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Увод 

 
 

 
 
 

На крају Рајићеве улице, испод Београдског драмског позоришта, ушушкана међу 
брежуљцима, налази се Основна школа "НХ Синиша Николајевић". Свој шездесет шести 
рођендан прославиће у децембру ове године. 
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Стручни актив за развојно планирање је током  школске године  прикупљаo податке за 

израду  Школског развојног плана.   Овај Школски развојни план представља план  настао  као 
резултат свеобухватне анализе резултата самовредновања од 2016/2017. године до сада и  
Извештаја о реализацији претходног развојног плана. План је израђен  у складу са  Чланом 50 
Закона  о основама система образовања и васпитања. Развојни план односи се на период од пет  
година, закључно са школском 2025/2026. годином. 
 
 

МИСИЈА 

 

 Школа помаже усвајању основних опште прихваћених, моралних и естетских вредности 
и подстиче развијање знања, способности и креативности ученика и компетенција потребних за 
будућност, у атмосфери толеранције, међусобног уважавања и разумевања потреба. 
 

 

ВИЗИЈА 

 
Желимо да будемо школа која тежи како стицању знања, тако неговању и развијању 

размишљања, која подржава ученике да повезују стечена знања и практично их примењују, и да 
нас препознају по развијању сарадничких односа између свих учесника у животу и раду школе. 
 
 
 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
  Школа је у време израде претходног Развојног плана имала 530 ученика распоређених 

у 21 одељење, а ову школску годину започиње са 742 ученика распоређених у 29 одељења. 

Овакав тренд повећања броја ученика представља резултат напора школе да унапреди своје 

функционисање у свим областима рада. 

Школа је на крају 2021/2022. шк. године имала петнаест носилаца Вукове дипломе. Током 
прошле  године, Ученички парламент  је  био веома активан и учествовао је у   низу акција  
пружања додатне подршке ученицима, превенције дискриминације и насилног понашања,  као 
и у многим хуманитарним акцијама. Ученици бележе и значајне успехе на такмичењима, сваке 
године  освајају  места на градским и републичким такмичењима. 

Ученици осмих разреда  постижу добре резултате на  завршном испиту. Сваке године  
остварује се  основни, средњи и напредни ниво образовних стандарда  што указује да школа 
остварује  резултате на завршном испиту  који су бољи  од просека на нивоу Републике, Школске  
управе и округа.  
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РЕСУРСИ 
 

 
 У школи данас има педесет пет  наставника и три стручна сарадника - психолог, педагог и 

библиотекар. У  управи школе раде четири запослена – директор, секретар, шеф 
рачуноводства, као и референт за правне, кадровске, административне/финансијско-
рачуноводствене послове. 

 Помоћно особље чине 11 запослених од чега један домар, девет спремачица и једна 
сервирка.  

 У школу је 2021/2022. уписано 742 ученика; 15 одељења у млађим разредима и 14 
одељења у старијим разредима. Школа ради   пре подне  од 8.50 часова за ученике у 
разредној настави,  док је за ученике од петог до осмог разреда организована редовна 
полудневна настава у две смене које почињу од 8.00, односно 14.00. Организованао је и 
јутарње прихватање  од 7:30 за ученике млађих разреда.  Ученицима у предметној 
настави доступан је једносменски обогаћени рад, док  ученици у разредној настави  имају 
могућност коришћења продуженог боравка и исхране у школи. Боравак ради до 18 
часова. 

 Целокупан школски простор (укључујући и две фискултурне сале) смештен је у једном 
функционалном и наменском објекту. Поред одговарајућег простора, школа има 
асфалтирано двориште са спортским теренима, травнатом површином и еколошком 
учионицом. Школа располаже са 24 учионицa, 2 фискултурне сале (већа и мања), 
школском библиотеком и читаоницом, као и другим пратећим школским простором. У 
унутрашњем дворишту смештена је и еколошка учионицу опремљена клацкалицама, 
љуљашкама а од ове школске године и белом таблом. У дворишту код улице Веле 
Нигринове, општина Врачар је направила низ садржаја које користе предшколци и 
ученици нижих разреда. 

 Ниво опремљености школе наставним и материјално-дидактичким средствима је у 
сагласности са прописаним  нормативом и потребама школе. Школа поседује укупно 47 
компјутера и 32 лап топа којима је доступан интернет, 33 пројектора  и 6 интерактивних 
табли и другa наставнa средстава.  Већ годинама уназад школа има сајт који користи у 
циљу промоције и унапређења комуникације са родитељима и ученицима.  

 У школи се велика пажња посвећује безбедности ученика. Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сваке године иновира Програм 
заштите ученика и прати његову реализацију. Школа поседује видео надзор којим је 
простор школе покривен са 28 камера, а на улазу у школску зграду налази се 
професионално обезбеђење ангажовано одлуком Савета родитеља У сарадњи са 
Ученичким парламентом Тим за заштиту сваке године обележава Дан толеранције, Дан 
особа са инвалидитетом, Међународни дан борбе против вршњачког насиља и 
предузима низ других превентивних активности како би школа била безбедна и 
подстицајна средина за све наше ученике. 

 У протеклој школској години 23 ученика је похађало наставу  по индивидуалном 

обрзованом плану. Запослени су се протеклих година интензивно стручно усавршавали у 

области инклузивног образовања. У школи постоји Тим за инклузивно образовање који 

успешно ради већ дуги низ година и подршка ученицима је оно по чему је наша школа 

препознатљива. 

Школа је децембра 2003. примљена у УНЕСКО АСП школе.  

 
 

 Боје наше школе су и Ученички парламент, Дрангулијада,  Спортска олимпијада,  
Пролећни маскембал,  хуманитарне акције Црвеног крста, клуб УН. 



 5 

 У школи постоји и вртић са две групе (3-5 година, 5-7 година), што у многоме помаже да 
деца лакше прихвате полазак у школу. 

 Школа се финансира из буџета Републике, Скупштине града,  локалне самоуправе  и  
донација родитеља. 

 Културно-образовне и спортске установе у њеном окружењу су: Београдско драмско 
позориште, позориштанце Пуж, НУ Божидар Аџија, НУ Ђуро Салај, Народна библиотека, 
основне и средње школе, Учитељски факултет,  Врачарске новине, канцеларија  УНЕСКО-
а, СЦ Врачар итд. 
 

 

АНАЛИЗА СТАЊА И РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ   

 
Школски развојни план  је израђен  у складу са Чланом 50, односи се на период од пет  година, 
закључно са школском 2025/2026. годином. Развојни план je резултат свеобухватне анализе 
података  добијених из:   

1. Извештаја о реализацији претходног развојног плана,  

2. Анализе резултата самовредновања области  Настава и учење, Образовна постигнућа 

ученика, Етос, Подршка ученицима, Организација рада школе и управљање 

материјалним и људским ресурсима, као и самовредновање дигиталне зрелости 

школе - Селфи 

На основу  ова два извора дефинисани су следећи циљеви  развоја по областима: 

Област - Настава и учење 
Циљ: Унапређење процеса вредновања - процеса оцењивања 
Циљ: Повећање нивоа активног учешћа ученика у настави 
Циљ: Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 
Област - Образовна постигнућа 

Циљ: Постизање бољих резултата на завршном испиту  
Циљ: Унапређење индивидуализованог приступа ученицима у настави  

 
Област - Етос 

Циљ: Развијање угледа и промоција школе 
Циљ :Подстицање позитивне атмосфере у школи 

 
Област - Подршка ученицима 

Циљ: Унапређење система пружања подршке ученицима 

Циљ: Унапређење система пружања подршке ученицима из осетљивих група 

Циљ: Унапређење рада школе на подстицању личног, професионалног и социјалног 

развоја ученика 

 

Област - Организација рада школе и управљање материјалним и људским ресурсима 
            Циљ: Подизање нивоа дигиталне зрелости школе 
            Циљ: Функционално коришћење материјално – техничких ресирса 

            Циљ: Подстицање иницијативе и развијање предузетничког духа 
 
Ради  јаснијег увида у  процес  дефинисања циљева Школског развојног плана осврнућемо се на   
сваки извор понаособ истичући слабости на које је указивао и приказујући мере које су 
предвиђене  планом за њихово  решење. 
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1. Извештај  о реализацији Школског   развојног плана 2016/2021 
 
Извештаји о реализацији претходних акционих планова развојног плана указују да су многи 
задаци плана реализовани и да су неке активности постале свакодневна школска пракса.  Ово се 
првенствено односи на задатке и ативности из следећих области:   
 
1. Настава и учење - Циљ: Унапређивање наставе применом тематског и  
интердисциплинарног приступа планирању.  Наставници предметне и разредне наставе су се 
континуирано усавршавали  у области процеса  оцењивања и примене интерактивних метода у 
настави.   Током протеклих 5 година у школи је одржано више семинара из ових области:  
Школско  оцењивање у основној  и средњој школи , Оцењивање у функцији ефикасније 
наставе и учења.,  обука  о формативном и сумативном оцењивању посматрана из правног угла 
Школско законодавство – Основа развоја и образовања, оцењивање. Континуирано су 
одржавани и угледни часови који су за циљ имали примену различитих начина оцењивања, а  
Формативно оцењивање које  је било слаба страна   наставног процеса дошло је до изражаја 
током одржавања  онлајн наставе.  Унапређивање компетенција  наставника  везаних за 
праћење напредовања ученика,  формативног оцењивања остаје и даље врло битан задатак у 
овој области.  
Активности задатка  Прилагођавање рада на часу образовно-васпитиним потребама ученика  
су редовно релаизоване сваке године. Из ове области  одржана су   два семинара -  Стручни  
мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке  
инклузивном образовању,  и  Инклузивно образовање и Индивидуални образовни план. 
Наставници редовно израђују ИОП1 и ИОП2, прате и вреднују  постигнућа ових ученика, међутим 
остаје нам слаба страна израда ИОП3, тј, плански рад са надареним ученицима. На овом пољу  
смо почели да радимо  2019 године, али актуелна епидемиолошка ситуација и начин 
организовања наставе током ње нису давали простора за остваривање ових активности, тако да 
оне остају  и даље   задатак овог новог  развојног плана.  
Настава је  претходних година унапређивана и применом интерактивних метода у настави. У 
школи су одржана  два семинара везана из  ове области.  Угледни часови  с циљем примене 
интерактивних метода су одржавани континуирано током свих пет година.  Примена ових 
метода је довела и  до повећања активног учешћа ученика у настави, али многе друге активности 
везане за задатак  Повећање нивоа  активног учешћа ученика у настави  нису реализоване, па се  
овај задатак  наметнуо  као кључни  и представља један од циљева новог плана.    
Унапређивање наставе применом тематског и интердисциплинарног  приступа планарирању 
је  био други циљ из области Наставе и учења.  Одржан је само један семинар  из ове области  
школске 2018/19 Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика, 
а  тематска настава која је  сваке године по плану одржавана, није реализована последње две 
године због  организације наставе у актуелној ситуацији. Интердисциплинарни  приступ настави 
и планирању наставе је приоритет и даље  јер представља  основ  савремене  наставе и пут ка  
бољим образовним постигнућима, па  ће у области Настава и учења остати овај  задатак  заједно 
са активностима планирања и извођења тематске наставе  као и  усавршавања наставника у овом 
правцу.  
Осавремењивање наставе  коришћењем савремених наставних средстава је још један у 

високом степену   реализовани   задатак из ове области.   Овај  задатак се показао као врло 

значајан и приоритетан,  јер је и самовредновања  области Организација рада школе и 

управљање материјалним  и људским ресурсима указало на слабости  у овој области по питању 

Дигитале зрелости школе. Сходно томе, везано за ову област Организација  рада школе и 

управљање материјалним и људским ресурсима,   исте године  је  акционом плану за 2019/2020 

школску годину  додат  и  развојни циљ Унапређење дигиталне зрелости школе,  а    путем  
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инфраструктуре и опреме,  професионалног развоја наставника, и наравно  кроз наставу и учење. 

Самовредновање   је  показало и да  су дигиталне компетенције једног броја  наставника  биле 

на врло ниском нивоу па је дошло  до помака и на овом пољу. Сви наставници су прошли обуку 

Дигитална учионица,  Веб портали за припрему и реализацију наставе,   Мултимедији у 

функцији интерактивне наставе.  Угледни  часови  на којима се примењују ММТ су одржавани 

редовно и континуирано. Што се тиче инфраструктуре, без које је немогућа реализација овог 

задатка у настави, дошло је до значајног унапређења.  Учионице су  током ових пет година 

опремљене компјутерима, пројекторима, поједине и интерактивним таблама. Међутим, с 

обзиром да се ради о савременим технологијама које брзо застаревају и подложне су брзој  

амортизацији неопходно је да се све активности везане  за овај задатак и даље спроводе, али ће 

бити обухваћене  у циљевима и задацима из области Организација  рада школе и управљање 

материјалним и људским ресурсима, као што је и било у претходном акционом плану за 

2019/2020. годину.  

Сви  остали  задаци из области  Настава и учење,  који се налазе у овом плану,  представљају 

мере унапређења слабости које су откривене  самовредновањем ове области током претходне 

школске године.  

 

2. Образовна постигнућа - У овој области је био постављен општи циљ  Подизање нивоа  

образовних постигнућа, а путем реализације    следећих задатака  Постизање бољих резултата 

на завршном испиту и Унапређење праћења  напредовања ученика.  Активности везане за овај 

задатак су     реализоване сваке године, али су тек ове школске године  дале значајније  

резултате, па смо успели да постигнемо боље резултате на  завршном испиту  из свих предмета. 

Напомињемо да су наши резултати били увек   у нивоу или изнад републичког просека. 

Самовредновање ове области  нам је дало драгоцене податке које смо инкорпорирали у овај 

план и који ће допринети бржем подизању нивоа образовних постигнућа.  Циљеви који су се 

сада наметнули су: Постизање бољих резултата на завршном испиту и Унапређење 

индивидуализованог приступа ученицима у настави  Анализа резултата самовредновања даје 

све податке о задацима   и активности из ове области које су планиране овим Школским 

развојним планом.   

 
 
3. Етос  - Циљ: Развијање угледа и промоција школе.  
Активности  које су допринеле  постизању  горе наведеног циља  нису реализоване само школске 
2020/2021. Године због актуелне епидемиолошке ситуације,  али је њихово редовно 
спровођење свих других година довело до значајног повећања броја ученика која уписују нашу 
школу и допринело  позитивном промовисању наше школе  у  локалној заједници.  Школа ће 
наставити са свим овим активностима везаним за Презентацију школе  у околним вртићима и 
локалној заједниции  као и са унапређивањем школског сајта, јер оне представљају пример 
добре праксе једне школе.   Школски часопис који је од пре две године поново покренут, за циљ 
има да постане боја наше школе и да се поред електронског издања,  сваке године штампа бар 
један број који би био дистрибуиран ученицима.   
 Што се тиче другог циља у овој области:  Подстицање позитивне атмосфере у школи, 
првобитним задацима су, након  самовредновања ове области  2017/2018. школске године,  
додата су још три задатка Регулисање међуљудских односа у  школи, Промовисање и 
подржавање резултата ученика и наставника и Развијање сарадње у школи  на свим нивоима. 
Сви ови задаци  реализују се кроз  активности  које  су уткане у  свакодневни живота школе и 
наставни процес и које морају континуирано током сваке школске године да се реализују како  
не би својим изостајањем  угрозиле позитивну атмосферу  у школи  постигнуту током протеклих 
година. Напоменимо само да је 2012.  године област Етос процењена као приоритетна област 
унапређења од стране  екстерног надзора.   Стога су  сви задаци и активности из ове области  
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задаржане   и у овом Школском развојном плану  као кључне за   развијање угледа школе  у 
локалној заједници, промовисању примера добре праксе, стварању једне сигурне, безбедне и 
опуштене атмосфера која подржава оптималан  развоју ученика и   доприноси квалитетнијем   
процесу учења. 
 
4. Подршка ученицима   
Циљ који је требало постићи у овој области је био: Повећавање укључености ученика у 

ваннаставне активности, а само један задатак је водио овом циљу - Обележавање 

међународних дана. Овај задатак је успешно реализован свих ових година, али је очигледно да 

је ова  област била занемарена  претходним Развојним планом. То је разлог  зашто је  ова област  

лоше оцењена самовредновањем 2017/2018 школске године. Сходно резултатима 

самовредновања ове области,  установљена  су  три развојна  циља у овој области: 

   1. Унапређење система пружања подршке ученицима, 

 2.  Унапређење система пружања подршке ученицима из осетљивих група и 

 3. Унапређење рада школе на подстицању личног, професионалног и социјалног развоја 

ученика. Сви задаци  и активности који су проистекли из  резултата самовредновања 

представљени су  доле у  анализи резултата самовредновања.  

 

 

Анализа резултата самовредновања 
 

Приликом израде овог развојног плана имали смо у виду резултате самовредновања области: 
Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Етос, Подршка ученицима, Организација рада 
школе и управљање материјалним и људским ресурсима, као и самовредновање дигиталне 
зрелости школе - Селфи. Одлучили смо да приоритетне области  промене буду:   
 
Област- Настава и учење - Циљеви: Унапређење поступака вредновања, Повећање нивоа 
активног учешћа ученика у настави, Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним 
потребама ученика 
Област- Образовна постигнућа ученика - Циљеви: Постизање бољих резултата на завршном 
испиту и Унапређење индивидуализованог приступа ученицима у настави  
Област - Етос - Циљеви: Развијање угледа и промоција школе и Подстицање позитивне 
атмосфере у школи 
Област - Подршка ученицима Циљеви: Унапређење система пружања подршке ученицима, 

Унапређење система пружања подршке ученицима из осетљивих група и Унапређење рада 

школе на подстицању личног, професионалног и социјалног развоја ученика 

Област - Организација рада школе и управљање материјалним и људским ресурсима 
Циљеви:  Унапређење дигиталне зрелости школе  

 
Област Настава и учење 
Самовредновање области Настава и учење је обављено школске 2020/2021. године, а као 
референтни оквир коришћени су индикатори преко којих је та област дефинисана у Правилнику 
о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, "Сл. Гласник РС – Просветни 
гласник", бр. 14/2018. 
Подаци о функционисању у оквиру области Настава и учење прикупљени су из три извора:  
анкетирањем наставника, анкетирањем ученика, као и анализом протокола о посећеним 
часовима. Функционисање у овој области  процењено је оценом  3,28.   
Укупне оцене остварености стандарда свих подручја процењивања су солидне (налазе се у 
извештају Тима) и у укупном скору веће него када је обављено самовредновање ове области у 
претходном циклусу (оцена 3,10 школске 2015/2016. године). Ипак, детаљна анализа добијених 
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резултата даје вредне податке о томе шта су јаке, а шта слабе стране које би требало унапредити 
како би резултати били још бољи. На основу ње, Тим за самовредновање је предложио следеће 
мере  које би требало предузети  како бисмо унапредили фунционисање у овој области: 
 

 У већој мери користити разноврсније облике и методе рада 

 Подстицати вршњачко учење усмеравањем интеракције међу ученицима 

 Учинити тематско планирање и пројектну наставу више заступљеним у годишњим и 
месечним плановима 

 Унапредити оцењивање ученика (нарочито формативно) и учинити осврт на крају часа 
заступљенијим и сврсисходнијим 

 Оснажити ученике у самосталном постављању циљева у учењу и самопроцени 

 Унапредити евиденцију о праћењу напредовања ученика (благовремено, јавно, 
образложено, мотивационо, усмеравајуће) 

 Користити различите задатке/ активности/ материјале за ученике који имају тешкоће у у
чењу или су талентовани, надарени – повећати степен диференцијације 

 Прилагођавати начин, приступ и темпо рада индивидуалним могућностима ученика - 
повећати степен индивидуализације 

 Радити на томе да ученици којима је потребна додатна подршка у већој 
мери учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак 
и интеракција са другим ученицима  

 Трагати за различитим начинима мотивисања ученика за рад на часу: пружати им више 
могућности избора у вези са начином обраде теме, обликом рада и материјала – позицију 
ученика у наставном процесу учинити активнијом, више користити интерактивне методе  

Област Образовна постигнућа ученика 
Самовредновање области Образовна постигнућа обављено је школске 2020/2021. године преко 
остварености два стандарда: 

 Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа 
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 

 Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
Функционисање  школе у овој области процењено је просечном оценом 3,41. У претходном 

испитивању  школске 2015/2016. Године ова област је процењена оценом 3. Резултати 

самовредновања у овој области  су показали да резултати на завршном испиту показују да је 

остварен основни, средњи и напредни ниво образовних стандарда. Ови резултати показују и да 

је школа остварила резултате који су  бољи од просека на нивоу Републике, осим из српског 

језика 2019/2020. године. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег 

језика и математике релативно су уједначена. Наиме, школске 2017/2018. године једно 

одељење је имало изразито боље резултате на завршном испиту од другог (школа је имала само 

два одељења осмог разреда). Како су исти наставници предавали у оба одељења, ова разлика 

се може приписати пре свега неуједначеношћу у саставима одељења. Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека за око 50,00 % задатака 

на тесту посматрано за претходне три школске године.   

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима и постижу 
очекиване резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  
Како би било унапређено фунционисање у овој области, а нарочито како би оствареност 
стандарда Школа континуирано доприноси бољим образовном постигнућима била већа, Тим 
је предложио: 
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 Како би сви ученици били укључени у допунску наставу у складу са својим потребама 
предлажемо да уколико наставник сматра да је потребно да ученик похађа допунску 
наставу како би на бољи начин савладао одређени део садржаја. 

 У циљу квалитетнијег праћења напретка ученика који похађају допунску наставу у 

електронском дневнику у делу активности ученика могло би да буде забележено 

уколико је ученик похађао допунску наставу из одређене области наставних садржаја. 

 План припреме ученика за полагање завршног испита могао би бити унапређен тако што 

би био проширен и на временски период дужи од онога што прописи налажу (друго 

полугодиште осмог разреда). Израдом и задавањем годишњих тестова (почев од петог 

разреда) из предмета који се полажу на завршном испиту дошло би се до смерница за 

квалитетнију (темељнију и свеобухватнију) припрему у дужем временском периоду која 

би верујемо водила све бољим резултатима на завршном испиту, као и већем фонду 

знања за будуће школовање наших ученика.  

 Како би резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања били коришћени у 
индивидуализацији подршке у учењу корисно требало би да повратна информација о 
успешности, осим квантитативне (у виду броја бодова), буде и квалитативна и као таква 
послужи и ученицима и наставницима као смерница у даљем раду. 

 Резултате праћења образовних постигнућа – успеха, успеха на такмичењима, резултата 

завршног испита, иницијалних и годишњих и полугодишњих тестирања требало би да 

прати план који показује на који начин резултати те анализе наставницима користе у раду 

са ученицима – у записницима стручних већа. 

 
Област Етос 
Самовредновање области Етос извршено је школске 2017/2018. школске године. 

Функционисање школе у овој области процењено је оценом 3,28. Добијени резултати 

испитивања послужили су Тиму да предложи мере за унапређење функционисања у овој 

области за сваки стандард понаособ. 

 
Школа је безбедна средина за све 

 Бар два пута годишње (на почетку сваког полугодишта) организовати ЧОС са темама: 

 Коме се обраћам кад имам проблем 

 Ко су чланови Тима за заштиту 

 Улога Тима за заштиту у школи 

 Фунционисање УЗМ (упућивање на места где се налазе важне информације о 
реаговању на насиље у школи) 

 Анонимна анкета (за ученике од четвртог до осмог разреда) - због чега се не осећам 
безбедно у школи, шта ме брине, плаши.. 

 Унапређење квалитета дежурста (разговор на наставничком већу и праћење од стране 
главног дежурног и директора) 

Регулисани међуљудски односи у школи 

 Упознавање ученика са карактеристикама деце, особа са посебним потребама 
(успоставити сарадњу са невладином организацијом Живимо заједно – радионичарски 
програм – Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту) 

 Упознавање са појмом дискриминације и са предвиђеним мерама и казнама за такво 
понашање (одељењске старешине) 

 Комуникацијски семинари за запослене (Тим за професионални развој запослених) 

 Доследније придржавање Правила од стране запослених и реаговање у свим случајевима 
њиховог кршења (тема за разматрање на одељењским већима) 

 Израда одељењских, а потом и школских правила (Ђачки парламент, одељењске 
старешине, Тим за заштиту) 
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 Израда писаног протокола за пријем новопридошлих ученика и наставника (Парламент, 
стручна већа, школски психолог) 

  
Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 Упознавање са правилником о награђивању (ученика и родитеља) 

 Радити на правилнику о награђивању запослених  (синдикати, представници запослених) 

 После сваког такмичења, јавног наступа... резултате проследити кроз књигу обавештења 
и на сајт, као и особама задуженим за праћење резултата такмичења (наставници који су 
ученике припремали, водили, организовали такмичење) 

 Прикупити податке о ученицима који остварују посебне резултате у областима које нису 
везане за школска постигнућа и поставити на новоотворени одељак на сајту – Поносни 
смо на њих.  

 Промовисати успехе ученика са посебним потребама у већој мери (предметни 
наставници, одељењске старешине, Тим за ИО) 

  
Школски амбијент је пријатан за све 

 Укључити представнике Ученичког парламента у уређење школског простора тј. у рад 
комисије за уређење школског простора. 

 Направити  анализу и пројекат могућности да се школски простор уреди на начин да буде 
доступнији лицима са посебним потребама (уклањање физичких препрека?) (директор) 

  
У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

 Проширити састав Ученичког парламента на ученике од петог разреда и усталити састанке 
са стручним сарадницима и директором једном месечно. 

 Установити праксу обавештавања ученика који су одсутни из школе о ономе што су 
пропустили и формирати групе за подршку ученицима који имају проблема у 
савладавању појединих делова градива или појединих предмета и вредновати тај 
ангажман. 

 Организовати чешће наставу путем пројеката – групног рада, како би ученици развијали 
компетенције за сарадњу и решавање проблема  (Тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништво) 

 Организовати  чешће квизове, такмичења  (унутар и између одељења) у којима би 
учествовале екипе одељења (Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво) 

 Укључити родитеље (из Савета) у рад Стручног актива за развој школског програма 

приликом израде посебног програма Програм сарадње са породицом 

 

 

Област Подршка ученицима 

Област Подршка ученицима самовреднована је школске 2017/2018. године и функционисање 

школе у овој области процењено је оценом 3,16. Тим за самовредновање предложио је следеће 

мере за унапређење функционисања у овој области: 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА: 

 Наставити са унапређивањем сарадње са родитељима у процесу пружања  подршке 
ученицима (посебно ученицима који  показују неуспех у раду) кроз: 

- Чешће контакте са родитељима ученика који показују неуспех у раду и благовремено 
информисање родитеља о напредовању ученика (о ученицима којима је потребна 
допунска или додатна настава предметни наставник је дужан да обавести одељенског 
старешину и да ажурно води евиденцијуу у за то предвиђеним дневницима рада.  
Одељенски старешина  у оквиру извештавања родитеља о успеху на крају 
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класификационих периода требало би да у писаном виду достави и податак о томе да ли 
је ученику препоручена допунска или додатна настава, из којих предмета и у којим 
терминима се одржава. О ученицима који нередовно похађају  допунску и додатну 
наставу предметни наставник у најкраћем року обавештава одељењског старешину, а он 
родитеље.) 

- Редовно обавештавање родитеља о редовности похађања допунске  наставе њихове 
деце и постигнутим резултатима, успостављање електронског дневника и сл.) 

- Укључивање родитеља и ученика у  доношење предлога мера за побољшање успеха 
након анализе успеха (организовати нпр.  састанке на којима ће учествовати и родитељи 
и ученици чији је циљ израда плана акције за побољшање успеха) 

 Подстаћи и организовати систем пружања вршњачке подршке ученицима у учењу (на 
Ученичком парламенту и у оквиру рада ОЗ)   

 Посебан акценат у процесу усвајања градива ставити на поучавање ученика техникама 
учења 

 Унапредити квалитет наставе у области примене индивидуализованог приступа у 
настави кроз: 

- Стручно усавршавање наставника (акредитоване обуке) 
- Организацију угледних часова и размену примера добре праксе  везане за 

индивидуализацију у настави 
- Праћење педагошке документације (планова и припрема наставника, ИОП-а)  
- Обавезати предметне наставнике и учитеље да у току првог тромесечја, а најкасније на 

његовом крају, доставе психолошко педагошкој служби и Тиму за инклузивно 
образовање спискове ученика  којима је потребан било који ниво додатне подршке 
имајући у виду како  ученике који слабије напредују тако и оне који са лакоћом савладају 
предвиђено градиво. 

- Предметни наставници и учитељи би у својим месечним плановима требало да имају 
забележено како су имали у виду имали ученике којима је потребна додатна подршка и 
како су у складу са потребама ученика прилагодили темпо свог рада о чему ће педагог 
имати увид 

- Предметни наставници и учитељи би, такође, у оквиру својих припрема за час требало да 
имају забележено и које ће активности, материјале и сл. користити  за ученике које је 
евидентирао као оне којима је потребан било који ниво подршке. Припреме за час ће 
наставници  давати на увид педагогу, психологу, директору и колегама који им буду 
долазили на час. 

 

 Унапредити рад тимова за подршку ученицима  (у области заштите ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и инклузивног образовања) 
кроз: 

- Чешће и транспарентније информисање родитеља и ученика о раду тимова и врсти 
подршке које могу добити од њих. 

- Ширење мреже институција са којима се остварује сарадња у оквиру примарне 
превенције (остваривање сарадње са школом за образовање ученика са сметњама у 
развоју ОШ НХ Душан Дугалић, и другим школама које могу да нам пруже услуге 
мобилног тима за подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у 
образовању). 

- Реализацију превентивних програма предвиђених Програмом за заштиту ученика од 
насиља, злостављања, занемаривања и других облика ризичног понашања ученика уз 
одређивање чланова Тима за заштиту који би пратили реализацију радионица и били 
одређени за пружање подршке 

- Организација радионица и предавања за родитеље везаних за реаговање у ситуацијама 
насиља 
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 Планом стручног усавршавања  предвидети организацију радионица, предавања и 
похађање акредитованих обука за све наставнике  у области конструктивног реаговања 
и посредовања у конфликтима и инклузивног образовања 

 Повећати степен безбедности ученика кроз : 
- Сагледавање „критичних места“ и бољу организацију дежурства наставника 
- Праћење квалитета обављања дежурства наставника (главни дежурни наставник, 

директор) 
- Укључивање  родитеља у предлог мера за побољшање безбедности ученика   
- Подсећање ученика, наставника и родитеља на Правилник о понашању (на почетку 

школске године и континиирано на часовима ОЗ) и протокол поступања у ситацијама када 
је угрожена безбедност ученика 

  
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

 Наставити са праксом предметних наставника и учитеља да у току првог тромесечја, а 
најкасније на његовом крају доставе Тиму за инклузивно образовање спискове ученика  
којима је потребан било који ниво додатне подршке у савладавању градива од 
индивидуализације, преко прилагођених услова или стандарда, до измењених 
стандарда. Све ово имајући у виду како  ученике који слабије напредују тако и оне који са 
лакоћом савладају предвиђено градиво. За ученике, којима је потребно израдити 
посебан компезаторни програм  

 Предметни наставници и учитељи би у оквиру својих припрема за час требало да имају 
забележено и које ће активности, материјале и сл. користити  за ученике које су 
евидентирали као оне којима је потребан било који ниво подршке. Припреме за час ће 
наставници  давати на увид педагогу, психологу, директору и колегама који им буду 
долазили на час.  

 Успоставити сарадњу са  школама и институцијама које школи могу да пруже стручну 
подршку у реализацији инклузивног образовања 

 Организовати похађање акредитоване обуке у области инклузивног образовања за све 
наставнике  

 
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  РАДА ШКОЛЕ НА ПОДСТИЦАЊУ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
И СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

 Задатак тима за професионалну оријентацију би требало да буде ревизија постојећег 
програма професионалне оријентације и  праћење његове реализације.  

 Обогатити понуду и унапредити реализацију ванннаставних активности кроз: 
- Испитивање потреба и интересовања ученика везаних за ваннаставне активности (на 

часовима ОЗ – на почетку школске године) 
- Организовати промоцију секција (на почетку и крају школске године) 
- Редовно праћење и увид у реализацију ваннаставних активности и вођење евиденције о 

њиховој реализацији (педагог, психолог, директор, задужени наставник, члан Тима за 
самовредновање и школски развојни тим) 

 Унапредити и обогатити програм  превентивних активности којима се подстиче развој 
толеранције и сарадње, као и рад на упућивању ученика у начине конструктивног 
решавања конфликата кроз: 

- Чешће и транспарентније информисање родитеља и ученика о раду Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Укључивање представника родитеља и ученика у рад Тима за заштиту (посебно у 
сегменту превенције)  

- Ширење мреже институција са којима се остварује сарадња у оквиру примарне 
превенције 

- Организација радионица и предавања за родитеље везаних за реаговање у ситуацијама 
насиља 
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- Организацију спортских турнира, тематских журки и других активности које предложе 
ученици чији је циљ развој толеранције и сарадње 

 

Област Организација рада школе и управљање материјалним и људским ресурсима 

Самовредновање ове области обављено је школске 2018/2019.године и процењено је изузетно 
добром просечном оценом 3,70, али је  анализа добијених  резултата дала корисне смернице за 
унапређење функционисања у овој области. Тим за самовредновање је имао посебан осврт  на 
резултате код којих је просечна оцена била најмања сматрајући да су ти стандарди и индикатори 
њихове остварености корисни путокази шта би се у овој области могло унапредити. Наиме, тим 
је сматрао да би стандарди Материјално технички ресурси  користе се функционално и Школа 
подржава иницијативу и развија предузетнички дух, без обзира на апсолутно гледано солидне 
оцене којима је процењено требало да буду предмет посебне анализе и изналажења мера за 
њихово унапређење.  
 
Материјално-технички ресурси користе се функционално  
У оквиру овог стандарда налази се најлошије оцењен индикатор од стране родитеља. Њихово 
мишљење о томе да се  материјално технички ресурси ван школе недовољно користе мора се 
узети у обзир. Тим је предложио: да се у заједничким програмским основама рада стручних већа 
нађе предлог за прављење планова интезивнијег организовања амбијенталне наставе. Осим 
тога, у месечном планирању требало би значајно место да заузме планирање места и наставних 
средстава која ће се користити у циљу побољшања квалитета наставе. Предложено је и да у току 
наредне године направи пројекат за набавку недостајућих, а важних наставних средстава за 
извођење пре свега предметне наставе: физике, хемије,  биологије, али и осталих предмета. 
 
Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 
 У оквиру овог стандарда нарочита пажња је посвећена индикатору да школа кроз школске 
пројекте развија предузимљивост. Наиме, запослени су и сами перепознали ову слабост, те је у 
току ове школске године у школи организован семинар  Предузетништво као међупредметна 
компетенција кроз целокупно школовање. Предлог тима за самовредновање је да Тим за развој 
међупредметних компетенција и предузетништво, који у школи постоји од ове школске године 
предложи активности – пројекте, који би, поред осталих међупредметних компетенција 
развијали и предузетништво. Препорука је директору да у сарадњи са овим тимом, као и тимом 
за пројекте, ради на развијању међународне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних 
компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 
У складу са свим овим  резлтатима  акциони план који је направљен за 2019/2020. годину 
садржао је  и три развојна циља из ове области који  остају  и у овом Школском развојном плану: 
1.  Подизање нивоа дигиталне зрелости школе, 2.  Функционално коришћење материјално – 
техничких ресирса, 3.  Подстицање иницијативе и развијање предузетничког духа. Задаци и 
активности ових циљева су благо модификовани  уколико  је пракса  и претходне године 
показала да их треба модификовати.   

  
 

Усклађеност са Законом о основном  образовању и васпитању 
 

Школски развојни план за  период 2016-2021 године израђен је у складу са чланом 26 Закона о 
основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017), и садржи  све 
компоненте које овај члан прописује.  Наводимо их како стоје у закону  указујући на њихово 
место у овом развојном плану. 

 Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 
на завршном испиту су планиране кроз први задатак циља  Постизање бољих 
резултата на завршном испиту. 
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 Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 
потребна додатна подршка представљају активности прва два задатка трећег циља 
области Настава и учење: Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним 
потребама ученика, као и другог задатка првог циља из области Подршка ученицима - 
Унапређење система пружања подршке ученицима.  

 Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима представљају активности више задатака у оквиру циљева Развијање угледа 
и промоција школе, Подстицање позитивне атмосфере у школи (област Етос), преко 
Унапређење рада школе на подстицању личног, професионалног и социјалног развоја 
ученика (област Подршка ученицима). 

 Мере превенције осипања ученика планиране су активностима  првог задатка циља 
Унапређење система пружања подршке деци из осетљивих група. 

 Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 
садржај појединих наставних предмета такође представљају активности  области 
Настава и учење, али  везане су за други циљ Повећање активног нивоса учешћа ученика 
у настави. 

 План припреме за завршни испит обухваћен је активностима циља Постизање бољих  

резултата  на завршном испиту у оквиру области Образовна постигнућа ученика. 

 План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора  условљен је 
задацима и активностима   везаним за област Настава и учење. Ови задаци предвиђају 
семинаре одређених компетенција  и области, а њихов одабир вршиће Тим за 
професионални развој почетком сваке године израђујући на тај начин план за целу 
установу.  

 Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 
обухваћене су многим задацима  сва три циља области Настава и учење - Унапређење 
поступака вредновања, Повећање нивоа активног учешћа ученика у настави, 
Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика  

 План укључивања родитеља, односно других законских заступника у рад школе 
представљају активности више задатака у оквиру циљева Развијање угледа и промоција 
школе, Подстицање позитивне атмосфере у школи (област Етос), затим у оквиру циља 
Унапређење система пружања подршке ученицима у оквиру области Подршка 
ученицима. 

 План сарадње и умрежавања са другим школама и установама предвиђен је циљем 
Развијање угледа и промоција школе у оквиру области Етос, а кроз задатак Презентација 
школе у вртићима и локалној заједници, затим кроз циљ Унапређење система пружања 
подршке деци из осетљивих група - задатак: Смањивање броја ученика који напуштају 
школу - кроз неколико активности. 
У зависности од успешности реализације, а у циљу боље реализације активности и 
задатака, Стручни актив за развојно планирање ће сваке године по потреби уносити 
измене у акциони план за ту годину везане за носиоце активности  као и саме активности. 
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  ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021 - 2026. ГОДИНЕ 

 

Област:    НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ 1: Унапређење поступака вредновања 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Повећати степен 
примене 
формативног 
оцењивања 

1.Припрема, реализација и 
анализа угледних и 
отворених часова чији је циљ 
примена различитих начина 
провере знања ученика 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
 

2.Реализација осврта на 
крају сваког часа 

континуирано, 
током сваке 

школске године 

наставници предметне 
и разредне наставе 

3. Давање благовремених, 
усмеравајућих и 
мотивишућих повратних 
информација ученицима о 
њиховом раду 

континуирано, 
током сваке 

школске године 

наставници предметне 
и разредне наставе 

2.Унапредити 
евиденцију о 
праћењу 
напредовања 
ученика 

1.Благовремено вођење 
евиденције у есДневнику и 
педагошкој свесци 

континуирано, 
током сваке 

школске године 

наставници предметне 
и разредне наставе 

2.Обавештавање ученика и 
родитеља о евиденцији и 
напретку ученика 
 

континуирано, 
током сваке 

школске године 
 

наставници предметне 
и разредне наставе 

3. Оснажити ученике 
у самосталном 
постављању циљева у 
учењу и самопроцени 
 

1.Упознавање ученика са 
Правилником о оцењивању 

на почетку школске 
године, по потреби 

и током школске 
године 

одељењске старешине 
и предметни 
наставници 

2.Припрема, реализација и 
анализа угледних часова са 
циљем подстицања 
вршњачког оцењивања 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
 

3.Задавање пројектних 
задатака ученицима 

једном у току 
полугодишта 

наставници предметне 
и разредне наставе, 

стручна већа 

4.Давање јасних упутстава и 
објашњења ученицима 

 
 
континуирано, 
током сваке 
школске године 
 

наставници предметне 
и разредне наставе 
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Циљ 2: Повећање нивоа активног учешћа ученика у настави 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Учинити више 
заступљеним 
тематско планирање 
и пројектну наставу 

1.Увођење тематске наставе 
у сваки разред 

август - септембар 
сваке школске 

године 
 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

2. Планирање пројеката на 
нивоу школе 

август - септембар 
сваке школске 

године 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

3. Планирање пројеката на 
нивоу одељења од првог до 
четвртог разреда 

новембар-
децембар, 
април-мај 

одељењски старешина 
и ученици 

4.Праћење реализације 
тематске и пројектне наставе 

полугодишње, по 
потреби чешће 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

2.Повећати степен 
мотивације ученика 

1. Пружање могућности 
избора ученицима у вези са 
начином обраде теме, 
обликом рада и материјала 

континуирано 
наставници предметне 

и разредне наставе 

2.Стручно усавршавање 
наставника у области 
мотивације ученика 

крај првог 
полугодишта 

школске 2021/2022. 
године 

Тим за професионални 
развој, наставници 

предметне и разредне 
наставе, стручни 

сарадници 

3.Организација јавних 
презентација истраживачких 
радова ученика 
 

полугодишње 
наставници предметне 

и разредне наставе 

4.Реализација часова 
замењених улога 
 

март наставници и ученици 

5.Припрема, реализација и 
анализа угледних часова са 
циљем примене дигиталих 
образовних ресурса 
 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
 

3.Користити више 
интерактивних 
метода у настави 

1. Стручно усавршавање 
наставника у области 
интерактивних метода у 
настави 

крај првог 
полугодишта 

школске 2022/2023. 
године 

 

Тим за професионални 
развој, наставници 

предметне и разредне 
наставе, стручни 

сарадници 
 

2. Припрема, реализација и 
анализа угледних часова са 
циљем примене 
интерактивних метода у 
настави 
 
 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

 

 
 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
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Циљ 3: Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама 
ученика 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Повећати степен 
индивидуализације у 
настави 

1.Идентификација ученика 
којима је потребна додатна 
подршка 

септембар - 
новембар сваке 
школске године  

наставници предметне 
и разредне наставе, Тим 

за инклузивно 
образовање 

2.Израда педагошких 
профила и планова 
индивидуализације/индивид
уалних образовних планова 

септембар - 
новембар сваке 
школске године 

чланови подтимова за 
ИОП 

3.Израда припрема за час са 
предвиђеним мерама 
индивидуализације за 
конкретне ученике 

континуирано, 
током сваке 

школске године 

наставници предметне 
и разредне наставе 

4.Унапређивање евиденције 
о реализацији и вредновању 
планова индивидуализације 
и индивидуалних 
образовних планова 

континуирано, 
полугодишње 

чланови подтимова за 
ИОП, Тим за инклузивно 

образовање 

5. Припрема, реализација и 
анализа угледних часова са 
циљем примене 
диференцијације у настави 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
 

2.Повећати степен 
диференцијације у 
настави 
 

1.Идентификација ученика 
који имају тешкоће у учењу 
или су надарени 

септембар - 
новембар сваке 

школске године, по 
потреби и током 

године 

наставници предметне 
и разредне наставе, Тим 

за инклузивно 
образовање 

2.Припрема и примена 
посебних материјала, 
задатака, активности 

континуирано 
 

наставници предметне 
и разредне наставе 

3.Подстицање ученика да 
похађају допунску/додатну 
наставу 

континуирано 
наставници предметне 

и разредне наставе, 
одељењске старешине 

4. Припрема, реализација и 
анализа угледних часова са 
циљем примене 
диференцијације у настави 

Према плану 
угледних часова 

предвиђених 
ГПРШ-ом 

 

наставници предметне 
и разредне наставе, 
стручни сарадници, 

стручна већа 
 

3.Стручно 
усавршавање 

1. Стручно усавршавање 
наставника у области 
интерактивних метода у 
настави  
 

крај првог 
полугодишта 

школске 2023/2024. 
године 

Тим за професионални 
развој, наставници 

предметне и разредне 
наставе, стручни 

сарадници 
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Област  ЕТОС 

Циљ 1: Развијање угледа и промоција школе 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
1.Унапређивање сајта 
школе 

1.Подела задужења запослених у 
ажурирању сајта 

Септембар сваке 
гоине  

Комисија за културну 
и јавну делатност 

Администратор сајта 

2.Ажурирање и унапређивање 
школског сајта 

Континуирано 
током  сваке 

године  

Тим за ажурирање 
сајта 

3.Израда електронског часописа 
  Децембар и јун 

сваке године 
Новинарска секција и 

тим  

2. Презентација школе у 
вртићима и локалној 
заједници 
 

 Манифестација ''Дрангулијада'' 
Септембар сваке 

године 
 тим наставника 

разредне наставе 

Радионица''Оригами''  
Март сваке  

школске године 
Два наставника 

разредне наставе  

Радионица ''Рачунари'' 
Март сваке 

школске године 
Два наставника 
рзредне наставе  

Приредба поводом Дана школе, 
за родитеље деце околних 
вртића 

Децембар сваке 
школске  године 

тим учитеља, деца 
вртића и нижих 

разреда 

Ликовне радионице 
Децембар сваке 
школске године 

Деца вртића и 
наставнице ликовне 

културе 

Изложба дечијих радова  са 
ликовних  радионице  

Јануар/ фебруар 
сваке школске 

године 

Деца вртића и 
наставнице ликовне 

културе 

 
 
 
3. Укључивање 
родитеља у рад школе 

1.Активности везане за 
професионалну оријентацију 
  

Друго полугодиште 

Тим за 
професионалну 
оријентацију и 

психолог школе  

2. Анкетирање ученика о 
њиховим интересовањима 

Друго полугодиште 
 

3. Анкетирање родитеља у вези 
њихове заинтересованости за 
учешће на сајму образовања 
 

Друго полугодиште 
 

4.Организовање  сајма 
образовања 

Друго полугодиште 
 

Циљ 2: Подстицање позитивне атмосфере у школи 

1. Промовисање 
позитивних примера 
понашања 

1. Реализација наградне 
екскурзије за ученике који су 
постигли успех на такмичењима у 
претходној години  
 

Септембар  сваке 
године 

Група ученика и 
наставника 



 20 

2. Избор за најбољег друга  
одељења 

Мај месец сваке 
године 

Психолог школе, 
одељењске 
старешине 

 3. Организовање фер- плеј 
турнира  

Током године 

Стручно веће 
наставника физичког 

и здравственог 
васпитања 

4.Васкршњи турнир у куцању 
јајима 

Пролеће  
Вероучитељ и 

ученици 

5.Покретање хуманитарних акција  
Током године 

 
Ученички парламент 

 
2.  Планирање и 
организовање 
годишњег  концерта 
 

1.Одабир учесника концерта март 
наставник музичке 

културе 

2.Обезбеђивање и уређење 
простора за извођење концерта 

март 
Тим за културну и  
јавну делатност 

школе 

3.Израда плаката и позивница за 
родитеље и лок. заједницу 

април 
Тим за културну и 
јавну делатност 

школе 

4.Реализација концерта април 
Наставник музичке 

културе 

3 Подизање нивоа 
безбедности ученика 

1. Ажурирање (на почетку сваке 
школске године) Програма за 
заштиту и праћење његове 
реализације 

Септембар сваке 
године 

Тим за заштиту 
ученика 

2. Планирање активности  са 
наставницима и ученицима 

Септембар сваке 
године 

Тим за заштиту 
ученика 

3. Планирање едукација за 
родитеље 

септембар 
Тим за заштиту 

ученика 

4. Унапређивање квалитета 
дежурства 

Континуирано 
током сваке године 

Сви наставници 

5. Планирање Активности са 
ученицима ( два ЧОСа  на тему 
безбедности) 

Према плану ЧОС-
а, једном по 
полугодишту 

Одељењске 
старешине 

6. Анкетирање ученике на тему 
безбедности у школи 

Крај првог 
полугодишта 

Психолог школе 

4.Регулисање 
међуљудских односа у 
школи 

1.Упознавање ученика са 
карактеристикама деце, особа са 
потребом за додатном подршком 
(успоставити сарадњу са 
невладином организацијом 
Живимо заједно – радионичарски 
програм) 

континуирано 
Тим за инклузивно 

образовање, Тим за 
заштиту 

2.Упознавање са појмом 
дискриминације и са 
предвиђеним мерама и казнама 
за такво понашање 
 

На почетку 
школске године 
(септембар), по 

потреби и чешће 

одељењске 
старешине 

3.Организовање излета, дружења 
за запослене 

јун-август Директор  

4.Израда одељењских, а потом и 
школских правила  

континуирано 

Ученички парламент, 
одељењске 

старешине, Тим за 
заштиту 
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5.Ревидирање писаног протокола 
за пријем новопридошлих 
ученика и наставника 

Март 2022. 

Парламент, стручна 
већа, школски 

психолог, педагог, 
директор, секретар 

5.Промовисање и 
подржавање 
резултата ученика и 
наставника 

1.После сваког такмичења, јавног 
наступа... резултате прослеђивати 
кроз књигу обавештења и на сајт, 
као и особама задуженим за 
праћење резултата такмичења 

континуирано 

наставници који су 
ученике припремали, 
водили, организовали 

такмичење 

2.Прикупљање података о 
ученицима који остварују посебне 
резултате у областима које нису 
везане за школска постигнућа и 
постављати на одељак на сајту – 
Поносни смо на њих.  

континуирано 
 

Одељењске 
старешине, 

психолог 

3.Промовисање успеха ученика 
којима је потребна додатна 
подршка у већој мери 

континуирано 
 

предметни 
наставници, 
одељењске 

старешине, Тим за ИО 

6.Развијање сарадње 
у школи на свим 
нивоима 

1.Проширивање састава 
Парламента на ученике од петог 
разреда  
 

Почетак 2021/2022. 
школске године 

Одељењске 
старешине, Невенка 
Миливојевић, Јелица 

Станковић 

2.Одржавање састанака 
Ученичког парламента са 
стручним сарадницима и 
директором једном месечно. 

Једном месечно 
током сваке 

школске године 

Одељењске 
старешине, Невенка 
Миливојевић, Јелица 

Станковић 
 

3.Успостављање праксе 
обавештавања ученика који су 
одсутни из школе о ономе што су 
пропустили и формирати групе за 
подршку ученицима који имају 
проблема у савладавању 
поједниних делова градива или 
појединих предмета и вредновати 
тај ангажман. 

По потреби током 
сваке школске 

године 

Одељењске 
старешине, 

одељењске заједнице 

4.Организовање чешће наставе 
путем пројеката – групног рада, 
како би ученици развијали 
компетенције за сарадњу и 
решавање проблема   

континуирано 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

5.Укључивање родитеља (из 
Савета) у рад Стручног актива за 
развој школског програма 
приликом израде посебног 
програма Програм сарадње са 
породицом 

Почетком сваке 
школске године 

Стручни актив за 
развој школског 

програма 
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Област:  ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 1: Постизање бољих резултата на завршном испиту 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1. Унапређење програма 

припреме ученика за 

полагање завршног 

испита 

1.Анализа  резултата  завршног 
испита од претходне школске 
године  

 
Октобар 

сваке  школске  
године 

 
 

Стручна већа 

2.Израда плана припремне 
наставе 

3.Годишње тестирање ученика  из 
свих предмета који се полажу на 
завршном испиту 

Крај првог и крај 
другог полугодишта 

сваке школске 
године. 

Наставници 
предметне наставе 

4. Анализа резултата пробног 
завршног испита и корекција 
плана припреме у складу са тим 

март/април Стручна већа 

Циљ 2: Унапређење индивидуализованог приступа ученицима у настави 

1. Унапређење праћења 
напредовања ученика  
 

1.Усаглашавање  форме вођење  
евиденције на нивоу већа 

Септембар 
Сваке школске 

године 

 
Стручна већа 

2.Унапређивање процедуре и 
форме обавештавање родитеља  о 
напредовању ученика 

Септембар 
Сваке школске 

године 

 
Стручна већа 

3.Благовремено бележење у 
електронски дневник (у делу 
активности) предлог наставника 
да ученик похађа 
допунску/додатну наставу 

Током школске 
године 

Наставници 
предметне и 

разредне наставе 

4.Давање квалитативне повратне 
информације ученицима о 
резултатима  иницијалних и 
годишњих тестирања  

На почетку школске 
године, на крају 

полугодишта и на 
крају школске године 

Наставници 
предметне и 

разредне наставе 

2.Унапређење 
планирања на основу 
праћења образовних 
постигнућа ученика 

1.Израда и по потреби 
кориговање плана рада на основу 
анализе успеха ученика, успеха на 
такмичењима, резултата завршног 
испита, иницијалних и годишњих 
и полугодишњих тестирања 

На почетку и током 
године 

Стручна већа 
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ОБЛАСТ - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1: Унапређење система пружања подршке ученицима 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1. Континуирана 
сарадња са 
родитељима у 
процесу пружања 
подршке 
ученицима 

1.Благовремено информисање 
родитеља о напредовању 
ученика уз предлоге за 
унапређење 

континуирано, као и 
на крају 

класификационих 
периода 

одељењске старешине 
 

2.Благовремено информисање 
родитеља о редовности 
похађања допунске наставе 

континуирано одељењске старешине 

 
 
2.Већа 
заступљеност 
примене 
индивидуализова
ног приступа у 
настави 

1.Идентификација ученика 
којима је потребна додатна 
подршка 

септембар-октобар 
сваке школске 

године, као и по 
потреби 

наставници разредне и 
предметне наставе, Тим 

за инклузивно 
образовање 

2.Праћење педагошке 
документације наставника 
(припреме за час, евиденција о 
ученику, праћење напредовања 
и плана подршке) 

континуирано Тим за инклузивно 
образовање, стручни 

сарадници 

3.Размена примера добре 
праксе у оквиру стручних, 
разредних и одељењских већа 

периодично стручна, разредна и 
одељењска већа, Тим за 
инклузивно образовање,  

 

3.Повећање 
степена 
безбедности 
ученика 

1.Темељно приступање 
организовању дежурства 
наставника 

На почетку првог и 
другог полугодишта, 
по потреби и чешће 

директор школе, стручни 
сарадници 

 

2.Праћење квалитета обављања 
дежурства наставника 

Континуирано током 
сваке школске године 

Главни дежурни 
наставник, директор 

школе, стручни сарадници 

3.Информисање ученика и 
родитеља о Правилнику о 
понашању и Правилнику о 
протоколу поступања у установи 
у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 

На почетку школске 

године, на часовима 

ОЗ, континуирано 

Одељењске старешине 

Циљ 2: Унапређење система пружања подршке деци из осетљивих група 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Смањивање 
броја ученика који 
напуштају школу 
 

1.Редовна идентификација и  
праћење ученика  који долазе из 
осетљивих група 
 

Континуирано током 
сваке школске године 
 

Тим за инклузивно 
образовање, одељењске 

старешине 

2.Саветодавни рад  одељењских 
старешина 
 

Континуирано током 
сваке школске године 
 

Тим за инклузивно 
образовање, одељењске 

старешине 

3.Сарадња са Ромским 
националним саветом 
 

Континуирано током 
сваке школске године 
 

Тим за инклузивно 
образовање 

 

4.Наставак сарадње са  ОШ “НХ 
Душан Дугалић” 

Континуирано током 
сваке школске године 

 

Тим за инклузивно 
образовање 
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Циљ 3: Унапређење рада школе на подстицању личног, професионалног и 
социјалног развоја ученика  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1.Реализација 
активности Тима 
за професионалну 
оријентацију 

1.Информисање ученика о 

постојећим образовним 

профилима 

друго полугодиште Тим за професионалну 
оријентацију, школски 

психолог 

2.Посета Сајму образовања  април Тим за професионалну 
оријентацију 

3.Тестирање заинтересованих 
ученика 

друго полугодиште школски психолог 

2.Унапредити 
реализацију 
ваннаставних 
активности 

1.Утврђивање интересовања 
ученика ради ажурирања 
понуде ваннаставних активности 

на почетку школске 
године 

одељењске старешине 

2.Организовање промоције 
ваннаставних активности 

на почетку школске 
године 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

3.Праћење реализације 
ваннаставних активности 

на крају сваког 

класификационог 

периода 

одељењске старешине, 
стручни сарадници, Тим 

за обезбеђивање 
квалитета и развој школе 

3.Унапредити 
програм 
превентивних 
активности којима 
се подстиче развој 
толеранције, 
сарадње и начина 
конструктивног 
решавања сукоба 

1.Информисање ученика и 
родитеља о раду Тима за 
заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
 

На почетку школске 
године, као и по 

потреби  

Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања, 

одељењске старешине 

2.Организовање спортских и 
културних активности за ученике 
којима се подстиче развој 
толеранције и сарадње 

Једном у току 
полугодишта 
(април-мај) 

Ученички парламент, 
Комисија за културну и 
јавну делатност школе, 

стручно веће наставника 
физичког васпитања 

3.Организовање радионица 
везаних за реаговање у 
ситуацијама насиља 

Једном у току 
школске године 

Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 
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ОБЛАСТ -  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И 
ЉУДСКИМ РЕСУСИМА 

Циљ 1:  Унапређење дигиталне зрелости школе 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Унапређивање 
дигиталне зрелости у 
области руковођења 

Израда дигиталне стратегије – 
плана унапређења дигиталне 
зрелости школе 

Новембар 2021. Селфи тим 
 

Периодична Селфи 
самовредновања у циљу 
преиспитивања напретка у 
дигиталној зрелости школе. 

Током сваке 
школске године 

Селфи тим  
 

2.Унапређивање 
дигиталне зрелости у 
области инфраструктуре и 
опреме 

 Утврђивање стања и  
функционисања техничких уређаја 
у школи 

Август   сваке 
школске године 

Директор школе 
 

Набавка нових и  оспособљавање 
постојећих техничких уређаја 
(комјутера или  лап топова и  видео 
пројектора или интерактивних 
табли) за све кабинете 

 Током сваке 
школске годин 

Директор школе 

Обезбеђивање потребне техничке 
подршке у случају проблема са 
дигиталном технологијом 

Током сваке 
школске године 

Општина Врачар 
ИКТ тим 

Опремање   информатичког  
кабинета 

На почетку 
школске године 

Директор школе 

 
3.Унапређивање 
дигиталне зрелости у 
области континуираног 
професионалног развоја 
запослених 

Учешће у актуелним националним 
обукама ЗУОВ-а 

Током сваке 
школске године 

Наставници и 
стручни сарадници 

Одабир семинара  из приоритетне 
области  П1  унапређење 
дигиталних компетенција ученика 
и наставника 

Октобар сваке 
године 

Селфи тим 
 

Похађање  изабраног семинара   Прво полугодиште 
сваке школске 
године 

Наставници и 
стручни сарадници 

Међусобна посета угледним 
часовима организованих са циљем 
приказа примене ММТ у настави и 
размена о њима 

Током сваке 
школске године 

Наставници 
Стручна већа 
 

Израда властитих планова 
професионалног усавршавања 
наставника у погледу дигиталних 
компетенција 

Током првог 
полугодишта  сваке 
школске године 

Тим за 
професионални 
развој запослених  

Организовање радионица – 
интерних обука за стицање 
потребних дигиталних 
компетенција 

По потреби ИКТ тим 

4.Унапређивање 
дигиталне зрелости у 
области наставе и учења 

Прављење плана реализације 
угледних часова на којима ће бити 
коришћена ММТ 

Септембар сваке 
школске године 

Стручна већа 
Психолошко – 
педагошка служба  

Одржавање угледних  и отворених 
часова на којима се примењује 
ММТ   

Током сваке 
школске године  
 

Нставници 
разредне и 
предметне наставе 
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Припрема дигиталних ресурса који 
би требало да служе као подршка у 
настави 
 

Током школске  
године 

Наставници 
разредне и 
предметне наставе  

Употреба дигиталних садржаја  у 
настави – у припреми часова, на 
часовима .  

Током сваке 
школске године 

Наставници 
разредне и 
предметне наставе 
 

5.Унапређење дигиталних 
компетенција ученика 

Употреба  дигиталних садржаја и за 
учење код куће и израду домаћих 
задатака 

Током сваке 
школске године 
 

Ученици 

Јавна презентација ППП као и 
других дигиталних домаћих 
задатака  

Децембар и јун 
сваке школске 
године 
 

Ученици 

Уређивање стране школског сајта “ 
Шта ученици имају да кажу” 

Током сваке 
школске године 
 

новинарска 
секција и други 
ученици 

Циљ 2:  Функционално користити материјално – техничке ресирсе 

1.Коришћење материално 
техничких ресурса ван 
школе 

Интензивирање планирања и 
извођења амбијенталне наставе 

На почетку сваког 
месеца 

Стручна већа, 
наставници 

2.Коришћење и 
унапређивање 
материјално – техничких 
ресурса у школи 

Месечно планирање места и 
наставна средства која ће бити 
коришћена у извођењу наставе  

На почетку сваког 
месеца 

Наставници, 
педагог 

Прављење пројеката за набавку 
недостајућих наставних средстава 
за наставу физике, хемије и 
биологије 

На почетку школске 
године 

Предметни 
наставници, 
Стручна већа, 
директор, 

Циљ 3:  Подржавати иницијативу и развијати предузетнички дух 

1.Креирање пројеката 
који развијају 
иницијативу и 
предузетништво 

Израда пројекта који развија 
предузетништво и друге 
међупредметне компетенције 

Септембар сваке 
школске  године 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предуетништво  

Успостављање међународне 
сарадње и пројеката који развијају 
кључне компетенције за 
целожоватно учење ученика и 
наставника 

Септембар Директор 2022. 

Извођење пројектне наставе у свим 
разредима   
 

Једном у току сваке 
школске године 

Предметни 
наставници и 
учитељи  
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЛОГА 

1.  Данијела Чубелић 
Професор енглеског језика 

координатор тима 

2.  Маријана Стаменковић Професор биологије 

3.  Јелица Станковић Психолог школе 

4.  Невена Лазаревић Педагог школе 

5.  Сандра Михаиловић Професор разредне наставе 

6.  Јована Старчевић 
Професор разредне наставе 

 

7.  Маша Јовановић 
Представник Ученичког 

парламента 

8.  Марко Лазарев Представник Савета родитеља 

9.  Лазар Микуландра 
Представник локалне 

заједнице 
 


