, 

родитељи 

август 

септембар 

Родитељима доставити распоред консултација са 

предметним наставницима (од самог почетка наставе) 
ОС септембар 

Заједнички састанак ОВ 5.разреда са учитељем који je учиио ове 

ученике у претходном школовању 

учитељи, ОС, предметни 

наставници, 

психолог школе, директор 

август  

септембар 

Обезбеђивање ученика – друга из одељења који ће 

добровољно и у одређеном периоду помагати ученицима којима 

је потребна подршка (распоред часова, кабинети, књиге...) 

ОЗ, ОС септембар, 

током шк.г. 

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране психолога 

школе – саветодавни разговори, редукција анксиозности, страха, 

план учења, методе учења и сл 

психолог школе, родитељи 

септембар; 

током 

шк.године 

Стручно усавршавање наставника у области инклузије – обука 

представника стручних већа на акредитованом семинару, уз 

обавезу преношења стечених знања другим члановима стручног 

већа 

школа 

септембар; 

током 

шк.године 

Састанци ОВ петог разреда (и психолог школе) са родитељима и 

личним пратиоцем ученика, размена искустава, планирање 

ИОП-а 

тимови за подршку, 

родитељи, 

лични пратиоци 

октобар 

 

3. ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Циљ Активност Носиоци Учесници 
Време 

реализације 

Упознавање стручне 

службе средње 

школе 

са педагошким 

профилом ученика 

ради боље адаптације 

Иницијални састанак представника 

Тима за инклузивно образовање са 

стручном службом средње школе и 

родитељима 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Психолог ОШ, 

родитељи, 

стручна 

служба СШ 

почетак јуна 

Упознавање ученика 

са простором и 

активностима школе 

Вођени обилазак простора школе – 

представник средње школе 

упознаје ученика и родитеље са 

простором и активностима 

школе 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

стручна служба, 

родитељи, 

ученик 

јун - август 

Предлог здравственој 

уписној комисији за 

избор занимања 

Давање предлога за избор 

занимања према способностима и 

афинитетима ученика 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

стручна служба, 

родитељи, 

ученик 

мај-јун 

Упис ученика у 

средњу школу 

Активности у вези са уписом 

ученика у средњу школу 

Школска 

управа, 

родитељи 

Тим за 

инклузивно 

образовање 
јун 

Размена информација 

о ученику ради 

успешније адаптације 

Организација састанка 

ради пружања додатних 

инструкција средњој школи 

о ученику и прилагођавање 

условима школе; 

формирање одељења 

психолог ОШ, 

родитељи 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

друга половина 

августа 

Обезбеђивање 

додатне подршке за 

ученика 

Даља сарадња основне и средње 

школе – упознавање Тима СШ са 

ИОП-ом и досадашњим 

постигнућима ученика, менторство 

ОС из ОШ одељ. старешини из СШ 

Психолог ОШ, 

родитељи 

ученика 

ПП СШ 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

септембар 
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МЕРИЛА ЗА  ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
У оквиру рада Актива за школско развојно планирање разматраће се динамика реализације 

Школског развојног  плана, на полугодишту и на крају школске године. Чланови Актива пратиће 

оствареност Развојног плана, на основу следећих извора: усвојених извештаја о раду Школе и извештаја о 

раду директора; записника са Наставничких већа, Савета родитеља, Педагошког колегијума и Стручних 

већа; извештаја о раду тимова који постоје у школи; извештаја о самовредновању рада школе. 
 
 

 
Активности 

 
Очекивани исходи 

 
Носиоци 

Време 

реализације 

 
Евалуација 

Самовредновање 

реализације Акционог 

плана за текућу школску 

годину 

Повећан сензибилитет наставника за 

реализацију активности планираних 

Развојним планом 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

директор 

мај – јун, 

сваке године 

Извештај 

Записник 

Израда плана активности 

Актива за школско 

развојно планирање за 

наредну школску годину 

Акциони план је саставни део  

Годишњег плана рад 

 
Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

директор 

септембар 

Годишњи план 

Извештај о 

самовредновању 

Извештај о 

реализавији 

Годишњег плана 

Самовредновање 

реализације активности 

за школску у односу на 

Стандарде квалитета 

рада установе 

Активности Стручног актива за 

развојно планирање имплементиране 

у Годишњи план рада 

Активности Стручног актива за 

развојно планирање  прихваћене од 

стране свих наставника и запослених 

и  имплементиране у планове рада 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Директор 

током године 

Извештај о 

самовредновању 

Предлог акционог 

плана за даље 

Допуна Развојног 

плана на основу 

резултата 

самовредновања и 

вредновања РП 

Анекс РП 
Стручни актив 

директор 

август- 

септембар 
Извештај, Анекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


