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„Развојни план установе 

јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно -

васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 

планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план 

установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености 

стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. Развојни план доноси 

орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до 

пет година. У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и остваривање 

развојног плана установе.“ 
 

                                  (Члан 49,  Закона о основама система образовања и васпитања) 

 

............................................................  

 

 
        Развојни план, који је израдио Актив за школско развојно планирање, је документ који је сачињен 

с намером да задовољи одредбе Закона о основама система образовања и васпитања                                                

и Закона о основном образовању и васпитању,  и да допринесе унапређењу квалитета рада,                                         

а истовремено задовољи потребе настaвника, ученика, родитеља и локалне заједнице. 

      Развојни план садржи активности које ће Школа предузети у циљу отклањања слабости                         

и активности које ће довести до унапређења квалитета рада. Школа ће наставити са самовредновањем 

свога рада и по потреби мењати делове Развојног плана. 
 

Чланови Актива за развојно планирање : 

 
1. Јелена Милић, директор шоколе; 

2. Тијана Француз, педагог школе; 

3. Мирјана Јовановић, наставник географије 

4. Азра Деврња, библиотекар 

5. Светлана Радин,  председник Стручног већа за разредну наставу –; 

6. Aлександра Шућур; председник Стручног већа за природно математичку групу 

предмета; 

7. Светлана Орловић, председник Стручног већа за друштвено језичку групу предмета; 

8. Свитлана Узелац; председник Стручног већа за вештине 

9. Софија Мрђанов, председник Ученичког парламента 

10. Биљана Инђић, председник Савета родитеља 

 

 
Школски развојни план је усвојен на седници Школског одбора, дана 13.09.2017. године . 
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Слика школе некад и сад 

 
У Стапару школа постоји још од постанка села, од 1752. год. У XVIII веку, Стапар, у оквиру 

Хабзбуршке царевине, има црквено-православну школу. Школа се до 1919. године, када је Стапар 

постао део Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, развила у „Стапарску народну основну школу“ са 

четири разреда. Између два рата школа је постала „Државна основна школа“ са шест разреда… Од 

1929. године до краја рата Стапар има и Грађанску школу, а која је до 1945. године радила као 

„Непотпуна гимназија“, затим „Седмољетка“ а од 1. јула 1959. године као основна школа „Бранко 

Радичевић“.  

Старе школске зграде су рађене у неколико периода од 1868. до 1929. године. Нова школска 

зграда изграђена је на месту старе 1989 – 1990. год. Годину дана раније је изграђена и фискултурна 

сала. 

Стари део школе је 2007. год. адаптиран средствима из Буџета АП Војводине. У оквиру 

адаптираног дела отворен је и Етно музеј.  

Знаменити ђаци ове школе били су: Никола Станковић, градитељ железница у Угарској с краја 

19. и почетком 20. века, академик  Данко Давидов – историчар уметности, књижевници-Бошко Ивков, 

Мирослав Јосић Вишњић, Маринко Апсић Ивков. Универзитетски професори Јанчурић, Станимир 

Ковчин, Милица Хрустић са Пољопривредног факултета у Новом Саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На празник Месне заједнице Стапар – Дан ослобођења 21. 10. 1990. године свечано је отворена  

нова школска зграда. Бројне госте поздравио је тадашњи директор школе, Драган Милић.  

 

Посебну захвалност  школа дугује господину Живку Катанићу који је као млад отишао из свог 

Стапара у Канаду, и у знак осећања поклонио 10.000 канадских долара за изградњу школе.                  

Дана 5. априла 1992. године обављен је чин освећења школе. Том приликом, његово 

преосвештенство Епископ Бачки Иринеј изговорио је надахнуту беседу.  

Општи подаци о школи 
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Школа је добитник Светосавске награде. То најзначајније признање у области образовања и 

васпитања уручено је на Светосавкој академији 27. 01. 2007. год. директору школе Секулић Душку из 

руку Министра просвете др Слободана Вуксановића. За Дан школе 15. 03. 2008. год. гост школе је био 

Министар просвете Зоран Лончар који је том приликом директору школе уручио решење о додели 

средстава Министарства просвете за адаптацију школског дворишта и уређење спортских терена. 

Захваљујући донацији господина Слободана Беквалца, архитекте и члана борда хуманитарне 

организације Лајфлајн Њујорк, 7. априла 2017. године Школа је добила ново игралиште за своје 

ученике и малишане из села. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Приликом званичног отварања игралишта и откривања мобилијара, директорка школе Јелена 

Милић захвалила је господину Беквалцу, госпођи Даниели Челиковић  и организацији Лајфлајн 

Њујорк која послује под покровитељством Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине. 
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Полазне основе рада 

Правни основ: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (члан 41 и члан 49); 

 Закон о основном образовању и васпитању (члан 26). 

 

Рад школе се базира и на досадашњим позитивним искуствима из рада школе, као и од објективних 

услова који постоје у школи за остваривање образовно-васпитних циљева и задатака.  

За рад школе одговорни су: директор, Наставничко веће и други стручни органи, као и појединачно 

наставници и други радници школе. Школски одбор у току године прати реализацију програма рада 

и ствара услове за нормалну активност школе.  
 

Материјално технички и просторни услови рада 

ОШ „Бранко Радичевић“  

- Стапар 25240 

- ул. Вука Караџића бр. 20 

- матични број 0801309 

- ПИБ 100607900  

- Телефон 025/5827-701 

- Тел./факс 025/5827-901 

- E-mail: osbrankoradicevicsta@open.telekom.rs (у канцеларији директора школе) 

                               os.stapar@sowireless.org (у канцеларији секретара школе) 

- сајт школе: www.osstapar.edu.rs 

 

Решењем Привредног суда у Собору бр. Fi 581-98 од 15. 07. 1998. год. Школа је регистрована за рад 

као матична основна школа. Школа се налази у центру места. Сви ученици долазе у школу пешке или 

сопственим превозом родитеља. Место Стапар се налази на путу Сомбор–Оџаци, а од Сомбора                             

је удаљено 15км. 

Школске 2017/2018. године школу похађа 255 ученика  распоређених у 16 одељења. У школи 

раде и два одељења продуженог боравка. 

У школи је запослено укупно 50 радника, 29 наставника, 1 педагог , 0,50 библиотекара, 

директор, 1 шеф рачуноводства, 1 секретар и  11 запослених  као помоћно особље (чистачица, домар, 

ложач) и 0,50 сервирка. 

Стручна служба-педагог школе, у сарадњи са одељењским старешинама, предметним наставницима 

и родитељима прати рад свих ученика, а нарочито талентованих, као и оних који су обухваћени 

специјалним корективним педагошким радом. 

Материјално-техничка опремљеност прилагођена је финансијским средствима школе. Велика пажња 

посвећује се хигијенско-естетском уређењу школских просторија и дворишта.  

 

 

 

Ситуациона анализа 

mailto:osbrankoradicevicsta@open.telekom.rs
mailto:os.stapar@sowireless.org
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Опремљеност школе 

Школа је солидно опремљена наставним средствима, од 50-80% од прописаних норматива, зависно од 

наставног предмета. 

АВ средства Компјутери Опремљеност 

кабинета 

Опремљеност 

учионица 

5 графоскопа 

5 телевизора 

4 ДВД плејера 

1 епископ 

2 музичка линија 

4 радио-касет. 

1 видео пројектор 

1 диг. Фотоапарат 

2 фотокопир апарата 

1 диктафон 

1 интерактивна табла 

9 Пентијум 3 

26 Пентијума 4 

Класична опрема 

Према нормативима 

60% 

Класична опрема 

Према нормативима 

75% 

 

Објекти наставног рада  

Р. Бр. Назив објекта Бр. Прост. Ниво опремљености 

1 Учионице опште намене 11 Класична опрема 75% 

2 Кабинети 4 Класична опрема  60% 

3 
Припремне просторије 

наставника 
4 Класична опрема 

4 Лабораторије 2 Према нормативима 50% 

5 Радионице 1 Према нормативима 60% 

6 Фискултурна сала 1 Према нормативима 80% 

7 Спортски терени 2 Рукометно и кошаркашко игралиште 
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Кадровски услови рада школе 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА школе у  школскoj 2017/2018. години 

 

Име и презиме Занимање Предмет који предаје 

Зорица Папулић Проф. разр. наставе Васпитач у продуженом боравку 

Светлана Гајчин Проф. разр. наставе Учитељица II/2 

Драгица Завишин Проф. разр. наставе Учитељица II/1 

Милена Зрнић Проф. разр. наставе Учитељица I/1  

Браниславка Поповић Проф. разр. наставе Учитељица I/2 

Срђан Косовац Проф. разр. наставе Учитељ IV/2 

Светлана Радин Проф. разр. наставе Учитељица IV/1 

Марија Мандић Проф. разр. Наставе Учитељица III/1 

 

Гордана Бојанић 
Наст. разр. Наставе 

Немачки језик од 1. 

до 3.разреда 

 

Васпитач у продуженом боравку 

Тамара Бањац 
Проф. срп. језика и 

књижевности 

Српски језик 

VI3, VII ,VIII разред 

Снежана Крагуљац Проф. разр. наставе 
Српски језик 

V, VI разред 

Светлана Орловић Проф. нем. језика 
Немачки језик 

4.-8. разреда 

Маја Јеличић Проф. енгл. језика 
Енглески језик 

V- VIII разреда 

Зорица Симеуновић Проф. разр. наставе 
Математика  

VI, VIII разред 

Срђан Плавшић Проф. Физике 
Физика  

VI-VIII разред 

Александра Шућур 

Проф. Хемије 

Хемија  

VII-VIII1 разред; 

. Математика V и VII р 

Јелка Филиповић 
 

Дипломирани биолог 

Биологија 

VII и VIII разред  

Чувари природе у 5.разреду 

 

Грађанско васпитање  

Од 5. до 8.разреда 

Лидија Чорак Дипломирани биолог Биологија 6.разред 

Растко Стоканов Професор историје  
Историја  

V-VIII разреда 
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Мирјана Јовановић 
Професор географије 

 

Географија 

V разред 

Влада Ђурковић Професор географије 

Географија 

6. до 8. разреда 

 

 

Зоран Стојановић 
Проф. 

информатике и рачунарства 

Информатика и рачунарство 

V-VIII раз. 

Слађана Мрђанов –

Димић 
Наставник ТИО 

ТИО  

6. до 8. разреда 

Техника и технологија у 5.разреду 

Бојан Марковић Проф. физичке култруре 
Физичко – изабрани спорт 5/1, 6/3, VII, 

VIII раз. 

Мирослав Трипуновић  
Проф. физичке култруре 

Физичко  

V-VIII раз. 

Свитлана Узелац Проф. музичке култруре 
Музичка култура 

V-VIII раз. 

Невена Бајић Проф. ликовне културе 
Ликовно 

V-VIII раз. 

Радо Тодоровић Апсолвент богословије 

Православни катехизис  

I-VIII р.  

 

Александра 

Радиновић 
Професор биологије Биологија у 5.разреда 

Клара Франциа Ђолаи Професор хемије Хемија 8/2 

Азра Деврња Мастер дизајна медија 
Библиотек и васпитач у продуженом 

боравку 

 

Ваннаставни кадар  

Име 

и презиме 

 

 

Врста стручне спреме Послови на којима ради 

Јелена Милић 
Магистар дидактичко-

методичких наука 
Директор 

Милана Главаш 
Дип. 

Правник 
Секретар 

Тијана Француз Мастер педагог Педагог 

Нада Драгаш Економиста 

Координатор финансијских и 

рачуноводствених послова  

 

Страхиња Томић 

Висока школа "Факултет за 

правне пословне студије, 

Нови Сад" Нови Сад 

 Финансијско-

административни радник  
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 Координатор финансијских и 

рачуноводствених послова 

Зоран Плавшић Кувар 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Весна Најдановић ССС Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Зоран Ћирић Бравар Домар/мајстор одржавања 

Драга Катанић  Основна школа 

Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Крунослав Нагулов  ССС 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Ђурица Ђуришић Шумарски техничар 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Далиборка Божин  Основна школа 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Наталија Лекић Гимназија 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Снежана Лазаревић  Кувар 

 Радник за одржавање хигијене 

- чистачица  

 Сервирка 

Радославка 

Лазаревић 
Основна школа 

Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Сузана Томић Економски факултет 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Зоран Бајчев Основна школа Домар/мајстор одржавања 

Горан Катанић 
Средње стручно 

образовање 

Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

Љиљана Плавшић Еколошки техничар 
Радник за одржавање хигијене - 

чистачица 

 

Бројно стање ученика у протеклих десет година 

Школска година 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

273 278 267 271 274 266 269 253 253 255 
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Календар значајних активности у школи 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

Дечја недеља Октобар 2017. 

Радна акција уређења околине школе Октобар 2017. 

Јесењи крос Септембар 2017. 

Обележавање Међународног хуманитарног дана 23.новембар 2017. 

Новогодишњи програм  Децембар 2017. 

Свети Сава – школска слава 27. јануар 2018. 

Школска такмичења Јануар/фебруар  2018. 

Дан жена 08. март 2018. 

Дан школе 15.03.2018. 

Пробни завршни испит Петак, 13.априла и субота, 

14.априла 2018. године 

Пролећни крос Април 2018. 

Ускршњи програм Април 2018. 

Екскурзије ученика Април, мај 2018. 

Испраћај ученика 8. разреда Јун 2018. 

Пријем првака Јун 2018. 

Завршни испит У среду, 13. јуна, у четвртка 14. јуна 

и у петак, 15. јуна 2018. године 

Спортски дан јесен, пролеће 

Настава у природи Јесен, пролеће 

Значајне активности у току шк.године реализоване у сардањи са друштвеном средином  

 

 

Ваннаставне активности 

 
Обавезна активност која се ван наставе одвија у школи, а која чини саставни део укупног васпитно-

образовног процеса је час одељењског старешине.   

Ова активност се остварују у складу са Законом и стручним упутствима која су дата уз наставни план 

и програм и реализује се једним часом недељно. 

Садржај и методе рада на часовима одељењских старешина темеље се на систему вредности које 

полази од потребе савременог човека.  

Сви ученици школе чине Заједницу ученика ове школе, а по два представника ученика седмог и 

осмог разреда чине Ученички парламент.  

 

Слободне активности ученика 

 Слободне активности су облици ваннаставног рада који се организује ради задовољења и 

развијања постојећих и стварања нових интересовања ученика, неговања склоности, способности и 

стваралаштва, развијања радно производних и друштвено корисних навика, проширивања и 

продубљивања знања, неговања одговорности и смисла за колективни рад. Свака од ових активности 

има оперативни програм рада. 

 Слободне активности ученика-секције су њихове интересне активности у којима се омогућава 

откривање, задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и способности ученика за 

поједине области живота, рада и стваралаштва.  

 

 



Школски развојни план 2017-2020. 

 

12 
 

 

 

                                                                                                                                

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корективни рад са ученицима 

Ова врста рада организује се за ученике свих разреда који имају лакше психофизичке и моторичке 

сметње у развоју. На основу педагошко-психолошког дијагностификовања и опсервације, стручни 

сарадници ће (психолог-педагог) ученицима, који услед лакше ометености у физичком и психичком 

развоју имају проблема, пружати одговарајућу помоћ да би могли успешно учествовати у образовно-

васпитном раду са осталом децом која немају такве проблеме. 

 

Ученичка задруга 

 

 Ученичка задруга ОШ „Бранко Радичевић“ Стапар је радно производна организација ученика, 

радника Школе као и родитеља ученика који своје интересе остварују кроз реализацију овог 

програма. Задруга све своје активности реализује у саставу Школе. 

     Рад се заснива на активностима које су у складу са интересовањима ученика, могућностима 

Школе и потребама средине. Обједињују се знања из више наставних предмета и наставних области. 

Осмишљене су везе између школских знања, интересовања ученика и свакодневног живота. 

 

 

 

 

Разредна настава 

( први циклус) 

Ликовна секција 

Литерарна секција 

Предметна настава 

(други циклус) 

 Литерарна-новинарска секција 

 Драмска 

 Секција немачког језика  

 Цртање, сликање, вајање 

 Хор и оркестар 

 Етно секција 

 Млади географи 

 Млади физичари 

 Математичка секција 

 Биолошка секција 

 Млади хемичари 

 Секција енглеског језика 

 Саобраћајна секција 

 Ракетно-моделарска  

 Фудбал и одбојка 
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Посебни програми васпитно-образовног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   У Школи се реализују посебни програми, дефинисани циљеви и задацима који су детаљно 

разрађени у Школском програму и Годишњем плану рада школе. 

 

 

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе 

 

Стално стручно усавршавање наставног кадра у основној школи је законска обавеза која се реализује 

кроз редовне облике усавршавања. Школа реализује следеће врсте и облике стручног усавршавања: 

 

Облик усавршавања Организатор Присуствује 

Обавезно усавршавање наставног кадра, 

стручних сарадника и директора школе – 

акредитовани семинари 

Министарство просвете 
Наставници предметне,  

педагог и директор 

Обавезне теме за наставно особље-

усавршавање на нивоу установе 

Наставничко веће, Стручна 

већа 

Наставници, директор                                  

и педагог 

 

Стручно усавршавање наставника, директора и педагога школе детаљно анализирано и евидентирано 

у Извештају годишњег плана рада школе за шк.2016/2017.  годину. 

 

Сарадња са родитељима и  друштвеном средином 

 

Сарадњи са родитељима и друштвеном средином школа придаје изузетно велику пажњу обзиром 

на чињеницу да је она по природи свога бића упућена и сама је чинилац друштва и његових 

укупних збивања.  

Садржај ове активности школе састоји се углавном у следећем: припремању ученика за живот, 

рад у слободном времену, богаћење културних и других потреба ученика, остваривање културне 

и друштвене функције школе и друго што је везано за остваривање законских и опште 

програмских циљева и задатака школе. Са друге стране, родитељи и остала друштвена средина                     

у сарадњи са школом доприносе остваривању друштвене функције која има пре свега за циљ 

успешно и квалитетно образовање ученика као и васпитање за успешно сналажење у животу.  

 Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања    

 Програм превенције трговине децом и младима у образовању 

 Програм рада ученичког парламента     

 Програм рада вршњачког тима     

 Програм заштите животне средине                   

 Програм професионалне оријентације     

 Социјални програм школе                  

 Програм инклузивног образовања                

 Програм подршке и компензаторни програм за ученике из осетљивих група                           

 Програм здравственог васпитања              

 Програм сарадње са предшколском установом              

 Програм прилагођавања школској средини             

 Програм психолошке кризне интервенције 
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        Да би остварила ову своју функцију школа кроз своје планове и распоред, рачуна на  широку 

и разноврсну сарадњу са породицама ученика и другим чиниоцима друштвене средине. Међутим 

сарадња са родитељима је  слаба страна, јер се огледа само кроз родитељске састанке и поједине 

индивидуалне састанке, због слабог одзива родитеља. 

Исто тако, у складу са својим кадровским могућностима, школа доприноси подизању и развијању 

културе рада и живљења у својој средини, обезбеђењу активног учешћа ученика и наставника у 

културном животу средине и настоји да створи материјалне и друге услове да се плански задаци 

активно остварују на овом пољу.  

           На почетку школске године на  нивоу школе се формира Савет родитеља, као 

конститутивно тело које има за циљ да координира укупне активности и целокупну сарадњу 

родитеља, ученика и школе. Школа пре свега ради на подизању педагошко-психолошке културе 

родитеља ради што бољег сналажења и васпитања деце, затим кроз информативне разговоре 

родитеља и наставника, односно разредних старешина, преко родитељских састанака                                         

и индивидуалних разговора родитеља и наставника, преко саветодавних разговора са педагошко-

психолошком службом у школи, укључивања родитеља у решавању различитих проблема школе, 

укључујући и реализацију неких конкретних тема из области хуманизације односа међу половима 

и кроз друге могуће видове узајамног деловања. 

У циљу афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика и активног присуства школе                         

у културном животу друштвене средине, школа у пригодним приликама јавно наступа у 

активностима заједнице и при различитим културним и јавним трибинама, где манифестује 

постигнућа ученика и доприноси културном животу средине. Носиоци ових активности су 

секције и то: музичка, рецитаторска, ликовна, литерарна, драмска, ритмичка, новинарска итд. 

Јавни наступи школе везују се за Дан школе, Школску славу Свети Сава, Велико-госпојинске 

вечери као и другим приликама везаним за значајне датуме школе и друштвене средине. Поред 

програма везаних за јавне наступе на културно-уметничким и јавним приредбама, ученици су 

учествовали и на различитим изложбама ликовних радова, на литерарним вечерима, посећивали 

су позоришне и биоскопске представе, концерте, музеје и слично. Све активности ове врсте 

имале су, поред манифестационог карактера и задатак да доприносе подизању опште и 

уметничке културе ученика и друштвене средине. 

 

Школа традиционално сарађује са одређеним бројем предузећа, затим установа од посебног 

друштвеног значаја.Успешна и континуирана сарадња забележена је са;  Месном заједницом 

Стапар, МУП Сомбор, Школском управом и Одељењем за образовање Сомбор, Црвени крст 

Сомбор, Дом здравља Стапар, Дом здравља Сомбор, ПУ у Стапару, Позориште и Биоскоп у 

Сомбору, Библиотека у Стапару, Црква Ваведења Пресвете Богородице у Стапару, Културни 

центар „Лаза Костић“ Сомбор, „Ватрогасно друштво“ Стапар, Центар  за социјалани рад, ИРК 

Сомбор... 

 

 

Школски маркетинг 

 

У току школске године, школа активно ради на популаризацији своје активности и остваривању 

васпитно-образовних задатака, циљева и садржаја. За ову активност школа користи сва своја 

средства, технике и могућности, а користи и средства јавног информисања из локалне средине, као и 

шире. 

Интерни маркетинг 

Ова врста популаризације врши се ради обавештавања јавности о резултатима остваривања укупне 

функције школе. Средства која се користе као интерни маркетинг школе су школски лист „Основац“, 

изложбе ученичких литерарних, ликовних, моделарских и других радова које ученици израђују у 

процесу наставе, као и на школским ваннаставним активностима.  
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Школски лист „Основац“ је литерарно информативни лист ученика школе који има видну улогу у 

развијању литерарне културе ученика, као и за информисање јавности и ђачких родитеља о 

збивањима и резултатима рада у школи. Лист излази поводом обележавања Дана школе.  

Школске изложбе су свакодневно организоване и то на ученичким паноима у учионицама и у холу 

школе. Садржаји изложби су повезани са садржајима активности у школи. Посебно значајне изложбе 

су биле организоване за Дан школе, дан Светога Саве и у другим приликама које су за школу свечане 

и значајне. 

Екстерни маркетинг 

Ради обавештавања јавности о својим активностима школа је користила и екстерна средства јавног 

информисања и то како из локалне средине тако и шире. 

Остварена је добра сарадња са локалним недељним новинама „Сомборске новине“. Путем овог 

средства информисања школа је обавештавала јавност о свом раду, програмима, активностима, 

задацима и проблемима које има у вези остваривања своје васпитно-образовне функције. Од 

екстерних средства информисања ван Сомбора школа сарађује са „Просветним прегледом“. 

Школа је присутна и на интернету преко сајта школе: www.osstapar.edu.rs. 

 

Евалуација рада школе 

Током школске године прате се следећи садржаји: 

 остваривање Годишњег програма рада школе; 

 остваривање Развојног плана школе за текућу школску годину; 

 увид у квалитет реализације задатака по наставним и ваннаставним областима; 

 остварени фонд часова свих видова непосредног рада са ученицима; 

 разрада и праћење норматива за утврђивање потребног времена за остваривање задатака 

школе у оквиру 40-часовне радне недеље; 

 вођење наставне и педагошке документације; 

 праћење и вредновање резултата рада. 

 

У вези праћења и вредновања резултата рада утврђена је методологија евидентирања резултата: 

 формирана је одговарајућа педагошка документација школе; 

 анализира се остварени васпитно-образовни рад школе после сваког наставног периода и на 

крају школске године; 

 директор врши увид у рад наставника и сарадника; 

 оцене стручних актива о оствареним задацима и постигнутим стручним резултатима у свакој 

области, разматрају се на седницама Наставничког већа. 

 

У школи се води Летопис школе чији је значај вишеструк. Поред будуће историјске вредности, 

Летопис има вредност као документ који прати и бележи све значајне активности, реализоване на 

нивоу школе. 

 

 

 

 

 

http://www.osstapar.edu.rs/
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Снаге – „strenghts“ 

   

 

 

 

 

 

 

 Стручан и вредан наставни кадар; 

 Активна, организована и савесна стручна служба; 

 Квалитетно и ангажовано руководство; 

 Заинтересованост наставника за успех ученика у свим аспектима рада школе; 

 Потреба и жеља свих запослених да напредују у струци и раду: 

 Примена знања и вештина стечених на бројним семинарима; 

 Коректни међуљудски односи; 

 Успех ученика на такмичењима у знању; 

 Адекватна безбедност ученика и запослених у школи; 

 Примена ИОП за ученике којима је подршка потребна; 

 Локација школе (сеоска средина са богатом традицијом); 

 Пространо школско двориште; 

 Уредан и лепо уређен школски простор; 

 Оптималан број ученика у одељењима; 

 Усклађен рад продуженог боравка и наставе; 

 Разноврсне ваннаставне активности (секције, спортске активности); 

 Школска библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недовољна опремљеност кабинета савременим наставним средствима; 

 Недовољна организација волонтерског рада у школи; 

 Недовољно афирмисање ученика са сметњама у развоју; 

 Слаб успех ученика на завршном испиту; 

 Неадекватна комуникација (интеракција) између ученика и наставника;  

 Необученост наставног кадра за рад са даровитим ученцима; 

 Планирање и реализација стручног усавршавања наставника на нивоу устаниве; 

 Анализа постигнућа ученика који похађају допунску наставу. 

 Усклађивање времена и садржаја планираних активности; 

 Сарадња са родитељима -Дани отворених врата, родитељи у улози предавача. 

 Видео надзор. 

 

 

 

SWOT АНАЛИЗА 

Слабости – „weaknesses“ 

 

Снаге – „strenghts“  
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 Сарадња са другим школама у околини, земљи и иностранству (немачки језик – споразум о 

разумевању); 

 Сарадња свих заинтересованих страна у процесу образовања; 

 Побољшање материјалних услова; 

 Спремност родитеља и привредника да помогну и сарађују са  школом; 

 Спремност на учешће у разним пројектима; 

 Спремност колектива на стално стручно усавршавање и имлементацију иновацитивног 

сазнања у раду кроз редовну наставу и секције ; 

 Подстицати рад са даровитим ученицима; 

 Неговање еколошке свести код ученика; 

 Унапредити безбедност ученика у школи кроз пројекат УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“; 

 Медијска подршка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Све већа права родитеља у одлучивању или незаинтересованост родитеља за сарадњу; 

 Срозавање система вредности код ученика што се одражава на школски живот; 

 Губљење мотивације наставника за рад; 

 Ученички однос према властитим обавезама; 

 Недостатак новчаних средстава; 

 Благо смањење броја ученика; 

 Све већа незаинтересованост ученика за наставни садржај; 

 Недовољна сарадња са другим институцијама (МУП, Центар за социјални рад, ИРК…); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претње – „threats“ 

 

Шансе – „opportunities“ 
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Основна школа „Бранко Радичевић“ је школа која савременом и квалитетном наставом 

мотивише ученике за целоживотно стицање знања кроз што активнији приступ учењу, 

задовољавање њихових развојних потреба, остварујући што бољу међусобну сарадњу између 

наставника-ученика-родитеља-друштвене заједнице. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисија наше школе је да свим ученицима омогућимо стицање знања у складу са највишим 

образовним и васпитним стандардима како би постигли задовољење њихових развојних потреба, 

а у складу са развојним потребама шире друштвене заједнице.   

 

 

 

 

 

Мисија 

Визија 
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У процесу креирања Школског развојног плана посматрано је 7 области развоја. На основу 

Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада установе (број: 424-614-00539/2013-15), 

досадашњим резултатима самовредновања рада школе, издвајамо елементе шест области 

самовредновања, којима је потребно дати приоритет у наредном периоду како би школа успела 

реализовати своју визију кроз развојне циљеве.   

Приоритетне области/елементи  развоја: 

 

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

4. ЕТОС  

5. РЕСУРСИ  

6. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетне области развоја 
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Општи циљ школског развојног плана 

Подстицање развоја личности, индивидуалности и креативности ученика кроз савремен, активан и 

квалитетан приступ наставном процесу уз сарадњу и подршку ширег окружења. 

Приоритетна област Циљеви 

 

Настава и учење 

Унапређивање наставе применом савремених 

наставних метода, облика 

наставног рада и наставних средстава 

 

 

Постигнућа ученика 

Побољшање постигнућа ученика у складу          

са његовим индивидуалним, 

развојним и узрасним карактеристикама. 

 

 

Подршка ученицима 

Пружити подршку ученицима у свим сферама 

значајним за развој личности кроз 

компензаторне програме/активности за 

подршку; 

Сензибилисање ученика и свих запослених за 

стварање мотивационе климе у 

школи. 

 

Етос 

Остварити активну и конструктивну комуникацију и 

сарадњу са свим заинтересованим странама за рад и 

успех школе; 

Развити социјалне вештине код ученика за 

конструктивно решавање проблема, толерантно 

понашање, ненасилну комуникацију,    солидарност, 

развијање другарства; 

Промовисање школе; 

Осигурати безбедно учешће свих учесника 

образовно - васпитног процеса. 

 

Ресурси 

Унапређивање материјално-техничких                  

и људских ресурса 

 

Организација рада школе и 

руковођење 

 

 

Укључивање 

свих актера школе у процес самовредновања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојни циљеви 
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Област квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Унапређивање 

наставе 

применом 

савремених 

наставних 

метода, 

облика 

наставног 

рада и 

наставних 

средстава 
 

Обука наставног 

кадра за примену 

савремених метода 

и иновативних 

облика рада 

Конципирати 

план стручног 

усавршавања на 

нивоу већа 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

2017. 

План рада 

стручних већа; 

Конципирати 

индивидуални 

план стручног 

усавршавања и 

приложити у 

портфолио 

Наставни кадар 

и стручни 

сарадници 

Септембар/ 

октобар 

2017/2018. 

Индивидуални 

план стручног 

усавршавања; 

Портфолио 

наставника; 

План стручног 

усавршавања на 

нивоу школе 

Наставни 

кадар, стручни 

сарадници и 

директор 

школе 

Септембар 

2017. 

ГПРШ 

2017/2018.; 

Повећана сарадња 

између актива и 

оснажен тимски 

рад при планирању 

и реализацији 

наставе 

Наставници на 

нивоу већа 

усклађују време 

и садржај 

планираних 

активности 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

2017. 

План рада 

стручних већа; 

ГПРШ 

2017/2018.; 

Месечни план 

рада наставника; 

 

Активна                         

и практична 

примена 

новостечених 

знања и вештина у 

припреми и 

реализацији 

наставе 

Наставници 

након обуке 

реализују бар по 

један огледни 

час у циљу 

примене 

новостечених 

знања 

Наставници 

који су прошли 

обуку 

Током школске 

године 

Месечни план 

рада наставника; 

Припрема за час; 

План рада 

сручног већа; 

Педагошко 

инструктивни 

увид у рад 

наставника 

Педагог 
Током школске 

године 

План посете 

часовима; 

Месечни план 

рада педагога, 

директора; 

Угледни часови 

Учитељи, 

наставници у 

сарадњи са 

педагогом 

школе 

Током 

шк.2017/2018. 

године 

Извештај после 

реализованог часа 

Анализа и 

корекција рада 

Процена степена 

задовољства и 

мотивације 

ученика за рад 

после 

Педагог 

Наставници  

Током школске 

године 

Анкета и 

резултати 

истраживања; 

 

Акциони план 
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иновативних 

метода у раду 

наставника 

Евалуација 

реализованог часа 

наставника; 

Већа ангажованост 

и самосталност 

ученика у раду 

Ученици у улози 

наставника, 

дебате и трибине 

Ученички 

парламент, 

Педагог; 

Предметни 

наставници; 

Током године 

План и програм 

рада УП; 

Месечни план 

наставника; 

План рада 

стручног већа; 

 

 

Oбласт квалитета: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Побољшање 

постигнућа 

ученика у 

складу  са 

његовим 

индивидуални

м, развојним                          

и узрасним 

карактеристи

кама 

Организована 

припремна 

настава за 

ученике осмог 

разреда 

Распоред 

припремне 

наставе 

Предметни 

наставници за 

српски језик, 

метематику, 

историју, 

физику, 

хемију, 

географију и 

биологију 

Јануар 2017. 

Распоред 

одржавања 

припремне 

наставе; 

Евиденција и 

евалуација 

одржавања 

припремне 

наставе 

Организована 

додатна 

подршка у 

образовању за 

ученике 

којима је такав 

вид подршке 

потребан, као 

и за ученике 

који похађају 

наставу по 

ИОП-у 

План рада 

ИОП и 

инклузивног 

тима 
Предметни 

наставници                      

и педагог 

школе 

Почетак 

школске године 

и квартална 

анализа 

План рада ИОП 

тима; 

Евиденција 

ученика који су 

укључени у 

додатни рад; 

Досије ученика; 

Евалуација 

реал. актив. 

ИОП и 

инклузивног 

тима ради 

спровођења 

даљих актив. 

Извештај о раду 

ИОП тима; 

Годишњи 

извештај о раду 

наставника; 

Досије ученика. 

Сваки 

наставник 

води досије 

ученика и 

прати 

постигнућа 

ученика 

Израда досијеа 

ученика на 

нивоу 

наставног 

предмета 

Предметни 

наставници 
Током године Досије ученика 

Наставници 

користе 

разноврсне 

облике и 

методе рада, 

као и 

расположива 

Наставници са 

ученицима на 

нивоу секција 

праве, 

прилагођавају 

наставна 

средства 

Наставници 

који реализују 

секције 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

План и извештај о 

раду секција 
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наставна 

средства ради 

подизања 

мотивације 

ученика за рад 

Ученици у улози 

наставника 

Предметни 

наставници; 
Током године 

Месечни план 

наставника,  

и извештај о раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oбласт квалитета: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пружити 

подршку 

ученицима      

у свим 

сферама 

значајним за 

развој 

личности 

кроз 

компензатор

не програме/ 

активности 

за подршку. 

 
 

Школа пружа 

ученицима 

подршку на 

основу праћења 

напредовања и 

анализе успеха 

Квартална 

анализа 

постигнућа 

ученика који 

су укључени у 

допунски рад 

и ученика из 

осетљивих 

група и рад са 

њима 

Предметни 

наставници и 

педагог 

школе 

Крај сваког 

квартала 

Извештај о 

постигнућима 

ученика; 

Годишњи 

извештај о раду 

наставника, 

педагога; 

Досије ученика; 

Систематско 

праћење 

постигнућа и 

успеха ученика и 

пружање 

правовремене 

стручне подршке 

Израда 

досијеа 

ученика на 

нивоу 

наставног 

предмета 

Предметни 

наставници 
Током године Досије ученика 

Организована 

допунска и 

додатна настава  

за ученике 

План 

активности за 

допунску 

наставу 

Предметни 

наставници 

Септембар 

2017. 

Годишњи план 

допунске наставе; 

Распоред одрж. 

доп. наставе; 

Досије ученика; 

Евиденција 

постигнућа 

ученика и 

присуство 

ученика на 

допунској 

настави 

Квартална 

анализа 

Досије ученика; 

Дневник осталих 

облика о-в рада; 

 

 

 

 

Сензибилиса 

ње ученика 

Ученици 

активно 

учествују у 

ваннаставним 

активностима 

Ученички 

избор 

ваннаставних 

активности  

Предметни 

наставници и 

стручна 

служба 

Септембар/ 

Октобар 2017. 

Анкете о избору 

ваннаставних 

активности; 

Програм, план и 

распоред 

одржавања 
План 

реализације 
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и свих 

запослених 

за стварање 

мотивационе 

климе у 

школи 

 

 

 

 
 

ваннаставних 

активности 

ваннаставних 

активности; 

Ученици се у 

школи осећају 

безбедно 

Унапредити 

систем видео 

надзора   
Директор, 

педагог , 

предметни 

наставници 

Током године 

Видео надзор, 

организација 

распореда 

дежурства 

наставника 

Организацаја 

дежурства 

већег броја 

наставника 

 

Школа остварују 
активну сарадњу 
са ученицима из 
осетљивих група и 
породицима 

Компензаторни 

програм као 

саставни део 

ГРШП 

Предметни 

наставници и 

Педагог 

 

 

 

Педагог, 

одељењски 

старешина 

Август 2017. 

 

ГПРШ  

2017/2018. 

 

Евиденција 

ученика из 

осетљивих 

група 

Септембар 

2017. 

Евиденциона 

листа; 

Анкета; 

 
Сарадње са 

родитељима 

ученика из 

осетљивих 

група 

Током године 

План сарадње са 

родитељима; 

Евиденција 

родитеља који 

учествују у раду; 

Евалуација 

сарадње; 

 

Oбласт квалитета: ЕТОС 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

Остварити 

активну и 

конструктивну 

комуникацију и 

сарадњу са 

свим 

заинтересовани

м странама за 

рад и успех 

школе 

 

 

 

 

Активно 

учешће 

родитеља, 

друштвене 

средине и 

заинтересова

них страна у 

раду школе 

Посета 

позоришту у 

Сомбору 
Одељењске 

старешине  

 

Током 

школске 

године 

План рада 

одељенских 

старешина 

Посета 

библиотеци у 

Стапару 

Посета сајму 

књига у 

Београду 

Пријављени 

наставници 
Октобар 2017. 

Посета 

фестивалу 

науке  

Одељењске 
старешине 

осмог раз. 

Новембар 

2017. 

Посета 

стапарских 

занатлија 

Одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Родитељи 

посећују часове 

предвиђене 

распоредом 

„Дани отворених 

врата“  

Учитељи                    

и предметни 

наставници 

Током школске 

године 

Извештај 

учитеља/наставни

ка о реализацији 

часа након 

евиденције 

присуства 

родитеља 

Родитељи у 

улози предавача 

Одељењске 

старешине  

Током школске 

године 

Месечни план 

наставника, 
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извештај о 

реализацији. 

Учешће 

родитеља у 

организацији 

Дечије недеље, 

Дана школе, 

организације 

матурске вечери  

и другим 

активностима, 

предвиђеним 

ГПРШ  

Колектив 

школе 

Током школске 

године 

Извештај                     

о сарадњи 

Сарадња са 

МУП Сомбор 

 

Представници 

МУП-а 

Септембар 

2017. и током 

године 

Извештај 

одељењског 

старешине 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

Представници 

Црвеног Крста 

СО ,  

волонтери, 

педагог 

Током школске 

године 

Извештај, 

фотографије 

 

Унапређена 

интерна 

комуникација 

и сарадња 

наставника и 

ученика 

Програм 

сарадње са 

предшколском 

установом у 

Стапару 

Васпитачице;  

Светлана 

Радин, Срђан 

Косовац 

Педагог 

Током школске 

године 

План и програм, 

извештај о 

сарадњи са 

предшколском 

установом у 

Стапару 

Сарадња 

четвртог разреда 

и наставника 

који предају у 

петом разреду 

Светлана 

Радин, Срђан 

Косовац 

Наставни кадар 

5. Раз; 

Сваки 

наставник 

реализује час 

по 

полугодишту 

План сарадње –на 

нивоу 

полугодишта 

Наставници на 

нивоу секција 

праве, 

прилагођавају 

наставна 

средства 

Наставници 

који реализују 

секције 

Током 

школске 

године 

План рада 

секција; 

Развити 

социјалне 

вештине код 

ученика за 

конструктивно 

решавање 

проблема, 

толерантно 

понашање, 

ненасилну 

комуникацију,    

солидарност, 

развијање 

другарства 

Формирање 

свести о 

значају 

ненасилне 

комуникације 

и социјалне 

одговорности 

ученика 

Час одељенског 

старешине 

намењен 

дискусији на 

тему насиља, 

толеранције, 

дискриминације 

Одељенске 

старешине 

Током школске 

године 

План рада 

одељењског 

старешине 

Предавање на 

тему ненасилне 

комуникације 

Саветовалиште 

за младе/ 

Црвени крст; 

Педагог; 

Током школске 

године 

План и програм 

тима за ненасиље 

 
Повећан 

углед школе 

и ефикаснија 

Редовно 

ажурирање 

Тим задужен 

за сајт школе 

Током 

школске 

године 

Подаци на сајту 

школе 
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Промовисање 

школе 

презентација 

и промоција 

рада школе 

података на 

сајту школе 

Промовисање 

рада школе 

путем 

писмених 

медија 

Директор 

школе, 

педагог 

,наставни 

кадар; 

Током 

школске 

године 

Летопис школе 

 

Осигурати 

безбедно 

учешће свих 

учесника 

образовно - 

васпитног 

процеса 

Ученици се 

осећају 

безбедно у 

школи, 

школска 

имовина 

заштићена  

Унапредити 

систем видео 

надзора  

Директор, 

домар, Тим за 

заштиту деце 

од насиља  

Током школске 

године 

Видео надзор 

 

 

Oбласт квалитета: РЕСУРСИ 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређивање 

материјално             

-техничких                  

и људских 

ресурса 

Многа наставна 

средства 

израђују 

наставници и 

ученици 

Наставници на 

нивоу секција 

праве, 

прилагођавају 

наставна 

средства 

Наставници који 

реализују 

секције 

Током школске 

године 
План рада секција; 

На нивоу школе 

постоји план 

коришћења 

материјално-

техничких 

ресурса 

Тим конципира 

распоред 

коришћења 

учионица, 

фискултурне 

сале, пројектора, 

интерактивне 

табле 

Јелка 

Филиповић у 

сарадњи са 

тимом и 

педагогом 

школе 

На почетку 

школске године 

План коришћења 

материјално-

техничких ресурса 

Побољшање 

услова рада 

Инсталирање 

клима у школи 
Директор, домар 2017-2020. 

Расхлађене  

просторије 

У оквиру 

спровођења 

инклузије, 

обезбедити 

наставна 

средства која су 

подршка у 

учењу  

Обезбеђивање 

радне клупе 

(стола) по 

препоруци 

тифлолога, 

уџбеници са 

увећаним 

фонтом 

У сарадњи са 

тимом са 

подршку, 

директором, 

педагогом, ИРК 

ШОСО „Вук 

Караџић“                         

и Одељењем за 

образовање 

На почетку 

школске године 

Обезбеђења 

средства као вид 

подршке  

 Унапредити 

систем видео 

надзора 

Поправка и 

надоградња 

система за видео 

надзор 

Директор, 

домар, Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Током школске 

године 

Видео надзор 



Школски развојни план 2017-2020. 

 

27 
 

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Организација 

семинара, 

стручног 

усавршавања у 

циљу  

Семинари 

,стручни 

скупови,стручна 

путовања  

Директор,педагог

,психолог  

Едуковани 

наставници,инова

ције у настави  

Извештаји,чек 

листе, 

сертификати  

 

Директор, 

педагог 

Током школске 

године 

Едуковани 

наставници, 

Извештаји, 

сертификати 

Обезбеђивање 

наставних 

средстава                      

Опремање 

учионица 

савременим 

наставним 

средствима 

Директор школе Током школске 

године 

Наставна средства 

 

 

 

 

Oбласт квалитета: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Укључивање 

свих актера 

школе у процес 

самовредновања  

Редовно, 

активно и  

плански 

спровођење 

самовредновања 

по утврђеним 

критеријумима 

Сви чланови, на 

нивоу свог тима 

активно 

учествују у 

самовредновању  

Чланови и 

координатори 

тимова 

Током школске 

године 

Прецизан и 

комплетан 

извештај тима за 

самовредновање 
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Циљ  система и процеса мониторинга 

 

Циљ мониторинга и евалуације спровођења Школског развојног плана је да се систематски 

прикупљају подаци, прати и надгледа процес његове имплементације и процењује успех развојног 

плана са становишта достизања утврђених стратешких и приоритетних циљева. Сврха мониторинга и 

евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и успешности ШРП-а, али и предлагање 

измена у активностима на основу налаза и оцена. 

 

Временски оквир 

Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводиће се 

континуирано у периоду важности Школског развојног плана (2014-2017.). 

 

Евалуација 

Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се повремено - 

периодично и пратиће одређене фазе имплементације. Евалуације успешности имплементације 

обављаће се једном годишње, на крају школске године, и извештај о евалуацији је саставни део 

годишњег извештаја о раду школе. Финална евалуација Школског развојног плана обавиће се на крају 

школске 2016/17. године. 

Предмет мониторинга и евалуације 

Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање 

испуњења активности, специфичних задатака и циљева, стратешких и специфичних циљева.  

Индикатори напретка и успешности 

Индикатори напретка и успешности одређују се на нивоу сваке мере и сваке активности. Овај 

Школски развојни план користиће комбиновано, квантитативне и квалитативне индикаторе како би се 

дошло до поуздане оцене о коначном успеху. 

 

 

 

 

Мониторин и евалуација 
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Методе и технике мониторинга и евалуације 

За успешно обављање мониторинга и евалуације Школског развојног плана користиће се 

стандардни скуп алата међу којима су: евиденције корисника и услуга, интервјуи са корисницима и 

пружаоцима услуга циљним групама (упитници, разговори, анкете), истраживања, итд. 

 

Носиоци процеса мониторинга и евалуације: 

Координатор активности мониторинга и евалуације је директор у сарадњи са Школским 

развојним тимом који врши избор индикатора и технике за њихово мерење. Учесници у процесу 

реализације ШРП су у обавези да у складу са општим индикаторима дефинишу специфичне и обезбеде 

њихово мерење током трајања имплементације активности. 

 

Коришћење резултата мониторинга и евалуације: 

Примарна сврха прикупљања податка и доношења оцена о напретку и успеху је провера 

заснованости и реалистичности ШРП, па с тим у вези и кориговање циљева и задатака, уколико је то 

потребно. На крају школске године на основу резултата мониторинга и евалуације реализације ШРП 

дају се препоруке за израду анекса акционог плана Школског развојног плана. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


