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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 50,  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 васпитањаи 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. Светлана Радин,  председник Стручног већа за разредну наставу ; 

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

предмета; 

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

6. Свитлана Узелац, председник Стручног већа за вештине 

7. Милена Зрнић, представник Школског одбора 

8. Софија Мрђанов, председник Ученичког парламента 

9. Биљана Инђић, председник Савета родитеља 

 

 
Школски развојни план је усвојен на седници Школског одбора, дана 13.09.2017. године . 
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У Стапару школа постоји још од постанка села, oд 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. године. 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.X.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.  

Школа је добитник Светосавске награде. То најзначајније признање у области образовања и 

васпитања уручено је на Светосавкој академији 27.01.2007. год. тадашњем директору школе Секулић 

Душку из руку Министра просвете др Слободана Вуксановић. 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. 

Школске 2012/2013. године Покрајински секретаријат за спорт и омладину је школи 

суфинансирао за набавку опреме и рекцизита за фискултурну салу.  

Најзначајнији пројекат у набавци опреме за школу је остварен уз помоћ Министарства                         

за телекомуникације и информатичка друштва где је набављено 20 нових рачунара за „Дигиталну 

учионицу“.Учионица је претходно опремљена новим намештајем и клима уређајем. 

1. Општи подаци о школи 
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        Набављен је и нови намештај за кабинете физике и хемије, односно биологије. Средства                      

су обезбеђена из буџета града Сомбора.Исте школске године Школа је забележила значајну                               

и плодоносну  сарадњу са локалном средином.  

С правом можемо истаћи да је наша школа била и јесте незаобилазан фактор у организацији готово 

свих културних, уметничких и спортских дешавања у селу. Школа је била домаћин традиционалних 

манифестација: „Прва хармоника Војводине“, Госпојинских вечери, летњи турнира у малом фудбалу, 

стоно-тениског турнира, књижевне вечери, научног скупа у помен на Николу Станковића, градитеља 

железнице.  

         Школске 2013/2014. године ученици наше школе, а на иницијативу директорице школе, Јелене 

Милић, су основали ученичку задругу „Липа“.Формирана је стручна библиотека у оквиру школске 

библиотеке, а од Владе савезне Републике Немачке смо на поклон добили мултимедијалну таблу. 

Потписали смо  „Споразум о разумевању са ZFA Deutsche Auslandsschularbeit International“, који 

предвиђа могућност полагања испита немачког језика у нашој школи. 

Исте године школа је добила од Библиотеке Града Београда донацију 150 наслова књига за школску 

библиотеку.Били смо домаћини 7. СОШОВ-а, а у области стоног тениса. Школа је била домаћин 

фестивала фудбала у оквиру програма „Моја школа, мој клуб“.2013/2014. године Школа је угостила 

амбасадорку Аустралије, као и многе друге уважене личности, а у оквиру активности које су се 

одржавале у нашој школи.Поводом Дана школе ученици наше школе су по први пут снимили филм о 

животу у школи. У марту месецу исте године одржано је књижевно вечен у част Бранку Радичевићу, 

као и олимпијада из физике. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину школи је финансирао набавку подлоге „тарафлекс“ за 

салу за стони тенис.  

2014/2015. године директорица школе, Јелена Милић из буџета града Сомбора, одељења за 

образовање, успела је да обезбеди средства за адаптацију старе школске зграде, која је претворена у 

музеј, који је свечано отворен у оквиру Госпојинских вечери. У оквиру музеја је црквени део, у који 

се налазе веома вредни експонати, а које је школи уступила црква „Ваведење пресвете Богородице“. 

Исте школске године урађен је ремонт котларнице, комплетно замењенои рефлекторно осветљење на 

спортским игралиштима.Набављени су рачунари и монитори у зборници школе, мало зборници и код 

секретара. Директорица школе је сопственим средствима набавила рачунар и монитор за друго 

одељење продуженог боравка.Урађена је санација дела крова на фискултурној сали и делимична 

санација старог дела школе. 

Током 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 децу села.    

Приликом званичног отварања игралишта у име колектива и своје лично име, директорица школе 

Јелена Милић упутила је захвалност господину Беквалцу, госпођи Даниели Челиковићи организацији 

Лајфлајн Њујорк која послује под покровитељством Њеног Краљевског Височанства Принцезе 

Катарине.  
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У јуну месецу школске 2016/2017. године забележено је потписивање  Уговора о коришћење без 

накнаде пољопривредног земљишта у јавној својини града Сомбора. 

Исте школске године, у августу месецу,  организовано је и реализовамо кречење канцеларија, 

тоалета и учионица на првом спрату и поткровљу, санација трибина (комплетна израда нових 

трибина) , санација игралишта са вештачком травом, санација дела крова школске зграде и покренут 

је поступак ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању енергетске ефикасности објекта“. 
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Подизање нивоа квалитета наставе и учења, систематична подршка  ученицима и укључивање свих 

актера (родитеља, ученика и локалне заједнице) у рад школе препознати су као основни принципи 

развоја школе као образовно-васпитне институције, која треба да изађе у сусрет свим потребама 

ученика, родитеља  и наставника. Квалитетнија настава са активним, интерактивним и другим 

иновативним методама, отворена ка новим трендовима у образовању, која захтева коришћење 

савремене технологије и усмеравање ка потреби перманентног учења, допринеће мотивисаности 

ученика и бољим постигнућима, већој успешности на завршним испитима и уједно, вишем рејтингу 

школе у локалној средини. Укључивање ученика у рад школе, уважавање њихових ставова, 

поверавање задатака и задужења примерених њиховим могућностима, већи акценат ставља на саме 

ученике као креаторе школских активности и живота школе, премештајући самог ученика из пасивне 

у активну улогу. 

Стварање савремене школе је могуће само уз активну подршку локалне заједнице и унапређења 

сарадње са родитељима, као сарадницима у остваривању  најбољег интереса ученика. 

 

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). 

Резултати самовредновања на крају школске 2016/2017. године 

 
1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
Школски програм садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је на основну Наставног 

плана и програма. Годишњи план рада школе сачињен је на основу Школског програма. 

 
У Годишњи план рада школе уграђен je Акциони план школског Развојног плана за текућу 

годину и оперативно су разрађени структурни елементи Школског програма. 

Програми наставних предмета су међусобно садржајно и временски усклађени у оквиру сваког 

разреда. 

У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. 

Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. У годишњим плановима   

наставних   предмета   предвиђена   је   провера   остварености прописаних образовних 

стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у Наставном програму.                                   

У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити 

циљеви учења предмета у датом разреду. 

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу 

постојећих ресурса. Прилагођеност Годишњих планова рада школе специфичностима одељења 

је на задовољавајућем нивоу. У Годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а 

на основу анализе напредовања ученика. 

 

 

2. Анализа постојећег стања 
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2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (НАСТАВНИ ПРОЦЕС) 

 
Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу, користи наставне 

методе које су ефикасне у односу на циљ часа, поступно поставља све сложенија питања и 

задатке. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. Наставник ефикасно 

структурира и повезује делове часа и проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник 

ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и адекватно реагује на међусобно неуважавање 

ученика. 

 

У наредном периоду потребно је фокус наставног процеса усмерити на примењивање 

специфичних задатака, односно активности на основу ИОП-а за ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању. Ученицима омогућити да чешће раде у групама, како да 

процењују свој напредак, као и тачност одговора, односно решења. 

 
Следећим планом треба поставити следеће задатке, за отклањање утврђених слабости: 

 

 Конципирати план стручног усавршавања на нивоу већа; 

 Конципирати индивидуални план стручног усавршавања и приложити у портфолио; 

 Наставници на нивоу већа усклађују време и садржај планираних активности; 

 Наставници након обуке реализују бар по један огледни час у циљу примене 

новостечених знања; 

 Реализација већег броја угледних часова; 

 Проценити степен задовољства и мотивације ученика за рад после иновативних метода 

у раду наставника; 

 Већа ангажованост и самосталност ученика у раду, у виду активности нпр. ученици у 

улози наставника, дебате и трибине. 
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3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. Школа примењује поступке којима прати 

успешност ученика. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. Ученици 

који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима. 

Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима. 

 

Углавном су школске оцене у складу са резултатима на завршном испиту, мада постоје одређена 

одступанња код неких ученика. 

Српски језик-уочена су мала оступања код 6 ученика, 2 ученика су имала мањи број бодова у односу 

на закључне оцене,док су 4 ученика имала већи број бодова на завршном испиту у односу на закључне 

оцене.. 

Математика-уочена су мала одступања код 2 ученика.Један ученик је имао мањи број бодова у односу 

на закључне оцене и  један ученик је имао већи број бодова у односу на закључне оцене. 

Комбиновани тест-уочена су мала оступања код 8 ученика, 5 ученика су имала мањи број бодова у 

односу на закључне оцене,док су 3 ученика имала већи број бодова на завршном испиту у односу на 

закључне оцене.. 

Закључне оцене из шестог, седмог и осмог разреда се налазе у прилогу записника. 

Полагању завршног испита приступили су сви ученици осмог разреда тј. 35 ученика. 

 

Просечни резултати на завршном испиту бољи су у односу на претходну школску годину. 

У односу на прошлу школску годину резултати из српског језика и математике су нешто лошији са 

мањим одступањима,док резултати комбинованог теста су знатно лошији .Ови  резултати су и складу  

са  просечним бројем бодова на крају разреда,као и просечним бројем бодова на завршном испиту 

прошлогодишње и овогодишње генерације. 

Ученици који су похађали допунску наставу у току школске 2016/2017 године су показали 

изузетан напредак у другом полугодишту и тиме допринели да имају позитивне оцене из свих 

предмета на крају школске године. Редован долазак ученика на допунску наставу потврђују дневници 

осталих облика образовно васпитног рада у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања који редовно воде разредни и предметни наставници током школске године.  

Просечно постигнуће на тестовима изражено је на скали од 0 до 20, пошто овај број бодова 

кореспондира са укупним бројем задатака. За потребе уписа ученика коришћена је другачија скала (по 

10 бодова за сваки тест), која са становишта анализе није релевантна. Ученици су били најуспешнији 

на тесту из српског језика (просечно постигнуће износи 13,47 бодова), затим на комбинованом тесту 

(просечно постигнуће износи 11,19 бодова), док су најмање успешни били у решавању теста из 

математике (просечно 10,76 бодова) 

 

Ученици наше школе су били испод просечних резултата у односу на резултате у Р.Србији у сва три 

теста.Углавном су школске оцене у складу са резултатима на завршном испиту, мада постоје одређена 

одступанња код неких ученика. 

На нивоу тима конципиран је предлог мера за унапређивања образовно-васпитног рада, и саставни је 

део Развојног плана за наредни  трогодишњи период. 

Напомена: Извештај Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о резултатима 

завршног испита ма крају основног образовања и васпитања у школскох 2016/2017. годину у 

прилогу. 



9 
 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима. Ученици су обавештени о врстама 

подршке у учењу које пружа школа. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са 

породицом. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. Школа сарађује са 

релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. Понуда ваннаставних 

активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и интересовања ученика и 

организују се активности за развијање социјалних вештина. 

У школи се промовишу здрави стилови живота и заштита човекове околине. 

У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. Спроводе се одређене мере за упис 

у школу ученика из осетљивих група, те се предузимају мере за редовно похађање наставе истих. У 

школи се израђују индивидуални образовни планови за све ученике из осетљивих група; организују се 

активности за подршку у учењу за ученике из осетљивих група. Школа, такође, сарађује са 

релевантним институцијама и појединцима у циљу повећања подршке деци из осетљивих група. 

Задаци за следећи план активности: 

 Квартална анализа постигнућа ученика који су укључени у допунски рад и ученика из 

осетљивих група и рад са њима; 

 Израда досијеа ученика на нивоу наставног предмета; 

 Евиденција постигнућа ученика и присуство ученика на допунској настави; 

 Унапредити систем видео надзора; 

 Организацаја дежурства већег броја наставника; 

 Евиденција ученика из осетљивих група. 

 
5. ЕТОС 

 
Школа је безбедна средина за све. Програмом заштите ученика од насиља јасно су дефинисане улоге и 

одговорности ученика и запослених у ситуацији насиља, што је потенцирано и на Наставничким 

већима и на часовима одељењских старешина и учешћем и извештајима са семинара. На огласним 

таблама школе истакнуте су, у сарадњи са Ђачким парламентом, обавезе и активности у случају 

насиља и врсте насиља. Конфликтне ситуације се решавају у складу са Протоколом о заштити 

ученика. 

 
Школски амбијент је пријатан за све и у великој мери уређен радовима ученика. За индивидуалне 

разговоре са ученицима и родитељима користи се посебан простор.  
У школи је развијена сарадња на свим нивоима, Ученички парламент добија подршку за рад што 

потврђује број састанака, организоване акције, сарадња са директором. Наставно особље, углавном, 

благовремено разматра иницијативе ученика. Ученици и наставници организују заједничке 

активности чији је циљ јачање осећања припадности школи (извештаји са екскурзија, посета, излета, 

школа у природи, такмичења, пројеката).  Школа има добру сарадњу са друштвеном заједницом и 

институцијама које се баве децом и породицом. 
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Предлог мера за превазилажење недостатака: 

- Осмислитии реализовати интернет презентацијушколе (web-site); 

-Већа укљученост родитеља у рад установе. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
Сви обавезни документи су донети у процедури прописаној Законом. Развојни план школе сачињен је 

на основу извештаја самовредновања и извештаја остварености стандарда образовних постигнућа. У 

школи постоји Финансијски план. 

 
Директор планира активности у вези с организацијом рада школе и извештава Наставничко веће као и 

Школски одбор о реализацијама тих активности. У школи се планирају и спроводе дежурства 

наставника и ученика. У школи је дефинисана организациона структура, дефинисане су процедуре 

избора и рада органа управљања, руковођења, саветодавних органа. Постоји Статут школе, Правилник 

о  организацији рада и систематизацији послова. У школи су дефинисани стручни тимови из великог 

броја области и одређени су координатори стручних тимова и актива. Стручна тела и тимови 

формирани су у складу са компетенцијама запослених. У решењима о структури послова и радних 

задатака наставника извршена је равномерна расподела задужења. 

 
Директор организује и води састанке Педагошког колегијума на којима се разматрају извештаји о раду 

стручних тимова. У школи постоји Тим за превенцију од насиља, злостављања и занемаривања. 

Директор показује отвореност за промене и иницира иновације, уважава различита мишљења и 

обезбеђује добру комуникацију међу запосленима. Директор развија партнерство са другим 

установама и локалном заједницом. Директор подржава аплицирање и конкурисање школе у оквиру 

развојних пројеката из области образовања. 

Стручни органи у школи прате и анализирају успех и владање ученика. Педагог и директор школе 

остварују педагошко-инструктиван рад у складу са планом рада и потребама школе у виду помоћи 

ученицима у савладавању тешкоћа у учењу, и у виду помоћи одељењским старешинама у реализацији 

рада и решавања насталих проблема. Тим за самовредновање континуирано остварује 

самовредновање рада школе у складу са прописима што се закључује на основу Извештаја о 

самовредновању. 

7. РЕСУРСИ 
 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

1. Тим закључује да су људски ресурси једна од јачих страна наше школе и да преовлађује опис 

нивоа остварености 3. 

2. Да су материјално – технички ресурси одговарају опису остварености 3 

3. Финансијски план постоји, а расположива средства наменски се користе. Школски одбор, 

Савет родитеља и Наставничко веће  се редовно извештавају о утрошеним средствима и 

планираним активностима за наредни период. Локална заједница се по питању улагања 

новчаних средства у рад школе  укључује у складу са могућностима 

Процена нивоа остварености: 3. 
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НАСТАВНИ КАДАР 

Степен стручне спреме Број 
Стручни 

испит 

VII – мастер Наставник у продуженом боравку 1  Не 

Предметни наставник 1 Да 

VII 23 Да 

2 Не 

VI 3 Да 

УКУПАН БРОЈ 30  

 

 

НАСТАВНИ КАДАР 

Број наставника на одређено време 
Број наставника на 
неодређено време 

                                                              5 
25 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

ДИРЕКТОР  

Степен стручне спреме Магистар 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ Степен стручне 

спреме 

Проценат 
ангажованости 

Тип уговора 

 

Педагог VII2-Mастер 100% Неодређено време 

Библиотекар VII2-Мастер 50% Одређено време 

Финансијско-административни 

сарадник 

VI 50% Неодређено време 

Секретар VII 50% Неодређено време 

50% Одређено време 

Координатор финансијских 

рачуноводствених послова  

(Шеф рачуноводства) 

2xVI 2x50% 2xНеодређено време 

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА Број радника 

Радник за одржавање хигијене – чистачица 11,5 

Сервирка 0,5 

Домар 2 
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 На основу добијених података утврђено је да број и структура наставног и ненаставног кадра у већој 

мери омогућавају квалитетну реализацију Школског програма. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

У већој мери наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме, само у појединим 

наставним предметима настава је нестручно заступљена, али такође својим радом доприноси квалитетном 

раду школе. Сваки наставник има уредно заведен досије о заснивању радног односа, уверења о стручном 

усавршавању и свој портфолио. 
 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

 обезбедити стручна лица за извођење наставе у оним предметима који су нестручно 

заступљени. 

Предавачи-волонтери  Црвеног крста Србије већ дужи низ  година реализују програмске активности 

са нашом школом. Тако су и у току 2016/2017. године реализоване следеће  активности: 

Едукације су одржане у следећим терминима : 

24/11/2016.године-Циљ посете била је едукација ученика осмих разреда на тему : „Значај 

контрацепције“; 

02/02/2017. године Едукација ученика осмих разреда на тему : „Полно преносиве болести“; 

23/03/17. год са ученицима 7. разреда на тему : „Превенција болести зависности“; 

ЗАКЉУЧАК: 

 критеријијум у потпуности задовољен; 

 Школа у своје активности укључује волонтере 

Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. 
 

Увидом у досијеа радника, њихових портфолиа и анкета које су попуњавали добијене су следеће 

информације о реализацији стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра наше школе : 

- израђен план стручног усавршавања наставника и сарадника на нивоу школе, а на основу личних 

планова стручног усавршавања наставника(лични планови направљени су на основу самопроцене 

компетенција за звање наставника К-1 – К-4); -  

установљена евиденција о стручном усавршавању на нивоу школе и за сваког наставника и срадника 

појединачно; - 

 финансијским планом школе за сваку календарску годину планирају се и обезбеђују средства за 

стручно усавршавање наставника 

Лични планови стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора су 

саставни део годишњег плана рада школе; 

-Наставници реализују стручно усавршавање у установи и ван ње (акредитовани семинар , стручна 

већа ,Актив директора Општине Сомбор,  учествовање   и на семинарима који су планирани за 

наставнике и стручне сараднике ...) 
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На основу анкета које су попуњене дошло се до сазнања да се наставници у највећој мери  слажу са 

тим да је наставницима омогућено стално стручно усавршавање, а у складу са финансијским  

могућностима,  да су циљеви и приоритети у стручном усавршавању јасни, као и да је велика већина 

њих упозната са програмом стручног усавршавања наставника. 

Наставници се савесно укључују у разне облике стручног усавршавања. 

Наставници који раде и у другим школама укључени су разне  облике стручног усавршавања ван 

школе (семинаре одржане у тим школама) 

 

Мањи број наставника изјаснио се да није у могућности да утиче на избор тема и облика стручног 

усавршавања у школи, а разлог недовољна финансијска средств.  

 

Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао 

Сваком приправнику одређује се ментор који га уводи у посао, планирају се посете часовима 

приправника од стране директора и стручног сарадника и анализа тих часова, помоћ у припремању 

испита за лиценцу. 

 Извори доказа: одговарајућа документација у персоналним досијеима запослених, евиденција о 

посети часовима приправника и мишљења о њиховом раду у документацији психолога и директора. 

 У нашој школи  ове године код 5 приправника : Мандић Марија, Шућур Александра, Орловић 

Светлана., Филиповић Јелка  и Бајић Невена је извршена успешна провера савладаности 

програма, прибављена је сва  потребна документација,  секретар школе пријавио је  

приправнике за полагање испита за лиценцу и сви горе наведени кандидати – приправници су 

успешно у току школске 2016/2017 положили испит за лиценцу. 

Запослени примењују новостечена знања из областиу којима су се усавршавали 

У школској 2016/2017. години запослени су имали прилику да се стручно усавршавају у складу 

са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе.Знања стечена из области у 

којима су се усавршавали помогла су нам упрофесионалном напредовању. 

Наставницима је омогућено стално стручно усавршавање,циљеви и приоритети у стручном 

усавршавању су јасни. 

Сарадњом стручне службе и  наставника у оквиру стручних органа можемо бити веома 

задовољни. 

Наставници приправници се се поступно уводе у рад уз одговарајућу подршку и сви су 

упознати са програмом стручног усавршавања наставника 

 

 Примена новостечених знања из области у којима су се усавршавали је лична одлука  сваког 

запосленог, а праћења и анализе ефеката стручног усавршавања на нивоу установе обављају 

директор и педагог школе редовним посетама школским часовима  током школске године . 

 

Положај школе представља услове који нису најповољнији за безбедност ученика. Око ње је 

постављена ограда с капијама, које су углавном отворене. Школско двориште и спортски терени су 

осветљени, што доприноси повећању безбедности и осећаја сигурности ученика и запослених. Највећи 

проблем јесте одвијање саобраћаја у непосредној близини школе.
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 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ  

 
Материјално-технички услови у школи су на задовољавајућем нивоу. Чине се напори да се 

материјални ресурси школе модернизују и унапреде, тако да се сваке школске године 

материјални и технички услови побољшају у циљу што успешнијег извођења васпитно- 

образовног рада. Последњих година учињен је велики напредак у осавремењивању школе.  

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

дела отворен је и Етно музеј. 2014/2015. године директорица школе, Јелена Милић из буџета града 

Сомбора, одељења за образовање, успела је да обезбеди средства за адаптацију старе школске зграде, 

која је претворена у музеј, који је свечано отворен у оквиру Госпојинских вечери. У оквиру музеја је 

црквени део, у који се налазе веома вредни експонати, а које је школи уступила црква „Ваведење 

пресвете Богородице“. Исте школске године урађен је ремонт котларнице, комплетно замењенои 

рефлекторно осветљење на спортским игралиштима.Набављени су рачунари и монитори у зборници 

школе, мало зборници и код секретара. Директорица школе је сопственим средствима набавила 

рачунар и монитор за друго одељење продуженог боравка.Урађена је санација дела крова на 

фискултурној сали и делимична санација старог дела школе. 

Школа је физички безбедно место и школски простор задовољава здравствено-хигијенске 

услове. У школи постоји простор за рад у складу са нормативима и користи се према плану 

коришћења школског простора. 

 

 

 Број Површина 

Учионице 16 2360m² 

Лабораторије 4 60 m² 

Библиотека 1 25 m² 

Кухиња (просторије где се спрема и сервира храна) 3 100 m² 

Фискултурна сала 1 1020 m² 

Спортски терени 3 2300 m² 

Дигитални кабинет 1 40m² 

 
Школа је солидно опремљена наставним срдствима, 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 музичка линија 

1 видео пројектор 

2фотокопир 

апарата 

1 диктафон 

1 интерактивна 

табла 

9 компијутера за 

потребе 

наставника и 

управе 

25 + 1 у 

дигиталном 

кабинету  

Класична опрема 

Према 

нормативима 60% 

Класична опрема 

Према нормативима 75% 
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Школа данас располаже површином од 5175 m². Школа има грејање на течна и гасовита горива.  

Као и претходних година, у школи функционише и видео надзор унутар зграде.  

Набављен је и нови намештај за кабинете физике и хемије, односно биологије. Средства су 

обезбеђена из буџета града Сомбора. 

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 децу села.   Приликом званичног отварања игралишта у име колектива и своје лично име, 

директорица школе Јелена Милић упутила је захвалност господину Беквалцу, госпођи Даниели 

Челиковићи организацији Лајфлајн Њујорк која послује под покровитељством Њеног Краљевског 

Височанства Принцезе Катарине. 

Исте школске године, у августу месецу,  организовано је и реализовамо кречење канцеларија, 

тоалета и учионица на првомспрату и поткровљу, санација трибина (комплетна израда нових трибина) 

, санација игралишта са вештачком травом, санација дела крова школске зграде и покренут је 

поступак ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању енергетске ефикасности објекта“. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Школа је физички безбедно место. Дежурства наставника су појачана и редовно се спроводе. У школи 

је постављен видео надзор унутар зграде.Током наставе редовно дежура и један ученик. 

У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси ( простор-кабинети, опрема и наставна 

средства) неопходни за извођење савремене наставе. 

Школа обезбеђује сигурно окружење за рад и учење. 

Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се реализује у складу са 

Развојним планом и Програмом стручног усавршавања 

 

КОЈЕ ОБЛАСТИ ТРЕБА ПОБОЉШАТИ: 

Побољшати опремљеност учионица и  кабинета савременим наставним средствима; 

Побољшање квалитета постојеће интернет мреже у школи; 

Обезбедити стручна лица за извођење наставе у оним предметима који су нестручно заступљена. 
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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; 

 Слаб успех ученика на завршном испиту; 

 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-повећати број камера. 

 

 

 

 

Слабости – „weaknesses“ 

 

Снаге – „strenghts“  

3. Евалуација рада школе - SWOT анализа 
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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, 

наставни средствима, 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.   

 

 

4. Визија и мисија школе 

 

Визија 

Мисија 
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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. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3.  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

5. ЕТОС  

6. РЕСУРСИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приоритетне области развоја 

SWOT АНАЛИЗА 



 
 

 

 

 

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 

Школски програм и годишњи 

план рада 

Планирање и унапређивање квалитета наставе , 

међупредметно повезивање (испланирано и видљиво 

време реализације планираних садржаја) 

 

Настава и учење 

Унапређивање наставе применом савремених наставних 

метода, облика наставног рада и наставних средстава, 

повећан број угледних часова. 

 

Постигнућа ученика 

Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту 

 

Подршка ученицима 

Пружање подршке ученицима у процесу учења  

 

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; 

Повећање угледа и промоција школе. 

 

Ресурси 

Унапређивање материјално-техничких и људских 

ресурса (стручно усавршавање кадра у циљу пружање 

подршке у раду ученика-стручно заступљн кадар). 
 

 

6. Развојни циљеви 
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Акциони план школе урађен је на основу стандарда вредновања квалитета установе у складу са Законом о основном образовању и васпитању 

(члан 26). 

 
Приоритетне области обухваћене Развојним планом школе за период од 2017. до 2020. године разрађене су и уврштене  у Акциони план 

према следећем распореду: 

 Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту;  (област Образовна постигнућа ученика) 

Напомена: Активности приказане у области: 

7.1.   Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту  
 

 Пружање подршке ученицима у процесу учења (област Подршка ученицима); 
Напомена- Активности приказане у области : 

7.2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка. 

 

 Под ставком Друга питања од значаја за развој школе (област 7.13.)  приказане су следеће развојне активности: 

 Планирање и унапређивање квалитета наставе , међупредметно повезивање (испланирано и видљиво време реализације планираних 

садржаја) (област Школски програм и годишњи план рада) 

 Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика наставног рада  и наставних средстава (област Настава и 

учење); 

 Остваривање активне и конструктивне комуникацију и сарадње са свим заинтересованим странама за рад и успех школе; Развијање 

социјалне вештине код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, 

развијање другарства; Повећање угледа и промоција школе (област Етос); 
 Унапређивање материјално-техничких (наставна средства и кров) и људских  ресурса (стручно усавршавање кадра у циљу пружање 

подршке у раду ученика-стручно заступљн кадар). 

За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и планираних активности послужиле су нам SWOT анализа, извештаји 

о самовредновању, Извештај комисије за спољашње вредновање квалитета рада установе од 22.10.2013. године, мисија и визија школе, као и 

препознате потребе и приоритети школе за наредни трогодишњи период. 

7. Акциони план 

Акционилан 
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7.1.   Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту 

Општи и развојни циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту 

Специфични 

циљеви 

Планиране активности Носиоци активности Време реализације Показатељи остварености  

 Средство верификације 

1. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

Анализа постигнућа на завршном 

испиту 

Предметни наставници, 

педагог, наставник 

информатике, Тим за 

образовна постигнућа 

Август текуће 

школске године 

Резултат на завршном 

испиту 

Статистички извештаји 

тима 

Анализа усклађености оцена на крају 

године са оствареностима образовних 

стандарда на завршном испиту 

Предметни наставници, 

педагог, Тим за образовна 

постигнућа 

Август текуће 

школске године 

Резултат на завршном 

испиту и  просек на крају 

школске године,  

Статистички извештаји тима 

Провере остварености образовних 

стандарда из датих предмета 

Тим за образовна 

постигнућа 

Август текуће 

школске године 

Просек на завршном испиту 

је на нивоу просека 

Републике Србије  

Извештај Завода за 

вредновање квалитета 

образовања и васпитања о 

резултатима завршног 

испита 
 

Мотивисање ученика за похађање 

часова припремне наставе 

Наставници, одељењске 

старешине, родитељи 

2017 ‒ 2020 Повећан број ученика који 

похађају часове припремне 

наставе из свих предмета,  

Дневник за евиденцију 

похађања припремне наставе  
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2. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

пробном 

завршном 

испиту 

Спровођење пробног завршног 

испита 

Предметни наставници Према календару Пробни завршни испит 

пиали сви ученици и 

добијена јасна слика 

тренутног постигнућа 

ученика 

Тестови и обрађени 

резулатати теста 

Квалитативна и квантитативна 

анализа постигнућа ученика са 

доношењем предлога активности и 
мера за даљи рад 

Тим за образовна 

постигнућа, Педагошки 

колегијум 

По добијању 

резултата пробног 

ЗИ 

Анализа резултата 

План унапређења 

Упознавање наставника, ученика и 

родитеља са постигнућима ученика 

и анализом резултата пробног 

завршног испита. 

Директор школе, 

одељењски сатрешина 

 

По добијању 

резултата 

пробног ЗИ (а на 

следећој седници 

НВ тј. 

родитељском  

састанку) 

Развијање свести о 

тренутном образовном 

нивоу постигнућа ученика 

осмог разреда  

Записници са седнице тј. 

састанка 

3. Унапређење 

образовних 

активности на 

основу анализе 

резултата 

ученика на 

контролним 

задацима из 

предмета који 

се полажу на 

завршном 

испиту 
 

Израда и спровођење контролних 

задатака и провера остварености 

образовних стандарда 

Предметни наставници На основу месечних 

оперативних планова 

рада 

Урађен план и програм 

активности и мера за 

унапређење (по 

одељењима) 

Извештаји Стручних већа 

Квалитативна и квантитативна 

анализа постигнућа ученика са 

доношењем предлога активности и 

мера за даљи рад 

Разредни и предметни 

активи, Тим за образовна 

постигнућа 

Квартално током 

текуће школске 

године 

Урађен план и програм 

активности и мера за 

унапређење (по 

одељењима) 

Извештаји Стручних већа 

Упознавање наставника, ученика и 

родитеља са постигнућима ученика 

и анализом резултата и 

донесеним планом активности 

Педагошки колегијум на 

Наставничком већу и 

одељењске старешине 

На родитељским 

састанцима 

Повећан број ученика 

похађа припремну наставу; 

побољшан успех ученика 

Записници са седнице тј. 

састанка 
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7.2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

 
 

Општи и развојни циљ: Пружање подршке ученицима у процесу учења 

Специфични 

циљеви 

Планиране активности 

 

Носиоци акривности 

 

Време реализације 

 

Показатељи оствареност  

Средство верификације 

1.Школа пружа 

ученицима 

подршку на основу 

праћења 

напредовања и 

анализе успеха 

Квартална анализа постигнућа 

ученика који су укључени у 

допунски рад  

Предметни наставници, Тим 

за образовна постигнућа и 

Подршку ученицима 

Крај сваког квартала 

Ученици који похађају 

допунску наставу показују 

напредак у учењу 

Извештај предметних 

наставника и глобални 

извештај тима за образовна 

постигнућа и Подршку 

ученицима 

2.Систематско 

праћење 

постигнућа и 

успеха ученика и 

пружање 

правовремене 

стручне подршке у 

процесу учења  

 

Израда досијеа ученика на нивоу 

наставног предмета 
Предметни наставници Током године 

Сваки предметни наставник и 

учитељ уредно прати 

образовно-васпитно 

постигнуће ученика 

Досије ученика 

Израда индивидуалних образовних 

планова за ученике којима је 

неопходна подршка 

Тим за инклузију и ИОП 

тима, пед. колегијум 
Током године 

Ученици савладавају 

наставни план и програм 

према предвиђеним 

активностима 

ИОП, записници тима за 

инклузију и педагошког 

колегијума 

3.Организована 

допунска и додатна 

настава  

План активности за допунску наставу Предметни наставници 
Септембар током  шк. 

године 

Ученици похађају допуснку 

наставу, према усаглашеном 

распореду 

Годишњи план допунске 
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за ученике 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; 

4.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 текуће године 

 

Конципиран компезаторни план 

 

ГПРШ   

Евиденција ученика из осетљивих 

група 

Септембар текуће шк. 

Године 

На нивоу школе постоји јасна 

евиденција ученика из 

осетљивих група 

Евиденциона листа; 

Анкета; 

Сарадње са родитељима ученика из 

осетљивих група 
Током године 

Успешна сарадња са 

родитељима ученика из 

осетљивих група 

Евиденција родитеља који 

учествују у раду; 

Евалуација сарадње; 

5.Повећан обим 

сарадње и посете 

стручних лица 

школи 

 

Сарадња са ИРК, другим 

школама, установама, 

удружењима и појединцима у 

циљу пружања додатне подршке 

ученицима 

Педагог 

Директор 

Тим за инклузију  

Током године 

Забележена је континуирана и 

активна сарадња са са ИРК, 

другим школама, установама, 

удружењима и појединцима 

Извештај о сарадњи 

6.Набавка стручне 

литературе, 

наставних 

средстава и 

уџбеника као 

подршке 

У сарадњи са ШУ набавка 

адекватног наставног средства, 

уџбеника као вида подршке 

Педагог 

Директор 

Тим за инклузију, тим за 

подршку, библиотекар, 

Током године 

Наставна средства и литература 

пружају подршку ученику у 

раду  

Извештај о набавци уџбеника 
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7.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 
 

Општи циљ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

Специфични 

циљеви 

Планиране активности Носиоци активности Време реализације Показатељ остварености  

Средство верификације 

1.Повећање 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима, 

управом школе и 

родитељима 

Организовање едукативних 

предавања и радионица за 

ученике, родитеље и запослене 

Стручна служба, 

родитељи, Тим за сарадњу 

са родитељима 

2017 ‒2020 Велики број присутних 

полазника радионица  

Извештај 

Формирање тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Наставничко веће Август текуће 

године 

Формиран Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања  занемаривања 

Записник НВ и тима 

Конципирање плана и програма 

рада тима, плана интервентних 

активности и подршке у случају 

насилне ситуације 

Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања 

и занемаривања 

Август текуће године Тим функционише према 

унапред прописаном плану и 

програму и шравовремено и 

доследно реагује  

Записници и извештаји 
Дефинисање одељенских правила 

понашања и упознавање ученика са 

програмом за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Одељењске старешине Септембар текуће 

године 
Дефинисана правила и 

истакнута у учионици 

одељењског старешине 

 

Упознавање родитеља са 

превентивним и интервентним 

активностима на нивоу школе 

Одељењске старешине На родитељском 

састанку 

Родитељи су упознати са 

организацијом рада школе у 

овој области 

Записник са родитељског 

састанка 
 

Сарадња са правом школе у случају 

интервентних активности 

Директор школе 

Тим за заштиту ученика од 

Током године (по 

потреби) 
Остварена правовремена и 

продуктивна сарадња 
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насиља злостављања и 

занемаривања 

Записник и извештај 

2. Праћење                            

и анализирање 

случајева 

непримереног 

понашања  

Снимање и анализирање стања  

безбедности у установи 

 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Децембар текуће. 

Године 

Постојање анализе 

безбедности 

Анализа ресурса установе који могу 

допринети ефикасној превенцији 

насиља (садржај библиотеке, 

стручни материјали, приручници са 

семинара) 

Библиотекар, стручна 

служба, секретар школе, 

Тим за стручно 

усавршавање 

Децембар текуће 

школске године 

Постојање анализе ресурса 

установе 
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7.4. Мере превенције осипања ученика 
 

Општи циљ: Увођење мера превенције осипања ученика 

Специфични 

циљеви 

Планиране активности Носиоци 

активноси 

Време 

реализације 

Показатељ остварености 

 

Јачање капацитета 
запослених, континуирано 
стручно усавршавање 
(професионални развој) 
 

Стручно усавршавање 
наставника и стручни сарадника 
организовањем семинара усмерених 
на развијање вештина за препознавање 

ученика у ризику од напуштања школе 

и образовања 

Директор, 
педагог, 
Педагошки 
колегијум 

У складу са 

Годишњим 

планом рада 

школе 

Сви наставници, стручни 

сарадници су савладали вештина 

за препознавање ученика у ризику 

од напуштања школе и 

образовања и оспособљени су за 

тимски рад и сарадњу са 

стручњацима из других области, 

као и сарадњу са родитељима 

Стручно усавршавање 
наставника и стручни сарадника 
организовањем семинара усмерених 
на тимски рад и сарадњу са стручњацима 

из других области, као и сарадњу са 

родитељима 

 Израда плана сарадње школе и 

предшколске установе 

 

Директор, 

педагог и 

стручна служба 

предшколске 

установе, 

васпитачи 

Август текуће 

године 

Деца и њихови родитељи су 

задовоњни са  организацијом рада 

на нивоу школе, изгледом школе и  

вољни за сарадњу. 
Рано укључивање деце и 

њихових родитеља у 

систем образовања 

 

Индивидуална подршка 

ученику у учењу, раду, 

напредовању, похађању 

наставе и односа према 

раду -Индивидуализација 

и диференцијација 

Прилагођавање мера 
(индивидуализација, ИОП) које 
одговарају  индивидуалним потребе 
ученика,  

 

 

 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Мотивација ученика за учење и 

развијање самопоуздања  

Организација допунске наставе, 
ангажовања ученика, ваннаставним и 
ваншколским активностима 

 Обезбеђивања уџбеника и прибора за 

школу, ужине за учениике 

На почетку 

школске године 

Обезбеђени уџбеници у ужина за 

ученике из осетљивих група 
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Имплементација савремених 
метода и облика рада, набавка 
савремених наставних 
средстава 

Побољшање услова за учење 
набавком и применом савремених 
наставних средстава и савремене 
информационо-комуникационе 
технологије 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Ученци по 

Курикулум који 

омогућава развој 

компетенција деце и 

ученика и који их 

припрема и усмерава за 

даље школовање и 

свакодневни живот 

Развијање способности ученика да 
донесу и спроведу промишљену, 
ваљану и самосталну одлуку о 
избору школе и занимања, као и да 
планирају каријеру и укључе се у 
свет рада кроз повезивање 
наставниих јединица са светом  рада 
и занимња. 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Ученици на крају основног 

образовања способни су да 

самостално одаберу средњу 

школу, а у складу са препознатик 

интересовањима, способностима 

Формирање позитивне  

школске климу   

Подржавање учења и мотивација 

ученике за учење, у којој се негују 

комуникација и сарадња, међусобно 

поштовање и уважавање, толеранција и 

интеркултурални дијалог 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Формирана позитивна школска 

клима, која се значајно одражава 

на учење ученика, мотивацију за 

рад и понашање у школи 

Укључивање ученика и 

родитеља у доношење 

одлука на школском нивоу  

Укључивање ученика у активности које 

нису у директној вези са наставом, али 

ученику омогућавају да изрази своја 

интересовања кроз друге облике рада у 

школи; укључивање родитеља у 

развојне активности школе 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Ученици и родитељи учствују у 

раду организацији рада школе и 

имају развијен осећај припадности 

истој 

Вршњачко учење се одвија 

међу ученицима. 

Наставници у сарадњи са ученицима 
припремају ученике за вршњачку 
едукацију  

Наставници 

Педагог 

Директор 

Током године Ученици мотивисани за учење, 

учешће у радионица, постижу 

напредак у раду и позитивно 

процењују вршњачко учење  

По савладаној и адекватној стручној обуци на нивоу школе планиране су следеће мере превенције 
Увођење функционалног Система 

за рану идентификацију ученика 

под ризиком од осипања и 

реаговање 

Попуњавање Инструмената за идентификацију ученика под ризиком од осипања 

Прикупљање података за идентификацију ученика под ризиком од осипања 

Процена специфичности потреба ученика под ризиком од осипања и прикупљање података 

Креирање мера подршке за ученике под ризиком од осипања 

Праћење реализације индивидуалног плала подршке и ефеката предузетих мера (ревидирање  ИПП) 
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7.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих 

наставних предмета 

Општи циљ: Успостављање мера за достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета 

Специфични 

циљеви 

Планиране активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељ 

остварености 

 

 

 

Унапређење 

подршке 

талентованим 

ученицима 

Идентификација ученика који показују 

посебна интересовања за поједине 

области и 

предмете 

Учитељице и 

предметни 

наставници 

Први квартал 

текуће године 

Постојање евиденције 

Израда плана додатне наставе и ИОП 3 Учитељице и 

предметни 

наставници, 

Тим за инклузију 

Први квартал 

текуће године 

Број ученика који раде 

по ИОП 3 

Аплицирања на зимски и летњи семинар 

у истраживачкој станици 

„Петница“ 

Стручно веће 

природних наука и 

 друштвених наука 

По потреби  Пријавна 

документација 

 

Унапређење 

личног и 

социјалног развоја 

ученика ‒ понуда 

ваннаставних 

активности 

Израда програма културних активности 

школе 

Тим за културне 

активности 

Август 

текуће 

школске 

године 

Постојање програма 

културних активности 

Унапређење сарадње са културним и 

научним институцијама у лок. заједници, 

Покрајини и Републици 

Тим за културне 

активности 

2017 – 2020. 
током 

школске 

године 

Повећање броја посета 

културним и научним 

институцијама и 

манифестација ма 

Повећање броја хуманитарних акција у 

сарадњи са локалном заједницом и 

организовање еколошке едукације 

ученика 

Тим за културне 

активности 

2017 – 2020. 
Током 

школске 

године 

Повећање броја 

хуманитарних акција 

иповећан број едукованих 

учесника 
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 Израда плана организације посете 

културним, јавним и спортским, 

дешавањима у школи и изван 

школе 

Одељењске старешине и 

наставници, Тим за 

културне активности 

Август 

текуће 

школске 

године 

Број организованих часова 

амбијенталне наставе 

изван објекта школе 

 

Прикупљање помоћи социјално 

угроженим особама 

Тим за социјално 

старање, одељењске 

старешине 

2017 – 2020. 
Током 

школске год. 

Количина прикупљене 

помоћи 

Праћење и 
вредновање рада вршњачких тимова 

(конструктивно решавање 
проблема) 

Стручна служба Квартално 

током школске 

године 

Смањен број покренутих 

васпитно- 

дисциплинских поступака 

Промовисање 

здравих стилова 

живота и заштите 

животне средине 

Редовни систематски прегледи; 

посета стоматолога одељењима 
нижих разреда 

Одељењске старешине 2017 – 2020. 
на основу плана и 

програма 

систематских 

прегледа 

Извештаји о 

реализованим 

систематским прегледима 

 

Промовисање 

здравих стилова 

живота и заштите 

животне средине 

Часови одељењског старешине 

на тему заштите животне 

средине, здравих стилова 
живота... 

Одељењске 

старешине 

2017 – 2020. 
током школске 

године на 

основу плана рада 

одељењског 
старешине 

Повећање свести ученика о 

значају заштити 

животне средине и 

здравих стилова живота 

Посете спортским и другим 

активностима у локалној 

заједници 

Наставник за физичко 

и  

здравствено 

васпитање, учитељи, 

одељењске 

старешине 

2017 – 2020. 
током школске 

године 

Број посета спортским и 

јавним 

дешавањима; извештаји 

 

Посета Сајму  професионалне 

орјентације,организовање 

реалних сусрета 

Тим за ПО 2017 – 2020. 
 

Извештај тима 
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7.6. План припреме за завршни испит 
 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Иницијално тестирање  Увид ученика у резултате Пред.наставници Септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера након анализе Пред. Наставник 

Одељ. старешина  

Септембар Извештај 

Упознавање ученика и родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају сазнање о нивоу 

знања 

Пред.наставници 

Одељ.старешина 

Септембар Извештај, 

анализа 

Прилагођавање дневне припреме 

наставника ученику  

Индивидуализација наставе Пред.наставник Дневно Писана 

припрема 

Израдити распоред припреме наставе за 

ЗИ 

-рапоред за друго пол.и након 

заврђетка школске године  

Предм.наставници септембар 

 

Евиденција 

у ГПШ 

 

Припремна настава за ЗИ Виша постигнућа 

Развијање самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Од  јануара  Евиденција 

у Дневнику 

осталих 

облика 

Информисати родитеље ученика  VIII-

их разреда о полагању ЗИ 

Увид у процедуру ЗИ 

 

Одељенске 

старешине и педагог 

Друго 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Обезбедити збирке тестова  Виша постигнућа Директор Према плану 

МПС 

 

Пробни ЗИ (Симулација ЗИ) и Анализа 

резултата 

Увид у ниво знања 

Развијање самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Према плану 

МПС 

евиденција 
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Предлог мера за побољшање  Повећан број бодова на ЗИ Повећан број бодова 

на ЗИ 

 

Мај - јун Евиденција 

у 

записницима  

Формирати базу података за ученике 

 

База података Наставник 

информатике и 

Одељенске 

старешине 

Према плану 

МПС 

евиденција 
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7.7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 
Планиране активности Носио

ци 

активн

оси 

Време 

реализа

ције 

Очекивани резултат 

Наставак реализације пројекта 

Професионалне оријентације 

 

Тим за ПО Током године 

 

Развијање способности ученика да донесу и спроведу 

промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору 

школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе 

се у свет рада.  

Наставак реализације пројекта 

«Покренимо нашу децу» 

Координатор, 

директор, 

наставници 

Током године 

 

Подизање свести ученикао  значају физичке активности ј,  

последицама недовољне физичке активности  и указивање 

на значај превенције бројних здравствених проблема 

редовним вежбањем, нарочито током детињства. 

Укључивање у пројекат «Школа без 

насиља» 

Директор, 

педагог, 

наставници 

До 2020. Стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и 

развој.  

Укључивање у пројекат Е дневник Директор, 

педагог, 

наставници 

До 2020. Омогућавање наставницима, разредним старешинама да на 

брз, једноставан и поуздан начин воде евиденцију о 

ученицима, пружање комплетног увида у напредак ученика, у 

рад професора и школа.Олакашавајуће методе статистичке 

обраде података, јединствен приступ контроле о-в постигнућа 

ученика од стране родитеља, наставника, стручног сарадника 

и директора школе. 

Праћење конкурса на националном и 

међународном нивоу, писање 

пројеката и аплицирање на исте 

пројектни 

тимови 

Током године Иновативност у раду,обезбеђивање квалитенијих услова 

рада у складу са промена данашњице. 
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7.8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора                                               

(мере које је неопходно предузети пре израде плана стручног усавршавања) 

 

Планиране активности Носиоци 

активноси 

Време 

реализације 

Показатељ остварености / 

Очекивани резултат 

Формирање Тима за планирање, праћење и 

вредновање стручног усавршавања (Тим за 

стручно усавршавање) 

Наставничко веће Август теку. 

године 

Формиран Тим за стручно 

усавршавање 

Анализа стања у установи с обзиром на 

стручно усавршавање и напредовање (по 

компетенцијама); попуњавање упитника о 
самопроцени. 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Децембар 

текуће 

школске 

године 

Постојање анализе са утврђеним 

компетенцијама за које је 

потребно стручно усавршавање 

Израда личних планова стручног усавршавања 

за текућу школску 

годину унутар и ван установе 

Наставници, 

стручни 

сарадници и 

директор школе 

Август текуће 

школске године 

Постојање личних планова 

Израда планова стручног усавршавања за 

текућу школску годину унутар и ван установе 

на нивоу стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

Август текуће 

школске године 

Планови СУ стручних већа 

Израда предлога годишњег плана 
Стручног усавршавања са семинарима који 
имају приоритет на основу плана стручних 
усавршавања и предвиђених финанс. 
средстава 

Тим за стручно 
усавршавање, 
стручна служба и 
директор школе 

Септембар 
текуће 
школске 
године 

Годишњи план 
стручног 
усавршавања 

Вођење евиденције о планирању, праћењу 
и вредновању стручног усавршавања у 
установи и ван установе који попуњава 
наставник,стручни сарадник и директор школе 

Наставник,стручни 
сарадник и 
директор школе 

Током године Евиденција, портфолио 

наставника, школска 

документација 
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7.9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 
  

 

Општи циљ: Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

Планиране 

активности 

Носиоци активности Време реализације Показатељ остварености / Очекивани 

резултат 

Упознавање са 

иновативним 

методама наставе 

прикупљањем 

стручне литературе 

Библиотекар, стручна 

служба, Педагошки 

колегијум 

Септембар – октобар школске 

2017/2018. 
године 

Број прикупљене стручне литературе 

Упознавање 

наставника са 

иновативним 

методама наставе и 

учења 

Стручна служба, Педагошки 

колегијум 

Наставничко веће након првог 

тромесечја 

(новембар 2017. године) 

Број наставника заинтересован их за 

примену 

иновативних метода наставе 

Анкетирање 

наставника о 

иновативним 

методама наставе које 

би допринеле 

побољшању 

наставног процеса из 

датог предмета 

Стручна служба, Педагошки 

колегијум 

Наставничко веће на крају 

првог полугодишта школске 

2017/2018. 

године 

Број наставника заинтересован их за 

примену иновативних метода наставе 
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Утврђивање списка Тим за стручно Наставничко Постојање 

стручних семинара усавршавање, веће на Списка 

везаних за иновативне Педагошки почетку иновативних 

методе наставе и колегијум другог Метода 

учења  полугодишта  

  школске  

  2017/2018.  

  године  

Имплементација Тим за стручно Јун текуће Број полазника 

одабраних семинара у усавршавање, школске Семинара 

годишњи план директор школе године иновативних 

стручног   метода наставе 

усавршавања   на годишњем 

наставника   Нивоу 

Презентација Наставници и Наставничко Упознавање и 

наставника о стручни веће након мотивисаност 

одслушаном сарадници одслушаног Чланова 

семинару на  семинара колектива за 

Наставничком већу и   иновације у 

Стручним већима   Настави 
   

Примена научених Наставници и На основу месечних 

Оперативних планова рада 

наставника и плана 

стручног усавршавања 

унутар установе 

Мотивисани и 

метода на огледним и стручни Задовољни 

угледним часовима сарадници Ученици 
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7.10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 
 
 

Активности 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације Показатељ остварености / 
Очекив. Исход 

Упознавање Наставничког 

већа са 

условима стицања 

звања 

Директор школе Август текуће школске 

године 

Наставници су упознати са 

условима стицања звања 

Израда и 

комплетирање 

портфолија 

наставника 

Предметни 

наставници 

Август текуће школске године 

и континуирано током 

школске 
године 

Потпуна слика о стручном усавршавању 

и напредовању наставника 

Формирање и ажурирање 

базе података о стручном 

усавршавању наставника и 

стручних сарадника 

Административни 

радник, Тим за стручно 

усавршавање 

Формирање: август текуће 

школске године; Ажурирање: 

током школске 
године 

База података стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

Пријављивање 

наставника и стручних 

сарадника који имају 

услов за стицање 

одређеног звања (по 

звањима) 

Наставници и 

стручни сарадници, 

директор школе 

Током школске године Подршка професионално м развоју и 

напредовању у звање стручног 

сарадника 
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Разговор са 
потенцијалним 
кандидатима за 
стицање звања 

Директор школе и 
стручна служба 

Непосредно након вредновања 
нивоа компетенција 

Мотивисаност кандидата за подношење 
захтева за стицање звања 

Подношење захтева 
кандидата за 
стицање звања 
директору школе 

Кандидати У току школске године Повећан број наставника са стручним 
звањем у складу са законом  

 

  

Вредновање Директор, педагог Након подношења 
захтева 
 

Увид у оствареност компетенција 
неопходних за стицање звања компетенција и психолог школе 

кандидата са  

поднешеним  

захтевима за стицање  

звања, низом посета  

часовима и   

анкетирањ. Ученика   

Упознавање Директор школе Након Информисање и 

Наставничког већа са  подношења мотивисање 

кандидатима  захтева чланова 
  кандидата колектива за 
   подношење 
   захтева за 
   стицање звања 

Прикупљање Директор школе и Након Обезбеђивање 

неопходне стручна служба позитивног доказа за 

документације за  мишљења подношење 

покретање поступка  Наставничког предлога и за 

напредовања и  већа о напредовање и 

стицања звања  предложеним стицање звања 
  кандидатима стручних 
   сарадника 
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Покретање и спровођење 

процедуре стицања звања 

Директор школе и 

правна служба 

Непосредно након 

прикупљене 

документације 

Позитивно мишљење Завода о 

предлогу за 
избор кандидата 

Обавештавање 
кандидата и јавности о 

стицању звања 

Директор школе Након стицања звања Промоција школе и наставника 
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7.11. План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 
 
 

Активности 

Планиране активности Носиоци 

активности 

Време реализације Показатељ остварености / 

Очекивани 
резултат 

Упознавање родитеља са њиховим 

правима и обавезама и начину 

њиховог укључивања у живот и рад 

школе 

Одељењске 

старешине, 

Педагог 

Први родитељски састанак 

на почетку текуће школске 

године 

Родитељи упознати са правима и 

начинима укључивања у рад 

школе; повећање 

сарадње између родитеља и школе 

Израда плана тематских целина 

које би биле презентоване на 

родитељским састанцима 

Одељењске 

старешине 

педагог 

Август текуће школске 

године 

Забележена сарадња родитеља и 

одељењског старешине, однос 

поштовања и поверења, спремност за 

сардању у свим областима рада 

Утврђивање термина за Дане 

отворених врата школе (посете 

родитеља часовима) и индивидуалне 

састанке родитељ-наставник 

Наставничко веће Август и 
јануар текуће школске 

године 

Повећан број родитеља 

долази на Дан отворених врата 

Израда анкете за родитеље ученика 

по питању сарадње са школом 

Педагошки 

колегијум 

Август текуће школске 

године 

Унапређење сарадње школе и 

родитеља 

Анкетирање родитеља по питању 

сарадње са школом у циљу 

унапређења квалитета рада 

Одељењске 

старешине, 

родитељи, педагог 

Септембар, март Отклањање недостатака сарадње и 

унапређење 

сарадње школе и родитеља 
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Израда плана унапређења сарадње 

на основу анализе резултата анкете 

(радионице на Наставничком већу) 

Директор, педагог и 

педагошки колегијум 

Септембар, март текуће 

школске године 

Отклањање недостатака сарадње и 

унапређење сарадње школе 
и родитеља 

Укључивање родитеља у активности 

из области превенције насиља, 

злостављања и занемаривања и 

трговине децом и младима 

Директор, педагог и 

педагошки колегијум, 

тим за заштиту 

ученика од насиља 

Током школске године Родитељи су освешћени о проблему 

насиља насиља, злостављања и 

занемаривања и трговине децом и 

младима  и упознати значајем и 

мерама превенције 

Укључивање родитеља у процес 

професионалне 

оријентације ученика 

- родитељи као промотери одређених 

професија и занимања 

Тим за сарадњу са 

родитељима 

Током школске 

године 

Ученици су стекли јаснији увид у 

могућности које пружају одређене 

професије и занимања 

Израда плана сарадње са родитељима 
деце којима је потребна 
додатна подршка у учењу 
(индивидиализација и ИОП) и 
неприлагођеном  понашању (појачан 
васпитни рад). 

Тим за сарадњу са 
родитељима, 
стручна служба, 
Тим за инклузију 

Септембар 
текуће 
школске 
године 

Информисање родитеља деце 
са планом сарадње; побољшање 
сарадње школе и родитеља. 

Уз сарадњу са 
родитељима 
дефинисати циљеве 
које је потребно 
остварити у раду са 
ученицима који 
имају потешкоћа у 
учењу 

Тим за сарадњу са 
родитељима, 
стручна служба, 
Тим за инклузију 

Септембар Образовни 
циљеви су 
прилагођени 
сваком ученику; 
оствареност 
образовних 
циљева је на 
високом нивоу 
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7.12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 
 
 

Институција са којом се сарађује Садржај сарадње Време 

Месна заједница, Стапар 

Учешће у акцијама уређења села 

Учешће у акцијама озелењавања села 

Учешће у акцијама прикупљања хуманитарне помоћи 

Учешће у културним, јавним и спортским 

манифестацијама у селу 

Током године 

Школска управа Сомбор Актуелни задаци и проблематика школе Током године 

Просветна инспекција Сомбор Редован или ванредан инспекцијски надзор Током године 

Дом здравља 
Редовни систематски прегледи учника 

Редовно вакцинисање ученика 
Током године 

МУП Сомбор На нивоу пројекта „Основи безбедности ученика“  Током године  

Центар за социјални рад Сомбор Решавање текућих питања Током године 

Интерреесорна комисија Обезбеђивање додатне подршке ученика По потреби 

СОШО „Вук Караџић“ Сомбор Пружање додатне подршке ученицима По потреби 

Удружење „Покрет горана“ Сомбор 
Сарадња у оквиру  програма за заштиту животне 

средине школе 
По донговору 

Општина града Сомбора Сарадња у оквиру социјалног програма школе По договору 

Спортски центра „Соко“ Сомбор Обука пливања организована за ученике 2.разреда 
По договору 

 

Црвени крст Сомбор Едукативне радионице По договору 

Црква у Стапару 
Прослава Школске славе 

 
По договору 

Предшколска установа „Вера 

Гуцоња“ Стапар 
Према акционом плану предвиђеномГПРШ Током године 

 

Напомена: Детаљније разрађен план и садржај сарадње ће бити приказан и разрађен у оквиру развојних активности, развојног циља 

7.13.3. Остваривање активне и конструктивне комуникацију и сарадње са свим заинтересованим странама за рад и успех школе (област Етос).
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7.13. Друга питања значајна за развој школе 

-Акциони план развојних активности- 

 Планирање и унапређивање квалитета наставе , међупредметно повезивање (испланирано и видљиво време реализације 

планираних садржаја) (област Школски програм и годишњи план рада) 

 Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика наставног рада  и наставних средстава (област 

Настава и учење); 

 Остваривање активне и конструктивне комуникацију и сарадње са свим заинтересованим странама за рад и успех школе; Развијање 

социјалне вештине код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, 

солидарност, развијање другарства; Повећање угледа и промоција школе (област Етос); 
 Унапређивање материјално-техничких и људских ресурса (стручно усавршавање кадра у циљу пружање подршке у раду 

ученика-стручно заступљн кадар). 
 

7.13.1. Планирање и унапређивање квалитета наставе , међупредметно повезивање  

Област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Планирање и 

унапређивање 

квалитета 

наставе  

 

Наставници 

активније 

имплементирају                    

у раду 

међупредметну 

корелацију 

 

 

Наставници 

детаљније 

разрађују годишњи 

план и прецизније 

одређују време 

реализације 

наставних 

јединица, а у циљу 

међупредметне 

корелације 

Предметни 

наставници 

Педагог школе 

 

 

 

 

На почетку 

школске године 

 

 

 

 

 

Испланирано и и 

годишњим 

планом 

испланирано 

време реализације 

планираних 

садржаја ради 

међупредметног 

повезивања на 

нивоу стручног 

већа 
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7.13.2. Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика наставног рада   

                                                            и наставних средстава  
 

 

Област: 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 

текуће године 

План рада 

стручних већа; 

Конципирати 

индивидуални план 

стручног 

усавршавања и 

приложити у 

портфолио 

Наставни кадар и 

стручни 

сарадници 

Септембар/ 

октобар текуће 

године 

Индивидуални 

план стручног 

усавршавања; 

Портфолио 

наставника; 

План стручног 

усавршавања на 

нивоу школе 

Наставни кадар, 

стручни 

сарадници и 

директор школе 

Септембар 

текуће године. 

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 

текуће године 

План рада 

стручних већа; 

ГПРШ 

2017/2018.; 

Месечни план 

рада наставника; 
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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 школске 

године 

Извештај после 

реализованог часа 

Анализа и корекција 

рада 

Процена степена 

задовољства и 

мотивације 

ученика за рад 

после иновативних 

метода у раду 

наставника 

Педагог 

Наставници  

Током школске 

године 

Анкета и 

резултати 

истраживања; 

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; 
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7.13.3. Остваривање активне и конструктивне комуникацију и сарадње са свим заинтересованим странама за рад и успех 

школе; Развијање социјалне вештине код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну 

комуникацију, солидарност, развијање другарства;  
                                                                                  Повећање угледа и промоција школе 

 

Oбласт квалитета: ЕТОС 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ  

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

Остварити активну и 

конструктивну 

комуникацију и 

сарадњу са свим 

заинтересованим 

странама за рад и успех 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

Активно учешће 

родитеља, 

друштвене 

средине и 

заинтересованих 

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 

текуће 

године. 

Посета фестивалу 

науке  

Одељењске 
старешине 

осмог раз. 

Новембар 

текуће 

године. 

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, 

извештај о 

реализацији. 

Учешће родитеља у 

организацији Дечије 

недеље, Дана школе, 

Наставници, 

одељески 

старшина, 

 

Током школске 

године 

Извештај                     

о сарадњи 
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организације матурске 

вечери  и другим 

активностима, 

предвиђеним ГПРШ  

директор, 

педагог 

Сарадња са МУП Сомбор 

 

Представници 

МУП-а 

Септембар 

текуће 

године. и 

током године 

Извештај 

одељењског 

старешине 

Сардња са СОШО „Вук 

Караџић“ 

Тим за 

инклузију, 

ИОП тим, 

директор 

школе 

Током године 

Извештај тима за 

инклузију и 

извештај 

дефектолога о 

раду 

Сардња са Центром за 

социјални рад 

Педагог, 

директор и 

о.старешина 

Током 

године(по 

потреби) 

Извештај о 

сарадњи, досије 

ученика 

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;  

Учитељице 

4.разреда 

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. разреда 

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; 
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Развити социјалне 

вештине код ученика за 

конструктивно 

решавање проблема, 

толерантно понашање, 

ненасилну 

комуникацију,солидарн

ост, 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 

 

Промовисање 

школе 

Повећан углед 

школе и 

ефикаснија 

презентација и 

промоција рада и 

постигнућа 

ученика школе 

Редовно ажурирање 

података на сајту 

школе 

Тим задужен 

за сајт школе 

Током 

школске 

године 

Подаци на сајту 

школе 

Промовисање рада и 

постигнућа ученика 

школе школе путем 

писмених медија 

Директор 

школе, 

педагог 

,наставни 

кадар; 

Током 

школске 

године 

Летопис школе 

 

Школски часопис 

„Основац“ 

Комисија за 

израду 

часописа 

Од децембра 

до марта 

сваке године 

Нови број 

часописа 
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Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај 

и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.  

Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а првенствено кроз различите облике финансирања, од свакодневног 

рада, до унапређења материјално- техничких услова. Одељење за друштвене делатности, односно просветна инспекција прати рад школе, 

а такође и друге инспекцијске службе. 

 

Ред 

број 

 Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Достављање свих извештаја о 
раду школе у претходној 
школској години 

Директорш школе доставља извештаје у 

е-форми надлежној Школској управи 

-директор, и 

стручни сарадници 

/ припремају 

извештаје / 

15.септембар 

2. Достављање Годишњег плана 

рада школе за наредну годину и 

Школски програм / који се 

доноси за 4 године / 

Директорш школе доставља извештаје у 

е-форми надлежној Школској управи 

-директор и 

стручни сарадници 

/ припремају 

планове 

15.септембар 

3. Спискови ученика/путника и 

наставника који путују 

 

-секретар школе доставља спискове 

надлежној управи 

-ОС, наставници, 

секретар школе 
Почетак септембра 

4. Израда различитих 

финансијских извештаја и 

финансијских 

планова , рачуни, изводи, 

потраживања школе, 

полугодишњи и годишњи 

извештаји 

-шеф рачуноводства доставља 

податке сектору за друштвене 

делатности 

-директор школе и шеф 

рачуноводства 

сваког месеца током 

године 

5. Избор предсавника локалне 

самоуправе у Школски одбор 

-секретар доставља захтев у склади 

са 

процедуром када је то 

потребно 

-Школски одбор, 

директор и 

секретар школе 

када је потребно да се 

бира нови члан 

6. Учешће на пројектима за 

средства унапређења 

материјално-техничких услова 

рада 

-достављање потребне документације на 
конкурс 

-помоћник 

директора, 

дитектор, остали 

учесници израде пројекта 

током године 
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7. Присуство раличитим 

састанцима везаним за 

рад школе 

-учешће директора, 

помоћника директора, 

шефа рачуноводства, секретара 

-директор, 

помоћник, шеф 

рачуноводства, 

секретар 

током године 

8. Присуство представника 

локалне самоуправе у 

неким 

активностима школе 

-пријем ученика 1. разреда, прослеве 
Дана школе, Светог Саве, 

посета делегација ван града школе и сл. 

-директор, 

помоћник 

директора, 

чланови Школског 

одбора 

током године 

9. Разни инспекцијски 

прегледи везани за 

припремљеност школе 

за рад и рад током 

године 

-обилазак инспектора -секретар школе, 

директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

током године 



53 
 

 

7.13.4. Унапређивање материјално-техничких и људских ресурса 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ  

 

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 

Осигурати 

безбедност и 

квалитет рада у 

школској сали 

Санација крова на 

фискултурној сали  

Директор у 

сарадњи са 

одељењем за 

образовање и 

секретаријатом 

АП Војводине 

2017-2020. Нови кров 

У оквиру 

спровођења 

инклузије, 

обезбедити 

наставнасредства 

која су подршка у 

учењу  

Обезбеђивање радне клупе 

(стола) по препоруци 

тифлолога, уџбеници 

саувећаним 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  
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Унапредити систем 

видео надзора 

Поправка и надоградња 

система за видео надзор 

Директор, 

домар, Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Током школске 

године 

Видео надзор 

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Организација 

семинара, 

стручног  

 Едуковани 

наставници,инова

ције у настави  

Извештаји,чек 

листе, 

сертификати  

директор  2020  

 

Директор, 

педагог 

Током школске 

године 

Едуковани 

наставници, 

Извештаји, 

сертификати 

Обезбеђивање 

наставних средстава                      
Опремање учионица 

савременим наставним 

средствима 

Директор школе Током школске 

године 

Наставна средства 

 

План унапређење људских ресурса, област стручног усавршавања разрађен у области 7.8. План стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора. 
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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.  

Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводиће се континуирано у периоду важности Школског развојног плана                        

(2017-2020.). 

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 2019/2020. године. 

 

Активности 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације Показатељи оставрености / Очекивани 
Резултат 

Самовредновање реализације 

Акционог плана за текућу 

школску годину 

Директор, стручни 

актив за развојно 

планирање, тимови за 

самовредновање  

Крај другог 

полугодишта 

‒ јун текуће школске 

године 

Повећан сензибилитет наставника за реализацију 

активности планираних Развојним планом 

Конципирање извештаја -

евалуације спроведених 

активност предвиђених 

Развојним планом школе 

Директор, стручни 

актив за развојно 

планирање, тимови за 

самовредновање 

Август текуће 

школске године 

Правовремена евалуација спроведених активности у 

сврху праћења и благовременог 
Реаговања 

Конципирање плана активности 

Актива за школско развојно 

планирање за наредну школску 

годину 

Директор, стручни 

актив за развојно 

планирање, тимови за 

самовредновање  

Август текуће 

школске године 

На основу Акционог плана израђује се Годишњи 

план рада школ,  

Активности и предлог мера из Развојног плана 

уврштене су у Годишњи план рада школе, у 

активности Стручних већа и у планове рада 

Наставника  

8. Критеријуми и мерила за праћење остваривања школског развојног 

плана 

Акционилан 
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