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Увод 

 
Школски развојни план ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу је стратешки план развоја 

школе који садржи анализу постојећег стања школе, мисију и визију школе,  приоритете у 

остваривању образовног васпитног рада,носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности, и друга питања од значаја за развој школе. 

Школски развојни план израдио је стручни тим за школско развојно планирање 

након вредновања рада школе у протеклом периоду и на основу: 

 извештаја о самовредновању из кључних области развоја: настава и учење, 

постигнућа ученика, подршка ученицима, етос, ресурси, руковођење, организација 

и обезбеђивање квалитета; 

 извештаја о остварености стандарда постигнућа; 

 предлога и извештаја Стручних већа, Одељенских већа и актива. 

Школским развојним планом дефинишемо основне правце развоја наше школе у 

наредном трогодишњем периоду. Овај документ је подложан променама и допунама. 

 

Стручни тим за израду Развојног плана одлуком  

Наставничког већа чине: 

     1. Tатјана Милутиновић, професор енглеског језика, координатор тима 

     2. Весна Ранчић,  наставник  разредне наставе 

     3. Марија Ивановић-Божић, професор енглеског језика 

     4. Лидија Станисављевић, наставник разредне наставе 

     5. Бојан Богојевић, професор математике и информатике 

     6. Владан Ивановић, професор разредне наставе 

     7. Јелена Петровић, професор физике 

     8. Драгана Љубисављевић, директорка 

     9. Ивана Кос, професор разредне наставе 

     10. Милан Димитријевић, професор историје 

     11. Јелена Трајковска,  члан Савета родитеља 

     12. Станко Миливојевић, члан Школског одбора 

    13. председник  Ученичког парламента 
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Профил школе 
 

 
Основна школа „Вук Караџић“ у Књажевцу основана је 1973. године. Налази се у 

Омладинској улици бр.3, у ужем градском центру између два Тимока (Сврљишког и 
Трговишког). Школска зграда заједно са двориштем и игралиштем заузима површину од 
1h 13a 53m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред матичне школе постоје и два 
издвојена одељења у Подвису и Васиљу. Похађа је 540 ученика распоређених у 24 
одељења које образује и васпитава 49 наставника и 14 учитеља.  

Ради обезбеђивања квалитетног образовног рада, велика пажња се поклања 
стручном усавршавању наставника, опремању школе савременим наставним средствима 
и увођењу иновативних модела наставе. 

Наши ученици остварују запажене резултате на многим такмичењима, 
конкурсима, квизовима, пројектима и радо учествују у разним ваннаставним 
активностима и акцијама у којима могу да примене знања и умења стечена у школи. 

Наша школа се издваја по вредном раду драмске секције, издаваштву школског 
листа „Свитање“, покретању часописа на енглеском и немачком језику “Happy paper”, 
квиза „Вуковац- од игре до знања, као и по модним ревијама, и хуманитарним акцијама 
(Новогодишњи маскенбал, Ускршњи вашар, Дан детета, Вече љубави и толеранције). 

Због запажених резултата и активног укључивања у друштвени живот заједнице 
школа континуирано гради имиџ све квалитетније школе чији је главни циљ 
актуелизација потенцијала сваког ученика.   
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Преглед постојећих ресурса школе 

Школски објекат: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школске просторије 
Број 

просторија 

Учионице за млађе разреде 5 

Учионица за продужени боравак 1 

Учионица за предшколску групу 1 

Медијатека 1 

Библиотека 1 

Кабинет за стране језике 1 

Кабинет српског језика 2 

Кабинет математике  2 

Кабинет информатике 1 

Кабинет за ТИО са припремном просторијом 1 

Кабинет физике и хемије са припремном 
просторијом 

1 

Кабинет биологије са припремном 
просторијом 

1 

Кабинет историје и географије 1 

Кабинет ликовне културе 1 

Кабинет музичке културе 1 

Фискултурна сала  1 

Свлачионице при фискултурној сали   2 

Тоалети при фискултурној сали  2 

Туш кабине у свлачионицама 4 

Тоалети 10 

Спортски терени 3 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Школско двориште 1 

Стрељана 1 

Столарска радионица 1 

Наставничка канцеларија 1 

Канцеларија пед.-псих.службе 1 

Канцеларија директорке 1 
  

Остали материјално- технички ресурси Број 

Видео надзор- просторија 1 

Видео надзор- рачунарска опрема 2 

Видео надзор- камере 24 

Електронско звоно  

Подрум 3 

Гаража 1 

Комби за превоз ђака и наставника 2 
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Људски ресурси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна средства: 

Наставна средства     Број 
Рачунар са Интернет конекцијом 65 
Штампач 6 
Паметна табла 2 
Скенер 2 
Фотокопир апарат 3 
Бим пројектор  3 
Лап топ 2 
Графоскоп 4 
Касетофон 10 
Телевизор 2 
ДВД пројектор 3 
Клавир 1 
Синтисајзер 2 
Бубањ 1 
Виолине 3 
Хармонике 3 
Орфов инструментариј 3 
Флип чарт 3 
Пројекциона платна 3 
Микрофон 5 
Звучник 4 
Плава табла 2 
Бела табла  15 
Зелена табла  25 
Интерактивна табла 1 
Магична табла 1 
Дигитални фото-апарат 1 
Камера 1 

 

Запослени 
Број 
запослених 

Учитељи 14 
Предметни наставници 27 

Психолог школе 1 

Педагог школе 1 
Библиотекар 1 
Административно, финансијско особље 2 
Директорка школе  1 
Куварица и сервирка 2 
Домар 1 
Ложач 1 
Остало техничко особље 9 
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Финансијска средства: 

Финансирање из републичког буџета (плате запослених) и општинског буџета 

(материјална средства школе). Додатна финансијска средства обезбеђујемо преко 

различитих пројеката. 

Спољашњи ресурси: 

- Културне установе: 

Завичајни музеј Књажевац, Градска библиотека „Његош“, Дом културе 

- Образовне установе: 

Основне школе, средње школе и вртићи 

- Невладине организације: 

Центар за креативни развој, Тимочки клуб, Зона зелених, ОКЦе 

- Медији: 

Књажевац Инфо, ЕМ радио, Књажевачке новине, Тимочка телевизија Зајечар; 

- Остале установе: 

ЈП Развој, Полицијска управа, Центар за социјални рад, Медицински центар, ЈП Стнадард,  

- Предузећа: 

„Азаро“, „Фалк Ист“, „СЦС. плус“ 
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Анализа постојећег стања 

SWOT анализа 

 

Снага Слабости 

· традиција дуга око пет деценија у васпитању и 
образовању ученика 
· наша опредељеност ка сталном иновирању 
наставног рада 
· редовно стручно усавршавање наставника 
· тимски рад директора, наставника, педагога и 
психолога  
· учешће и успеси наших ученика на такмичењима 
· организован продужени боравак 
· Ђачки парламент 
· добро опремљени кабинети 
· културна и издавачка делатност школе 
· социјална одговорност школе 
· добра локација (школа се налази у  безбедном        
окружењу) 
· отвореност за сарадњу 
· висок степен безбедности деце ( поседујемо видео 
надзор) 
·  израда пројеката и учешће у пројектима шире 
локалне заједнице  
·  примена инклузивно образовање 
·  добра техничка опремљеност 
· повећан степен интеграције ромске деце у дечји 
школски колектив 
· редовна сарадња са здравственом службом 

· недовољна примена савремених наставних метода 
· недовољна сарадња у оквиру стручних већа и 
сарадња стручног већа разредне и предметне наставе 
·  недовољна заинтересованост родитеља за 
укључивање у васпитно образовне процесе 
· недовољна мотивисаност за тимски рад у 
планирању и примени интерактивних метода у 
настави 
·  недостатак стручне литературе 

Могућности Претње 

 
· Позитивни реформски процеси у образовању који 
омогућавају иновирање наставног процеса 
· Отворена школа која укључује и препознаје 
интересе заинтересованих страна (Школска управа, 
Министарство просвете, Градска управа, 
хуманитарне,еколошке, културне и 
спортскеорганизације, Здравствени центар, 
Центар за социјални рад, привредни сектор...) 
· Доступна подршка и укљученост родитеља 
· Применљивост добрих искустава 
· Сарадња са невладиним организацијама (семинари, 
донације, планирање...) 
· Изналажење могућности за донаторским 
средствима 
· Активна сарадња са локалном влашћу која 
омогућава ниво образовног процеса (законска 
обавеза) 

 

 
 
 
 
· Константан пад наталитета у граду 
· Непоштовање уписа ученика по територијалној 
припадности 
· Поремећен систем вредности у друштву 
· Недовољна еластичност образовног процеса 
· Недовољна мотивисаност локалне заједнице у 
појединим областима везаним за рад школе 
· Недостатак финансијских средстава 
· Недовољна мотивисаност наставника 
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Мисија 

Мисија наше школе је: 

 да подстичемо позитивне људске вредности, да негујемо међусобно разумевање, 

уважавање, толеранцију, поверење, сарадничке односе ученика, наставника и 

родитеља; 

 

 да будемо препознатљиви по савременом образовању које пружа квалитетно 

знање, подстиче креативно и критичко мишљење, као и по успесима ђака и 

наставника. 

 

 

 

Визија 

Желимо да наша школа буде место: 

 где ће сваки ученик  моћи да развије своје максималне потенцијале и постигне 

образовни успех уз подршку школе, породице и друштвене заједнице. 

 где ће ученици, кроз савремене наставне и ваннаставне садржаје, стећи 

квалитетно и применљиво знање и вештине у складу са својим различитим 

интересовањима и потребама; 

 где ће се ученици осећати сигурно и заштићено. 
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Потребе школе 

Кроз искуство наставника у раду са ученицима, сарадњи са родитељима и локалном 

заједницом, као и кроз процес самовредновања утврдили смо следеће потребе: 

 у области наставе и учења: 

- планирање и увремењавање садржаја годишњих и оперативних планова 

наставика; 

- већа примена савремених наставних метода; 

- побољшање квалитета знања и умења ученика; 

Закључак: 

Резултати анализа и самовредновања указују на сталну потребу стручног 

усавршавања и осавремењивања наставног процеса. Ова област нам је један од 

приоритета, као процес који захтева константно усавршавање целокупног рада школе. 

 у области постигнућа ученика: 

- похваљивање и награђивање  самосталног стицања додатних знања и вештина 
- унапређивање процеса праћења напредовања ученика;  

- примена тестова знања усклађених са стандардима постигнућа;  

 

Закључак: 

Ова област нам је, такође, један од приоритета, обзиром да подстицање постигнућа 

ученика мора бити перманентно. 

 

 у области етоса: 

- неговање сарадње међу запосленима (заједничко планирање у оквиру 

стручних већа и сарадња стручног већа разредне и предметне наставе, размена 

стручне литературе, тимски рад у извођењу наставе и ваннаставним 

активностима); 

- уважавање различитости међу ученицима; 

- повећање безбедности ученика; 

- неговање међусобног уважавања и поштовања личности наставника и 

ученика; 

- сарадња са родитељима; 

- сарадња са другим школама; 
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- сарадња са ужом и широм друштвеном средином (друге институције, 

организације, НВО, медији); 

 

Закључак: 

Будући да је комуникација и сарадња  неопходна за рад и напредак школе и наставног 

процеса определили смо се да нам ова област буде приоритетна, јер тежимо бољој и 

сталној комуникацији свих актера наставног процеса. 

 
 у области ресурса: 

- прилагођавање школског простора потребама ученика и наставника; 

- материјално техничка средства ради осавремењавања наставе и ваннаставних 

активности (набавка савременијих рачунара, опрема за осавремењавање 

лабораторија физике, хемије и биологије, клима уређаји, материјал за 

изградњу  ђачког клуба и ТВ студија); 

- оспособљавање наставника да користе савремена техничка средства; 

- стално стручно усавршавање; 

- набавка  стручне литературе; 

Закључак: 

За пружање квалитетног образовног процеса, неопходно је стварати оптималне 

услове за рад.



 
 

 

  

Приоритети и циљеви развоја 

 

 

    Приоритети развоја 

 

Циљеви развоја 

1. Настава и учење 

 
- Унапређивање квалитета наставног процеса осавремењивањем и 
индивидуализацијом наставе у циљу остваривања бољих постигнућа 
ученика. 
 

2. Постигнућа ученика 

 
- Мотивисати ученика како би личним ангажовањем и ширењем својих 
интересовања допринели повећању обима и трајности знања која могу 
да примењују у другим предметима и различитим животним 
ситуацијама. 
 

3. Етос  

 
- Унапређивање безбедности, комуникације и сарадње свих актера 
образовно- васпитног процеса. 
 

4. Ресурси 

 
- Функционално и естетско опремање школе и школског дворишта и 
стручно усавршавање наставника. 
 

 



 
 

 

  

 

 

Акциони план 

 

 

1. ОБЛАСТ РАЗВОЈА:    НАСТАВА И УЧЕЊЕ    

 
ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА: 

 

Унапређивање квалитета наставног процеса 

усмереног на исходе осавремењивањем и 

индивидуализацијом наставе у циљу 

остваривања бољих постигнућа ученика. 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 
- Број наставника који имају урађене годишње и оперативне планове рада у чијој су изради водили рачуна о увремењавању садржаја из 

различитих предмета. 
- Број наставника који редовно и детаљно воде педагошку документацију о раду и напредовању сваког ученика. 
- Број наставника који су у стању да самостално ураде Power point презентација за потребе наставе и примењују ИКТ-а у    

настави 
- Број часова у чијој реализацији су примењена стечена знања са стручних усавршавања.   

- Број наставника који реализују огледне или угледне часове и број одржаних огледних и угледних часова   
-Број наставника који тимски планирају и припремају огледне или угледне часове 
- Број наставника који је учествовао у изради ИОП- а за децу са сметњама у развоју или у изради ИОП- а са обогаћеним садржајима 

-број ученика који су остварили исходе 

 

Задаци везани за област 

 
ЗАДАТАК 1.1. 

 

Унапредити  годишње и оперативно планирање наставе усмерене на исходе, уз уважавање специфичности предмета и одељења/разреда и обезбедити вертикалну и хоризонталну 

повезаност  наставних садржаја. 
 

ЗАДАТАК 1.2. 

 

Примена иновативних метода и (нпр. ИКТ технологије) и интерактивних метода 
 

ЗАДАТАК 1.3. 

 

Оснаживање тимског рада при планирању, припреми и реализацији наставе 
 

ЗАДАТАК 1.4. 

 

Размена искустава и већа сарадња у области примене инклузивног образовања 
 

 

 



 
 

 

  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 1.1. 
 

Унапредити годишње и оперативно планирање наставе уз уважавање специфичности предмета и одељења/разреда и обезбедити вертикалну и хоризонталну 

повезност наставних садржаја. 
 
ОЧЕКИВАНИРЕЗУЛТАТИ 
 

-Унапређено годишње и оперативно планирање наставника и 

израђени свеобухватнији и детаљнији планови рада; 
- Годишњи и оперативни планови рада урађени у складу са 

договором о вертикалној и хоризонталној повезаности наставних 

садржаја; 
 

ИНДИКАТОРИ 

- Број наставника који имају урађене планове рада према договореном моделу планирања наставе. 
- Број наставника који имају урађене годишње и оперативне планове рада у чијој су изради водили рачуна о увремењавању садржаја из 

различитих предмета. 
- Број наставника који редовно и детаљно воде педагошку документацију о раду и напредовању сваког ученика. 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани 

резултат 

Индикатор за 

активност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.1.1.  Договорити се на 

нивоу стручних већа  о 

начину годишњег и 

оперативног планирања 

и израдити моделе 
планова рада 

јун – август сваке 

школске године 

директор, 

председници 

стручних већа, 

педагог 

- Договорен начин 

годишњег и 

оперативног 

планирања; 

- Израђен модел 

годишњег плана 

рада наставника; 

- Израђен модел 
оперативних 

планова рада 

наставника; 

- Број наставника 

који имају 

урађене планове 

рада према 

договореном 

моделу 
планирања 

наставе. 

- записници са седница стручних већа 
- израђени модели годишњих планова 
- израђени модели оперативних планова 

- стручни 

сарадници 
- чланови 

стручних већа 

август сваке 

школске године 

1.1.2. Утврђивање, 

повезивање и 

усавремењавање 

садржаја из различитих 

предмета 
 

јун – август сваке 

школске године 
стручна већа, 

наставници 

- Утврђени садржаји 

по разредима из 

различитих 

предмета за које 

треба планирати 

време реализације 
- Годишњи и 

оперативни планови 

рада урађени у 

складу са договором 

о вертикалној и 

хоризонталној 

повезаности. 

- Број наставника 

који имају 

урађене годишње 

и оперативне 

планове рада у 

чијој су изради 

водили рачуна о 

увремењавању 

садржаја из 

различитих 

предмета. 

- записникесаседницастручнихвећа,   
- годишњииоперативниплановераданаставника 
- дневне припреме наставника 

- стручни 

сарадници 

- чланови 

стручних већа 

август   сваке 

школске године 

1.1.3. Прецизно 

утврђивање педагошке 

документације у циљу 

праћења развоја 

ученика и 

прилагоађавања 

јун – август сваке 

школске године 

стручна већа, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

- Утврђен садржај и 

начин вођења 

педагошке 

документације у 

циљу праћењ 

аразвоја ученика 

- Број наставника 

који редовно и 

детаљно воде 

педагошку 

документацију о  

раду и 

- записници са седница стручних већа,   
- годишњи и оперативни планови рада наставника 
- дневне припреме наставника 
- досијеи ученика 

- стручни 

сарадници 
- чланови 

стручних већа 

август   сваке 

школске године 



 
 

 

  

садржаја 

способностима и 

интересовањима 

ученика 
 

- Израђени планови 

прилагођавањем 

садржаја и 

способностима и 

интересовањима 

ученика 
- Наставници 

детаљно воде 

педагошку 

документацију  o 

раду и напредовању 

сваког ученика 

напредовању 

сваког ученика. 

1.1.4. У настави се 

користе методе 

активног, искуственог и 

кооперативног учења и 

критичког мишљења, 

који пружају могућност 

различитих 

интерпретација и 

мултиперспективни 

однос према 

садржајима 

У току школске 

године 

стручна већа, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

 

- ученици упоређују 

знања из 

свакодневног 

живота са 

одговарајућим 

стручним текстом 

-планирање 

часова у складу са 

предзнањем и 

способностима 

ученика 

-израђени модели оперативних планова и дневне 

припреме наставника 

- стручни 

сарадници 
- чланови 

стручних већа 

У току школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 1.2. 
 

Примена иновативних метода и (нпр. ИКТ технологије) и интерактивних метода 
 



 
 

 

  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

- Повећан је број наставника који примењују 

иновативне методе унастави 
- Активна примена новостечених знања и вештина са 

стручних усавршавања  у припреми и реализацији 

наставе 

ИНДИКАТОРИ 

 

- Број наставника који су у стању да самостално ураде Power point презентација за потребе наставе, користе паметну таблу и мозабоок 

- Број наставника који примењују ИКТ-а у настави 

- Број часова у чијој реализацији су примењена стечена знања са стручних усавршавања.   

- Број наставника који реализују огледне или угледне часове 
- Број одржаних огледних и угледних часова   
 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 
 

1.2.1. Избор и примена 

облика, метода рада, 

ИКТ-а и средстава која 

доприносе повећању 

ангажовања сваког 

ученика у процесу 

стицања знања 
 

сваког месеца при 

изради 

оперативних 

планова 

наставници, 

педагог и 

психолог 

- Повећан је број наставника 

који примењују ИКТ-а и 

друге иновативне методе у 

настави 
- Ученици показују веће 

интересовање, ангажовање 

и бољи успех у учењу 

 

- Број наставника који 

реализују наставу применом 

ИКТ-а и других иновативних 

метода 
- Већи број ученика који су 

активни у раду на часу и 

заинтересовани за 

ваннаставне активности 

- дневне припреме наставника 
- Power point презентације 

оджаних часова 
- Евалуација одржаних часова 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

 

1.2.2. Формирање базе 

примера добре праксе на 

основу знања стечених на 

стручним усавршавањима 
 

током године 
стручна већа, 
психолог 

- Активна примена 

новостечених знања и 

вештина са стручних 

усавршавања  у припреми и 

реализацији наставе 

- Број часова у чијој 

реализацији су примењена 

стечена знања са стручних 

усавршавања  

- припреме одржанох часова 

- Power point презентације 

оджаних часова 

- Спроведене анализе часова 

- директор 

- стручна већа 

крај школске 

године 

1.2.3. Реализација 

огледних и угледних 

часова, на којима ће бити 

примењени формативни 

облици оцењивања, као и 

стратегије за 

оспособљавање ученика 

за објективну 

проценусопствених 

постигнућа и постигнућа 

других ученика.   

током године 

стручна већа, 

наставници, 
педагог и 

психолог 

-Већи број наставника који 

примењују иновативне 

методе у настави 
- Унапређење квалитета 

знања ученика кроз стицање 

трајних и практично 

применљивих знања 

- Већа мотивисаност 

ученика и њихова већа 

самоиницијатива 

 

- Број наставника који 

реализују огледне и угледне 

часове 
- Број одржаних огледних или 

угледних часова   

- припремеодржанохчасова 
- Power point 

презентацијеоджанихчасова 
- Спроведенеанализечасова 

- стручни 

сарадници 
- стручна већа 

крај школске 

године 

1.2.4. Едукација 

наставника разредне и 

предметне наставе за 

примену формативних 

облика оцењивања и 

њихова примена у 

наставном процесу 

током године 

стручна већа, 

наставници, 
педагог и 

психолог 

-број наставника који 

примењују формативни 

облик оцењивања 

-способност ученика за 

објективну процену 

сопствених постигнића и 

постигнућа других ученика 

Број часова у чијој 

реализацији се примењују 

формативни облици 

оцењивања 

- припреме одржаних часова 
 

- Спроведенеанализечасова 

 -стручни 

сарадници 
- стручна већа 

- у току 

школске године 

 

 



 
 

 

  

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 1.3. 

 

Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

- Боља сарадња наставника при планирању и реализацији 

огледних и угледних часова 
-  Ученици показују веће интересовање, ангажовање и бољи успех 

у учењу 
 

ИНДИКАТОРИ 

 

-Број наставника који тимски планирају и припремају огледне или угледне часове 
- Број одржаних огледних и ли угледних часова 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности Време реализације 
Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор 

заактивност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.3.1. Заједничко 

планирање и припремање  

огледних и угледних 

часова 

током сваке школске 

године 

наставници, 

стручна већа, 

педагог и психолог 

 

- Повећан је број наставника 

који тимски планирају и 

припремају огледне и угледне 

часове у оквиру стручних већа 

- Број наставника који 

тимски планирају и 

припремају огледне и 

угледне часове 

- дневне припреме 

наставника 

- Power point презентације 

оджаних часова 

- Евалуација одржаних 

часова 

- стручна већа 

- наставници 

крај школске 

године 

1.3.2. Извођење или 

презентација  огледних и 

угледних часова 

током сваке школске 

године 

наставници, 

педагог и психолог 

 Ученици показују веће 

интересовање, ангажовање и 

бољи успех у учењу 

- Број наставника који 

реализују огледне и 

угледне часове 
- Број одржаних 

огледних  и угледних 

часова   

-  припреме за реализацију 

огледних и угледних часова 
- Power point презентације 

оджаних часова 

 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

1.3.3. Извођење наставних 

активности везаних за 

пројекте ОПД, ЕКО школа  

и ЕХО пројекат ( редовни 

часови и ваннаставне 

активности) 

током сваке школске 

године 

наставници, 

педагог и психолог, 

координатори 

пројекта, ревизори и 

екстерни евалуатори 

Боља сарадња при планирању и 

реализацији пројекта 

-Број наставника и 

стручних сарадника 

укључених у 

реализацију ових 

активности 

-записници са састанака 

стручних већа и актива 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа и 

активи 

крај школске 

године 

1.3.4. Анализа и 

евалуација  огледних 

угледних часова одржаних 

тимским радом 

током сваке школске 

године 

наставници, 

стручна већа, 

педагог и психолог 

-Боља сарадња наставника при 

планирању и реализацији 

огледних и угледних часова 

- Број наставника који 

реализују огледне и 

угледне часове 
- број одржаних 

огледних  и угледних 

часова   

- записници са састанака 

стручних већа 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

1.3.5. Учешће ученика у 

задацима пројектне 

наставе  и смотрама 

научно-истраживачких 

током сваке школске 

године 

наставници. стручна 

већа, педагог и 

психолог 

-Већа мотивисаност ученика за 

рад у групи 

-Стицање практично 

-број ученика и 

наставника који 

учествују у пројектној 

настави и научно- 

истраживачким 

- зборници радова ученика 

- Power point презентације 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 



 
 

 

  

радова применљивих знања радовима 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 1.4. 

 

Имплементација пројектне наставе при планирању и реализацији програма наставе и учења, сукцесивно у наредном периоду 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

- Боља сарадња наставника при планирању и реализацији 

пројектне наставе 
-  Ученици показују веће интересовање, ангажовање и бољи успех 

у учењу 
 

ИНДИКАТОРИ 

 

-Број наставника који тимски планирају и припремају часове пројектне наставе 
- Број одржаних часова пројектне наставе 

-Број деце која учествују у пројектној настави 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности Време реализације 
Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.4.1. Заједничко 

планирање и припремање  

часова пројектне наставе 
током  школске године 

наставници, 

стручна већа, 

педагог и психолог 

 

- Повећан је број наставника 

који тимски планирају и 

припремају часове пројектне 

наставе  у оквиру стручних 

већа 

- Број наставника који 

тимски планирају и 

припремају часове 

пројектне наставе 

- дневне припреме 

наставника 

- Power point презентације 

оджаних часова 

- Евалуација одржаних 

часова 

- стручна већа 

- наставници 

крај школске 

године 

1.4.2. Заједничко 

планирање  примене 

дигиталних уџбеника  

током школске године 

Наставници који 

користе дигиталне 

уџбенике 

педагог и психолог 

 

-Повећан број  ученика који  

показују веће интересовање за 

примену дигиталних уџбеника 

 

- Број наставника који 

користе дигиталне 

уџбенике 

-  припреме за реализацију 

часова помоћу дигиталних 

уџвеника 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 



 
 

 

  

1.4.3. Извођење или 

презентација  часова 

пројектне наставе 

током сваке школске 

године 

наставници, 

педагог и психолог 

- Ученици показују веће 

интересовање, ангажовање и 

бољи успех у учењу 

-Ученици показују већи степен 

одговорности, и 

конструктивног понашања   

-Ученици развијају критичко 

мишљење, преузимају 

одговорност и поседују 

предузетнички приступ и јасну 

орјентацију ка остваривању 

циљева и постизање успеха 

-Ученици примењују усвојено 

знање  у свакодневном животу 

- Број одржаних часова 

пројектне наставе 

- Број наставника који 

реализују часове 

пројектне наставе 

- Power point презентације 

оджаних часова 

 

-  припреме за реализацију 

часова пројектне наставе 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

1.4.4. Анализа и 

евалуација  часова 

пројектне наставе 

одржаних тимским радом 

током  школске године 

наставници, 

стручна већа, 

педагог и психолог 

-Боља сарадња наставника при 

планирању и реализацији 

часова пројектне наставе 

-Већа повезаност између 

предмета 

- Број наставника који 

реализујучасове 

пројектне наставе 
- број одржаних часова 

пројектне наставе 

- записници са састанака 

стручних већа 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

1.4.5. Учешће ученика у 

задацима пројектне 

наставе  и смотрама 

научно-истраживачких 

радова 

током школске године 
наставници. стручна 

већа, педагог и 

психолог 

-Већа мотивисаност ученика за 

рад у групи 

-Стицање практично 

применљивих знања 

-Повећана социјализација и 

комуникација између ученика 

-ефикаснa комуникација 

остварена   коришћењем    

разноврсних аудио- визуелних 

средстава 

-број ученика и 

наставника који 

учествују у пројектној 

настави и научно- 

истраживачким 

радовима 

- зборници радова ученика 

- Power point презентације 

- стручни 

сарадници 

- стручна већа 

крај школске 

године 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 1.5. 

 

Размена искустава и већа сарадња у области примене инклузивног образовања 
 



 
 

 

  

ОЧЕКИВАНИРЕЗУЛТАТИ 
 

- Наставни садржаји или стандарди су прилагођени потребама 

ученика 
- Сензибилизација наставника за потребе деце са сметњама у 

развоју и за потребе надарених и талентованих ученика 

- Унапређена примена инклузивног образовања 
 

ИНДИКАТОРИ 

 

- Број наставника који је учествовао у изради ИОП- а за децу са сметњама у развоју или у изради ИОП- а са обогаћеним 

садржајима 

- Број наставника који је учествовао у припреми и реализацији огледних или угледних часова 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности Време реализације 
Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

1.5.1. Размена знања и 

искустава и сарадња 

наставника и родитеља 

при  изради  ИОП-а  за 

ученике са сметњама у 

учењу и развоју 

током школске године 
наставници, психолог, 

ИО тим и ИОП 

тимови 

- Наставни садржаји или 

стандарди су прилагођени 

потребама ученика 

- Сензибилизација наставника 

за потребе деце са сметњама у 

развоју 

- Боље познавање развојних 

карактеристика деце 

- Број наставника који 

је учествовао у изради  

ИОП- а за децу са 

сметњама у развоју 

-  ИОП 

 
- ИО тим 

током школске 

године 

1.5.2. Размена знања и 

искустава и сарадња 

наставника за израду 

ИОП-а за надарене и 

талентоване ученике 
 

током школске године 
наставници, 

психолог 

- Стандарди су прилагођени 

потребама ученика 
- Сензибилизација наставника 

за потребе надарених и 

талентованих ученика 
- Боље познавање развојних 

карактеристика деце 

 

 

- Број наставника који 

је учествовао у изради  

ИОП- а са обогаћеним 

садржајима 

-  ИОП - ИО тим 
током школске 

године 

1.5.3.Реализација 

огледних и угледних 

часова у инклузивним 

одељењима 

током школске године 
наставници, 

педагог и психолог 

- Стандарди су прилагођени 

потребама ученика 

- Сензибилизација наставника 

за потребе надарених и 

талентованих ученика 

- Боље познавање развојних 

карактеристика деце 

 

- Број наставника који 

је учествовао у 

припреми и 

реализацији огледних 

или  угледних часова 

- припреме одржанох 

часова 

- Power point презентације 

оджаних часова 

- Спроведене анализе 

часова 

- стручна већа 
током школске 

године 

1.5.4. Израда и 

усаглашавање 

факултативних програма 

и плана ваннаставних 

активности са 

интересовањима ученика 

и постојећим ресурсима 

школе и локалне средине 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-сензибилизација локалне 

средине за потребе деце са 

посебним потребама и 

надарене и талентоване 

ученике 

- боља интеграција ученика са 

посебним потребама и 

талентованих ученика у 

локалну средину 

-Број наставника и 

стручних сарадника 

који учествују у 

факултативном 

програму и 

ваннаставним 

активностима 

-упитник за одабир 

факултативних програма и 

ваннаставних активности 
-стручна већа током школске 

године 

1.5.5.Сензибилизација 

ученика унутар одељења 

за прихватање ученика 

обухваћених системом 

додатне подршке 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

- боља интеграција ученика са 

посебним потребама и 

талентованих ученика у 

локалну средину 

-Број наставника и 

стручних сарадника 

који учествују у 

факултативном 

програму и 

ваннаставним 

-број заједничких 

активности ученика 

обухваћених системом 

додатне подршке унутар 

одељења и у оквиру 

- стручна већа 

- ИО тим 

током школске 

године 



 
 

 

  

активностима локалне самоуправе 

1.5.6.Светодавни 

разговори ( индивидуални 

и групни) , реализовање 

радионица вршњачког 

тима са ученицима, 

наставницима и 

родитељима 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

- боља интеграција ученика са 

посебним потребама и 

талентованих ученика у 

локалну средину 

 

 

- Број 

наставника,родитеља и 

ученика  који су 

учествовали у 

реализовању 

радионица 

-укупан број реализованих 

радионица вршњачког 

тима, продукти рада 
- ИО тим 

током школске 

године 

1.5.7.Формирање Тима 

додатне подршке 

ученицима који раде по 

ИОП-у 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-формиран Тим додатне 

подршке ученицима који раде 

по ИОП-у 

- Број 

наставника,родитеља и 

ученика  који су 

учествовали у 

реализовању 

 

-број чланова тима, 

записници са састанака 

- ИО тим током школске 

године 

1.5.8.Прилагођавање и 

обогаћивање простора и 

услова  у којима се учи 
током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-прилагођен и обогаћен 

простор и услови  за учење 

- Већа 

заинтересованост 

ученика; боља 

продуктивност у раду 

- формативно и сумативно 

оцењивање 

- број ученика који 

учествују у наставним и 

ваннаставним 

активностима 

- ИО тим 

-Стручна већа 
током школске 

године 

1.5.9.Прилагођавање 

начина рада, ученика и 

наставних средстава 

током васпитно – 

образовног процеса 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-прилагођене методе и облици  

рада,адекватан избор 

наставних средстава 

 

-Боља продуктивност у 

раду,мотивисаност за 

учење 

 - формативно и сумативно 

оцењивање 

- ИО тим 

-Стручна већа 
током школске 

године 

1.6.0. Прилагођавање 

тестова и провера, као и 

тестова за завршни испит 
током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-већи број бодова на завршном 

испиту 

 

- Виши степен 

усвојености градива 

- анализа провера,тестова и 

теста за завршни испит 

- ИО тим 

-Стручна већа 
током школске 

године 



 
 

 

  

1.6.1 Укључивање 

ученика који раде по 

ИОП-у у групни и рад у 

пару 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-боља продуктивност рада и 

виши степен социјализације 

- Број ученика који 

активно учествују у 

групном раду и 

ваннаставним 

активностима 

- формативно и сумативно 

оцењивање 

- ИО тим 

 
током школске 

године 

 

1.6.2.Осигуравање 

безбедности ученика који 

раде по ИОП - у 

током школске године 

Наставници разредне 

и предметне наставе, 

одељењске старешине 

и педагошки 

колегијум 

-виши ниво безбедности 

ученика 

-Смањен ниво насиља 

на нивоу школе 
- записници и  извештаји 

актива и тимова 
- ИО тим током школске 

године 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

2.         ОБЛАСТ РАЗВОЈА:   ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 

ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА: 

 

Увођењем дигиталних уџбеника и применом 

пројектне наставе повећати ниво постигнућа 

ученика. 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 

 

- Број ученика који користе дигиталне уџбенике. 

- Број наставника и ученика који су укључени у реализацију пројектне наставе. 

- Број ученика, наставника и родитеља који су учествовали у процени оцењивања на основу предлога Правилника о оцењивању.  



 
 

 

  

 

 

Задаци везани за област 

 

ЗАДАТАК 2.1. 

 

Примена дигиталних уџбеника и осталих дигиталних ресурса у настави 

 

ЗАДАТАК 2.2. 

 

Примена пројектне наставе 

 

ЗАДАТАК 2.3. 

 

Анализа примене и уједначавање критеријума оцењивања ученика основне школе "Вук Караџић"  

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН     

 



 
 

 

  

ЗАДАТАК 2.1. 

Примена дигиталних уџбеника и осталих дигиталних ресурса у настави 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Оснаживање ученичких компетенција употребом дигиталних уџбеника и 

осталих дигиталних ресурса 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Средство 

евалуације 
Носиоци евалуације 

Време 

евалуације 

2.1.1. Оспособљавање ученика за коришћење 

             дигиталних уџбеника 

септембар  
учитељи, родитељи и 

наставници   

-  Ученици оспособљени за коришћење 

дигиталних уџбеника. 
евиденција наставника учитељи и наставници јануар, јун 

2.1.2. Употреба дигиталних уџбеника у  

            наставном процесу 

септембар- јун учитељи и наставници   
- Ученици користе дигиталне 

уџбенике за учење. 
извештаји стручна већа јун 

2.1.3. Процена ефикасности употребе  

            дигиталних уџбеника 

јун чланови стручних већа 

- Применом дигиталних уџбеника 

ученици постижу боље резултате у 

учењу. 

извештаји стручна већа и Наставничко веће јун 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН     



 
 

 

  

 

ЗАДАТАК 2.2. 

Примена пројектне наставе 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Оснаживање ученичких међупредметних компетенција учешћем у пројектној 

настави 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 
Време евалуације 

2.2.1. Дефинисање циља и исхода пројеката 

септембар 
учитељи, родитељи и 

наставници 

- Ученици су учествовали у избору теме на основу 

својих интересовања и способности и упознати су са 

етапама реализације пројектне наставе 

планови пројеката 

Стручна већа  

стручни сарадници 

септембар - мај 

2.2.2. Упознавање ученика са планом 

активности које одговарају теми пројекта септембар учитељи и наставници 
- Ученици су упознати са планом активности које 

одговарају теми пројекта 
планови пројеката 

Стручна већа  

стручни сарадници 

мај 

2.2.2. Упознавање ученика са активностима, 

избором материјала местом и динамиком рада  септембар - јун учитељи и наставници 
- Валидно осмишљене активности и адекватна 

припрема за њихову реализацију 
планови пројеката 

Стручна већа  

стручни сарадници 

јун   

2.2.3. Рад на реализацији пројектних активности  

септембар - јун учитељи и наставници - Реализација пројектне наставе према плану евиденција 

Стручна већа  

стручни сарадници 

септембар - јун 

2.2.4. Приказ добијених резултата и продуката 

пројеката 

 

септембар - јун  

ученици, учитељи и 

наставници 

- Процена остварености постављених циљева и 

њихово ревидирање. 

презентације, 

панои, изложбе 

Стручна већа  

стручни сарадници 

 

јун - август    

 

2.2.4. Вредновање пројеката 
јун учитељи и наставници 

- Процена остварености дефинисаних циљева и 

исхода, указивање на успехе и тешкоће у току 

реализације пројекта. 

упитник за 

ученике, родитеље 

и наставнике 

Стручна већа  

стручни сарадници 

јун 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН     

 

ЗАДАТАК 2.3. 

 

Анализа примене и уједначавање критеријума оцењивања ученика основне школе "Вук Караџић"  

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Оцењивање на основу јасно дефинисаних елемената је у функцији 

развоја и напредовања ученика. 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Средство 

евалуације 
Носиоци евалуације Време евалуације 

2.3.1. Примена предлога критеријума за 

оцењивање  
септембар - јун 

наставници, стручни 

сарадници 

- Применом предлога критеријума за 

оцењивање унапређен је процес 

оцењивања. 

- Број наставника који 

примењују предлог 

критеријума оцењивања 

-наставници на основу 

педагошке свеске за 

оцењивање и праћење 

напредовања ученика 

наставници, 

стручни сарадници 

2.3.2. Евалуација предлога критеријума 

овењивања на основу предлога чланова 

стручних већа по предметима 

јун стручни сарадници 

- Оцењивање је ваљано , правично уз 

уважавање индивидуалних разлика 

ученика  и примену различитих метода 

оцењивања. 

- Број ученика, наставника 

и родитеља који су 

задовољни оцењивањем на 

основу предлога 

критеријума оцењивања 

Наставници и стручна служба, 

на основу:  

- попуњених упитника 

- анализа упитника 

стручни сарадници 

2.1.3. Уједначавање критеријума оцењивања на 

нивоу стручних већа основне школе “Вук 

Јун-август Наставничко веће  - критеријуми су уједначени -наставници, ученици и 

родитељи задовољни 

- Наставници одређеног 

предмета, који примењују 

текућа школска година 



 
 

 

  

Караџић” Школски одбор оценама ученика 

изведеним на основу 

уједначених критеријума 

оцењивања 

уједначене критеријуме 

 

 

 

 

 

3.         ОБЛАСТ РАЗВОЈА:    ЕТОС 
ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА: 

 

Унапређивање комуникације, сарадње и 

безбедности свих актера образовно- васпитног 

процеса 

 

ИДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 

- Квантитативна и квалитативна обрада резултата о потребама запослених и израђен план активности на основу ње. 

- Број заједничких активности ради побољшања односа у колективу 

- Број осмишљених и реализованих радионоца за неговање  хуманих вредности и асертивности код ученика  

- Број реализованих хуманитарних и волонтерских акција и број ученика који су учествовали у њима 

- Број ученика који показују  веће интересовање  за фер плеј понашање у спортским активностима 

- На основу листе потреба родитеља за едукацијом урађен план предавања и изабрани реализатори 

- Урађена анализа и утврђене потребе за изменама и допунама правилника понашања ученика, родитеа и наставника 

- Усвојени нови првилници или измене и допуне правилника 

- % деце, родитеља и наставника који поштују Правилник о понашању 

- Број родитеља укључен у реализацију наставе и број одржаних часова 

- Број организованих спортских и хуманитарних активности у којима су учествовали родитељи 

- Број ученика и тимова  који су допринели квалитету реализованих манифестација, активности, радионица и број продуката 

- Број ученика који су учествовали у активностима распитивања о  предузећу и испробавање праксе 

- Број наставника који имплментирају превентивне мере заштите у оперативне планове 



 
 

 

  

- Број реализованих радионица и број одељења у којима су реализоване радионице за превенцију насиља 

- Израђени индивидуални планови подршке детету и план мера прилогођен поједеним одељењима, групама деце 

 

Задаци везани за област 

 

ЗАДАТАК 3.1. 

 

Неговање добрих међуљудских односа и развијање позитивног радног окружења  

 

ЗАДАТАК 3.2 

 

Неговање двосмерне комуникације на релацији наставник- ученик, толеранције и колективног духа школе  

 

ЗАДАТАК 3.3. 

 

Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

 

ЗАДАТАК 3.4. 

 

Интензивирање учешћа у друштвеном животу локалне заједнице 

 



 
 

 

  

ЗАДАТАК 3.5. 

 

Унапређење  стандарда безбедности ученика са јасно дефинисаним процедурама заштите ученика уз јасну и прецизну дефиницију задужења, обавеза и одговорности 

свих актера 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

ЗАДАТАК 3.1. 

 

Неговање добрих међуљудских односа и развијање подстицајног радног окружења  

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Унапређена комуникација уз међусобно уважавање и 

толеранцију између свих запослених 

ИНДИКАТОРИ 

- Квантитативна и квалитативна обрада резултата о потребама запослених   

- Израђен план  активности на основу  утврђених потреба запослених ради побољшања односа у колективу 

- Број заједничких активности ради побољшања односа у колективу 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство евалуације 
Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 



 
 

 

  

3.1.1. Примена мерног инструмента 

о потребама запослених ради 

побољшања односа у колективу и 

анализа потреба запослених 

током сваке 

школске  

директор 

стручни 

сарадници 

- Примењен мерни инструмент 

о потребама запослених ради 

побољшања односа у колективу 

-  Извршена анализа потреба 

запослених 

- Квантитативна и 

квалитативна обрада 

резултата 

- мерни инструмент 

- листа потреба  

 

наставници, 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године 

3.1.2. Утврђивање конкретних 

потреба запослених ради 

побољшања односа у колективу 

током сваке 

школске  

директор 

стручни 

сарадници 

- Идентификоване потребе 

запослених 

- Број утврђених 

потреба 

- Дневник рада стручних  

сарадника 

- извештај о истраживању 

потреба запослених 

наставници, 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године 

3.1.3. Планирање активности на 

основу  утврђених потреба 

запослених ради побољшања односа 

у колективу 

крајем сваке 

школске  

директор 

стручни 

сарадници 

- Подстицајна радна клима за 

све запослене у колективу  

-  Израђен план  
активности на основу  

утврђених потреба 

запослених ради 

побољшања односа у 

колективу 

- план  активности на 

основу  утврђених потреба 

запослених ради 

побољшања односа у 

колективу 

директор 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године  

3.1.4. Одређивање термина и 

организатора за спортско- 

рекреативне активности запослених 

током сваке 

школске године 

директор 

председник 

стручног већа 

физичког 

васпитања 

- Одређени термини за 

спортско- рекреативне 

активности 

-Одређени реализатори 

активности 

- Израђен план и 

програм активности 

- записници Наставничког 

већа 

наставници, 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године  

3.1.5. Спортско рекреативне 

активности 

током сваке 

школске године 

једанпут недељно 

запослени 

- Јачи дух заједништва кроз 

организацију и учешће 

запослених у спортско 

рекреативним активностима 

-Број запослених који 

учествују у спортско 

рекреативним 

активностима 

- фотографије 

- видео запис 

наставници, 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године 

3.1.6. Спортско такмичења са 

запосленима других школа 

током сваке 

школске године 

директор 

запослени 

- Јачи дух заједништва кроз 

учешће запослених у 

спортским такмичењима  

 

-Број запослених који 

учествују у спортско 

рекреативним 

активностима 

- фотографије 

- видео запис 

директор 

стручни 

сарадници 

на крају сваке 

школске године  



 
 

 

  

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

ЗАДАТАК 3.2. 

 

Неговање двосмерне комуникације на релацији наставник - ученик, толеранције и колективног духа школе 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Подигнут ниво свести о значају солидарности и хуманих вредности и 

асертивности у комуникацији, ради усвајања пожељних вредносних 

ставова и образаца понашања од стране ученика. 

ИНДИКАТОРИ 

- Број активности Инфо канцеларије Ђачког парламента 

- Број реализованих радионоца вршњачког тима у циљу неговања  хуманих, интеркултуралних и демократских 

вредности и асертивности код ученика 

- Број реализованих хуманитарних и волонтерских акција 

- Број ученика који учествују у хуманитарним и волонтерским акцијама 

- Број средстава и начин  информисања у школи (панои, постери, сајт, ФБ страна,видео канал ИНФО ВУК, итд.) 

- Број ученика који познају механизме демократског доношења одлука у свом окружењу и на самоиницијативан и 

конструктиван начин доприносе унапређењу школског окружења 

- Резултати анкета школских актера о међусобном уважавању и сарадњи 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности Време реализације 
Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

Активност 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

3.2.1. Формирање вршњачког тима при 

парламенту за спровођење радионица за 

промоцију хуманих., интеркултуралних и 

демократских вредности и асертивности 

код ученика 

Током сваке школске 

године 

одељењске старешине, 

наставници 

Грађанског васпитања, 

 стручни сарадници, 

представници ђачких 

тимова 

-Формиран вршњачки тим у оквиру 

активности парламента ученика са 

јасним задужењима, улогама и 

планом рада ради ширења  хуманих 

вредности у школи 

- Број осмишљених 

радионоца за неговање  

хуманих вредности и 

асертивности 

код ученика 

-оперативни план рада 

ОЗ 

- записници Ученичког 

парламента 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници, 

-представници 

ђачких тимова 

 

Крај школске 

године 

3.2.2. Обука вршњачког тима при 

парламенту за спровођење радионица за 

промоцију хуманих, интеркултуралних и 

демократских вредности и асертивности 

код ученика (техникама медијације, 

Током сваке школске 

године 

Наставници 

ђачки парламент 

-Активно учешће ученика у 

радионицама 

- Оснаживање чланова вршњачког 

тима за даље спровођење радионица 

у циљу ширења хуманих и 

- Број реалозованих 

радионица 

-Правилник о 

формирању, улози и 

-евалуација радионица  

- анкете Ђачког 

парламента 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници, 

Крај школске 

године 



 
 

 

  

психодрама, форум театар, итд.) демократских вредности раду вршњачког тима -записници са 

Ученичког парламента 

 

-представници 

ђачких тимова 

3.2.3 Реализовање радионица вршњачког 

тима са ученицима, наставницима и 

родитељима ради ширења демократских и 

интеркултуралних вредности у школи 

Током сваке школске 

године 

Наставници 

ђачки парламент, 

ученици 

- Активно учешће ученика, 

наставника и родитеља у 

радионицама 

- Указивање и остваривање 

разумевања међусобних потреба 

између ученика, родитеља и 

наставника повезивања  

- Већа спремност за 

самоиницијативност  

Број реализованих 

активности у 

иницијативи парламента 

- Број спроведених 

анкеае Ђачког 

парламента, 

-Кутија поверења; 

- Редовно ажурирање - 

видео канала ИНФО 

ВУК 

 Учешће ученика у 

школским тимовима, 

 

Кутија поверења 

Анкета школских 

актера 

Извештај о раду 

Ђачког парламента; 

записници Ученичког 

парламента 

Правилник о избору 

представника 

парламента, 

Правилник о 

партиципацији ученика 

 

 

 

-  

Координатор 

Ђачког парламента, 

Стручни сарадници 

Крај школске 

године 

3.2.4. Информисање и укључивање 

ученика у доношење одлука преко рада 

Инфо-канцеларије Ђачког парламента 

Током сваке школске 

године 

Наставници 

ђачки парламент, 

ученици 

-Већа укљученост ученика у 

доношење одлука у школи, 

- Упознатост са демократским 

принципима остваривања промена и 

утицаја на околину, 

- Већа спремност за 

самоиницијативност  

Број реализованих 

активности у 

иницијативи парламента 

- Број спроведених 

анкеае Ђачког 

парламента, 

-Кутија поверења; 

- Редовно ажурирање - 

видео канала ИНФО 

ВУК 

 Учешће ученика у 

школским тимовима. 

Кутија поверења 

Анкета школских 

актера 

Извештај о раду 

Ђачког парламента; 

записници Ученичког 

парламента 

Правилник о избору 

представника 

парламента, 

Правилник о 

партиципацији ученика 

 

Координатор 

Ђачког парламента, 

Стручни сарадници 

Крај школске 

године 



 
 

 

  

 

 

-  

3.2.5. Организовање хуманитарних и 

других волонтерских акција 

Током сваке школске 

године 

директор, 

Ученички парламент, 

задужени наставници 

- Подигнут ниво свести о значају 

солидарности и хуманих активности  

-Број реализованих 

хуманитарних и 

волонтерских акција 

-Број ученика који 

учествују у 

хуманитарним и 

волонтерским акцијама 

- извештај о 

реализацији 

хуманитарних и 

волонтерских акција - 

фотографије 

- видео записи 

- продукти рада 

ученика 

директор, 

Ђачки парламент, 

задужени 

наставници 

Крај школске 

године 

3.2.6. Организовање спортских такмичења 

ученика и наставника уз проглашење фер 

плеј појединаца и екипа 

Током сваке школске 

године 

директор, 

Ученички парламент, 

задужени наставници 

руководиоци секција 

- Ученици показују већа 

интересовања за тимски рад             

- Усвојеност фер плеј правила игре 

и навијања код  учесника 

-Број ученика који 

показују  веће 

интересовање  за фер 

плеј понашање у 

спортским 

активностима 

- извештај спортских 

судија и делегата 

 

директор, 

Ђачки парламент, 

задужени 

наставници 

руководиоци 

секција 

Крај школске 

године 

3.2.7. Организовање разноврсних 

едукативних, забавно-рекреативних 

ваннаставних активности у оквиру 

секција различитих предмета 

Током сваке школске 

године за обележавање  

пригодних датума (Дан 

језика, Дан планете земље, 

Дан књиге, итд,) 

руководиоци секција 

задужени наставници  

- Ученици унапређују своје опште 

кометенције и вештине и 

продубљују своја знања у оквиру 

датих предмета  

-Ученици показују већа 

интересовања за тимски рад             

- Ученици су укључени према 

својима разноврсним 

способностима и талентима; 

 

-Број ученика који 

учествују у секцијама и 

датим активностима 

- фотографије и видео 

записи реализованих 

приредби, представа и 

других јавних наступа, 

- издања часописа и тв 

блога у оквиру 

библиотечке секције и 

секције енглеског 

језика; 

- награде на 

конкурсима 

директор, 

Ђачки парламент, 

задужени 

наставници 

руководиоци 

секција 

Крај школске 

године 

3.2.8. Благовремено информисање 

ученика, наставника и родитеља 

Током сваке школске 

године 

Директор, стручна и 

административна 

служба, ОС 

Сви школски актери су 

благовремено обавештени о 

школским могућностима и 

обавезама 

 

-Огласне таблае 

- Сајт 

- ФБ страна 

- Инфо Вук 

- фотографије  

- анкете 

 

 

директор, 

Ђачки парламент 

Стручна служба 

ОС 

Крај школске 

године 

3.2.9. Осмишљавање програма мера 

добродошлице и адаптације за нове 

ученике и раднике 

Током сваке школске 

године 

Директор, стручна 

служба, ОС 

Бржи период адаптације нових 

ученика и запослених 

 

-Програм мера 

адаптације 
- анкете 

директор, 

Ђачки парламент, 

задужени 

Крај школске 

године 



 
 

 

  

 

наставници 

3.2.10. Анкетирање школских актера и 

међусобном уважавању и раду 

Током сваке школске 

године 

Директор, стручна 

служба 

Увид о међусобном уважавању и 

успешног функционисања у раду 
- Број анкета - анкете 

директор, 

Ђачки парламент, 

задужени 

наставници  

Крај школске 

године 



 
 

 

  

АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАДАТАК 3.3. 

Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Побољшана сарадња родитеља – наставника – ученика 

ИНДИКАТОРИ 

- На основу листе потреба родитеља за едукацијом урађен план предавања и изабрани реализатори 

- План укључивања родитељ  (старатеља) у рад школе и коментари у записницима са седница Наставничког већа и Савета родитеља  

- Урађена анализа и утврђене потребе за изменама и допунама правилника 

- Усвојени нови првилници или измене и допуне правилника 

- % деце, родитеља и наставника који поштују Правилник о понашању 

- Број родитеља укључен у реализацију наставе и број одржаних часова 

- Број организованих спортских и хуманитарних активности 

- Број радионица, трибина, предавања у оквиру активности Професионалне оријентације 

- Посећеност Дана отворених врата и Сајма образовања 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство евалуације Носиоци евалуације 
Време 

евалуације 

3.3.1. Утврђивање потреба 

родитеља за едукацију о развоју 

деце и избор тема 

септембар одељењске старешине 
- Утврђене потребе родитеља за 

едукацију 

- Листа потреба 

родитеља за едукацијом 

- записници са 

родитељских састанака 

Директор, стручни 

сарадници 
Септембар 

3.3.2Израда плана укључивања 

родитељa  (старатеља) у рад 

школе 

септембар 

одељењске старешине, 

родитељи, 

предметни наставници  

- Јасан преглед предстојећих 

заједничких активности с 

родитељима и међусобна размена 

идеја приликом планирања датих 

активности 

План укључивања 

родитељ  (старатеља) у 

рад школе 

- план укључивања 

родитељ  (старатеља) у рад 

школе 

- папирићи са повратним 

коментарима родитеља 

Директор, 

стручни сарадници 

септембар  

3.3.3. Расправа и усвајање плана 

укључивања родитеља 

(старатеља) у рад школе 

септембар 

Наставничко веће,  

Савет родитеља 

Међусобна размена идеја 

приликом планирања датих 

активности 

-Записници са седница 

Наставничког већа и 

Савета родитеља 

-Записници са седница 

Наставничког већа и 

Савета родитеља 

Директор, 

стручни сарадници 

Октобар 

3.3.4. Анализа постојећих правила 

о понашању ученика, родитеља и 

новембар одељењске старешине, 

стручна већа, ђачки 

- Јасно дефинисање правила 

понашања ученика, родитеља и 

- Урађена анализа  
- записници са 

Директор, Октобар 



 
 

 

  

наставника и њихова допуна или 

измена на свима нивоима и 

укључивање родитеља у Програм  

заштите деце/ученика од насиља 

и плана васпитног рада са 

ученицима 

парламент 

Тим за заштиту 

Савет родитеља 

Ученички парламент 

наставника 

- Обезбеђивање услова за безбедан 

боравак деце у школи   

и утврђене потребе за 

изменама и допунама 

правилника 

 Програм заштите 

деце/ученика од насиља 

План васпитног рада 

ученика 

родитељских састанака 

- записници са стручних 

већа 

- записници са ђачког 

парламента 

- План васпитног рада 

ученика 

стручни сарадници 

Тим за безбедност 

3.3.5. Расправа о предлогу новог 

или измењеног правилника на 

Савету родитеља и његово 

усвајање 

новембар - 

децембар 

Савет родитеља, 

Директор 

- Усвајање документа чији садржај 

је одређен анализом и идејама 

свих актера образовног процеса 

- Усвојени нови 

првилници или измене 

и допуне правилника 

- записник са Савета 

родитеља 

Директор, 

стручни сарадници 

Тим за безбедност 

Новембар 

3.3.6. Примена правилника о 

понашању ученика, родитеља и 

наставника 

у току сваке 

школске године 

одељењске старешине, 

наставници 

- Обезбеђени услови за безбедан 

боравак у школи0 

- % деце, родитеља и 

наставника који 

поштују Правилник о 

понашању 

- нови правилници о 

понашању ученика, 

родитеља и наставника 

Директор, 

стручни сарадници 

Тим за безбедност 

На крају сваког 

полугођа 

3.3.7. Ангажовање родитеља у 

појединим  сегментима васпитно 

образованог процеса и рада 

школе 

у току сваке 

школске године 

наставници, 

заинтересовани 

родитељи 

- Заједничко планирање Годишњег 

плана рада, наставних садржаја и 

ИОП-а  

-Благовремено инфорисање о 

школском раду 

- Побољшана сарадња родитеља – 

наставника – ученика 

- Број родитеља 

укључен у школским 

активностима 

- припреме за реализацију 

часова 

- план секција 

-фотографије и видео 

записи активности 

Директор, 

стручни сарадници  

На крају сваког 

полугођа 

3.3.8. Припрема и реализација 

предавања и трибина за родитеље 
октобар 

стручни сарадници, 

родитељи 

- Едукација родитеља о развоју 

деце - Школа родитељства 

- Урађен план 

предавања и изабрани 

реализатори 

- припрема за предавање 

- фотографије 

- извештаји са предавања и 

трибина 

Директор 
На крају сваког 

полугођа 

3.3.9. Заједничке спортске 

активности ученика – родитеља – 

наставника 

у току сваке 

школске године 

наставници, ученици, 

родитељи 

- Јачи дух заједништва кроз 

организацију и учешће у спортско 

рекреативним активностима 

- Број организованих 

спортских активности 

- извештаји о реализованим 

спортским активностима 
Директор 

На крају сваког 

полугођа 

3.3.10. Укључивање родитеља у 

хуманитарне  акције помоћи деци 

и породицама којима је та помоћ 

потребна 

у току сваке 

школске године 

наставници, ученици, 

заинтересовани 

родитељи 

- Подигнут ниво свести ученика о 

значају солидарности и хуманих 

тивности 

-Број организованих 

хуманитарних 

активности 

- Извештаји о 

реализованим спортским 

активностима 

Директор 
На крају сваког 

полугођа 



 
 

 

  

3.3.11. Неговање праксе Отворена 

врата 

у току сваке 

школске године 

учитељи 

одељењске старешине 

- Унапређење сарадње наставника 

и родитеља 
-Број посета родитеља - Дневних рада Стручни сарадници 

На крају сваког 

полугођа 

3.3.12. Неговање праксе Сајам 

образовања 

у току сваке 

школске године 

учитељи 

одељењске старешине 

- Унапређење сарадње наставника 

и родитеља 
-Број посета родитеља - Дневних рада Стручни сарадници 

На крају сваког 

полугођа 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

ЗАДАТАК 3.4. 

Интензивирање учешћа у друштвеном животу локалне заједнице  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Интензивирано учешће у друштвеном животу локалне заједнице кроз 

сарадњу са другим образовним, културним, спортским  и осталим  

установама и организацијама 

ИНДИКАТОРИ  

-Број ученика и тимова  који су допринели квалитету реализованих манифестација и активности 

-Број реализованих активности,  манифестација и радионица и број продуката рада деце 

- Број ученика у активностима распитивања о  предузећу и испробавање праксе 

- Број пројеката, едукативних програма и активности у сарадњи са различитим организацијама 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 
Време евалуације 

3.4.1. Учешће и план сарадње са другим 

школама и културним установама 

током сваке школске 

године 

одељењске 

старешине 

задужени 

наставници 

- Боља сарадња међу децом и 

превазилажење нездравих 

ривалских односа 

- Број реализованих 

активности током дана 

Отворених врата или 

заједничких сусрета  

- извештаји о 

реализованим 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

- стручна већа 

- директор 

 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.2. Израда Плана укључивања школе у 

националне и међународне развојне пројекте 

и учешће у датим пројектним активностима   

током сваке школске 

године 

директор, 

задужени 

наставници, 

- Боља сарадња међу децом и богаћење 

искустава из различитих области 

- Унапређење општих компетенција и 

вештина ученика и продубљивање 

- Број пројеката у који је 

школа укључена и број 

реализованих активнсти 

(радионице, акције) 

-пројектна 

документација  

-извештаји о 

реализованим 

 - директор 

 - Ученички 

парламент 

- на крају сваке 

школске године 



 
 

 

  

ученици постојећих знања 

- Именовање Тима за праћење 

расписаних међународних и 

националних конкуса за развојне 

планове и израду пројеката 

- Обавештавање, прикупљање и 

усвајање идеја, у колективу,везаних за 
постојеће конкурсе 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

3.4.3. Учешће у активностима и 

манифестацијама у организацији локалне 

заједнице („Молитва под Миџором“, „ Сабор 

на Кадибогазу“, „Етно фестивал“, 

„Шипуријада“.....)  

током сваке школске 

године 

директор, 

задужени 

наставници 

- Проширивање знања о традицији, 

култури, обичајима  нашег  и других 

народа   

- Број ученика који су 

учествовали  

- Број продуката рада деце 

- извештаји о 

реализованим 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

- стручна већа  

- руководиоци 

секција 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.4. Сарадња са предузећима и 

институцијама у циљу реализације програма 

професионалне оријентације 

током сваке школске 

године 

директор, 

одељењски 

старешина 

- Боља информисаност ученика о свету 

рада и занимања и повећања 

компетенције ученика за доношење 

одлука о избору школе и занимања 

- Број ученика у 

активностима 

распитивања о  предузећу 

и испробавање праксе 

- извештаји о 

реализацији 

радионица 

- стручни 

сарадници 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.5. Сарадња са Здравственим центром   
током сваке школске 

године 

директорица, 

Тим за заштиту од 

насиља 

 
Успешна сарадња  према Плану 

здравствене заштите. 
Здравствена превенција. 

Ефикасно реаговање у случајевима 

насиља. 

 

Број одржаних предавања 

и радионица ЗЦ 

протокол о сарадњи, 

утврђене процедуре 

за реаговање 

-директор 

-одељењске 

старешине 

- стручни сарадници 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.6 Сарадња са Центром за социјални рад   
током сваке школске 

године 

директорица, 

Тим за заштиту од 

насиља 

Реализација програма социјалне 
заштите, 

Већа редовност похађања наставе 
ученика из осетљивих група 

У случајевима насиља реаговање у 

складу са утврђеним процедурама. 

Број међусобних посета, 

предавања и радионица и 

других заједничких 

активности 

протокол о сарадњи, 

утврђене процедуре 

за реаговање 

- директор 

-одељењске 

старешине 

- стручни сарадници 

 

 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.7. Сарадња са МУП –ом 
током сваке школске 

године 

директорица, 

Тим за заштиту од 

насиља 

Реализација програма заштите 
ученика. 

Успешна сарадња – мање насиља. 

Број међусобних посета, 

предавања и радионица и 

других заједничких 

активности 

протокол о сарадњи, 

утврђене процедуре 

за реаговање 

-директор 

-одељењске 

старешине 

- стручни сарадници 

 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.8. Сарадња са Црвеним крстом 
током сваке школске 

године 

директорица, 

Тим за заштиту од 

насиља 

Реализација програма помоћи другима 

Број међусобних посета, 

предавања и радионица и 

других заједничких 

активности 

фотографије, 

дневник рада 

-одељењске 

старешине 

- стручни сарадници 

 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.9. Сарадња са Народном 
током сваке школске 

године 

директор, - Подизање квалитета знања и 

повећан број активних 

Број међусобних посета, 

предавања и радионица и 

- извештаји о 

реализованим 

 - стручна већа   



 
 

 

  

библиотеком „Његош“ наставници корисника услуга библиотеке других заједничких 

активности 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

 - библиотека 

- одељењски 

старешина 

- руководиоци секција 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.10. Сарадња са Завичајним музејем 
током сваке школске 

године 

кустоси музеја, 

задужени 

наставници 

- Проширивање знања о традицији, 

култури, обичајима , становништва 

нашег краја кроз актвино учење 

- Број посета 

- Број продуката рада деце 

  

- извештаји о 

реализованим 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

- стручна већа  

- одељењски 

старешина 

- руководиоци 

секција 

 

- на крају сваке 

школске године 

3.4.11. Сарадња са владиним и невладиним 

државним и међународним организацијама 

током сваке школске 

године 

Директорица, 

задужени 

наставници и 

стручни 

сарадници, 

УП 

- Реализација едукативно- васпитних 

програма и пројеката у интересу 

развоја ученика  

- Број програма 

- Број пројектних 

активности 

- Број продуката рада деце 

  

- извештаји о 

реализованим 

активностима 

- фотографије 

- видео записи 

директор 

-одељењске 

старешине 

- стручни сарадници 

УП 

 

 

- на крају сваке 

школске године 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

ЗАДАТАК 3.5. 

Унапређење безбедности ученика са јасно дефинисаним процедурама заштите ученика уз јасну и прецизну дефиницију задужења, обавеза и одговорности свих актера  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

- Повећан степен поштовања правила понашања и процедуре у 

ИНДИКАТОРИ  

-Конструисан инструмент за испитивање насиља 

- Број наставника који имплментирају превентивне мере заштите у оперативне планове 



 
 

 

  

заштити деце у насиљу, повећана одговорност ученика и смањено 

вршњачко насиље 

- Број реализованих радионица и број одељења у којима су реализоване радионице 

- Израђени индивидуални планови подршке детету и план мера прилогођен поједеним одељењима, групама деце 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

3.5.1. Анализа присуства насиља и 

ризика по безбедност деце у школи 

током другог 

полугођа 
-чланови Тима ЗДН 

-Утврђени најчешћи облици и 

врсте насиља 

- Идентификоване пот. жртве 

и насилници 

-Конструисан 

инструмент за 

испитивање насиља 

Упитници, евиденциона 

листа, књига дежурства 

- чланови Тима 

ЗДН 
јун - јул 

 

3.5.2. Осмишљавање превентивних 

мера превенције насиља и повећање 

сарадње међу ученицима, родитељима 

и наставницима и њихова 

имплементација у оперативне  

планове и припреме наставника 

током сваке 

године 

-чланови Тима ЗДН 

-одељењске 

старешине  

-наставници 

- Наставници постављају 

задатке и врше  избор 

садржаја у функцији  

осмишљавања превентивних 

мера 

- Ученици су боље упознати 

са превентивним мерама 

- Број наставника 

који имплментирају 

превентивне мере 

заштите у оперативне 

планове 

Планови ОЗ, 

оперативни планови, 

дневне припреме 

- психолог 

на почетку 

сваке школске 

године 

 

3.5.3. Реализација садржаја пројекта 

Школе без насиља 

(радионице за ученике и родитеље) 

 

током школске 

године 

-чланови Тима ШБН 

-одељењске 

старешине  

- Препознавање врста насиља  

-Информисаност о  улози и 

одговорности свих учесника у 

конфликтним ситуацијама  

- Освешћивање родитеља о 

сопственој улози у превенцији 

насилног понашања деце 

- Број реализованих 

радионица  

- Број одељења у 

којима су 

реализоване 

радионице 

- евалуациони лист 

радионице  
- психолог 

током сваке 

школске године 

3.5.4. Ангажавовање Ученичког 

парламента у осмишљавању 

превентивних  мера 

током сваке 

године 

- представник и 

председник  УП 

- Предлог мера од стране 

ученика 

- Записник са 

састанка Ученичког 

парламента 

- записник са састанка 

Ученичког парламента 

- листа предлога  

- председник  

УП 

на почетку 

сваке школске 

године 

3.5.5. Спровођење радионица 

вршњачког тима УП у циљу 

превентивних  и безбедоносних мера и 

заштите ученика од понашања 

усмереног ка насиљу 

током сваке 

године 

- чланови 

вршњачког тима и 

УП 

- координатор УП 

-Ученици умеју да препознају 

насиље и усмерени су ка 

ненасилним и асертивним 

облицима комуникације 

- Ученици париципирају у 

- Евалуације са 

радионица 

- Записник са 

састанка Ученичког 

- записник са састанка 

Ученичког парламента 

 

- стручни 

сарадник 

на крају сваке 

школске године 



 
 

 

  

 

 

4.   ОБЛАСТ РАЗВОЈА:    РЕСУРСИ 

 
ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА: 

 

Функционално и естетско опремање 

школе и школског дворишта 

 

ИДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 

- Број набављених наставних средстава 

- Набављена најновија издања стручне литературе и часописа и број наставника који користе стручну литературу  

- Израђен нацрт школског парка, набављен репроматеријал и саднице 

-Израђен нацрт терена за одбојку на песку 

- Обављени радови на изградњи и саграђен ђачки кутак и формирана еко башта 

- Завршени радови адаптације школског парка и спортских терена 

- Број наставника који су у стању да самостално користе савремене технологије и програме  

-Ажуриран сајт школе, издати часописи и летопис 

решавању кључних школских 

питања 

парламента 

- Број евидентираних 

случајева насиља 

3.5.6. Ангажавовање Ученичког 

парламента у осмишљавању 

превентивних  мера 

током сваке 

године 

- представник и 

председник  УП 

- Предлог мера од стране 

ученика 

- Записник са 

састанка Ученичког 

парламента 

- записник са састанка 

Ученичког парламента 

- листа предлога  

- председник  

УП 

на почетку 

сваке школске 

године 

3.5.7. Осмишљавање и прилагођавање 

различитих програма подршке 

ученицима са неприлагођеним 

понашањем (ИПЗ, програм 

здравствене превенције, едукативни 

програми за развој, мир и 

толеранцију... ) 

током школске 

године по 

потреби 

- ИО тим  

- чланови Тима 

ШБН 

- представник и 

председник  УП 

- Усвојени про- социјални 

стилови понашања  

- Израђени 

индивидуални 

планови подршке 

детету  

- План мера 

прилогођен 

поједеним 

одељењима, групама 

деце 

 

- оперативни планови 

наставника 

- индивидуални 

планови и планови мера 

- психолог 

на почетку 

сваке школске 

године 

3.5.8. Формирање интересне групе 

тутора наставника у циљу  

оснаживања и давања подршке у 

учењу и постигнућу ученицима из 

осетљивих група  

почетком сваке 

школске године 

- директор 

- наставничко веће 

- наставници тутори 

- психолог 

- Оснаживање ученика из 

осетљивих група и њихова 

боља постигнућа и адаптација 

у одељењу 

- Израђен план и 

програм рада ове 

интересне групе 

- Извештаји рада тутора 

наставника 

- записници са 

састанака интересне 

групе 

- директор 
током сваке 

школске године 



 
 

 

  

- Број изведених представа и приредби у току школске године 
- Урађен план рада ТВ секције 

-Формиран ТВ студио, уређен простор за рад и набављени потребни уређаји  
- Израђен план активности школског клуба , изабран координатор и формиран школски клуб  

 

Задаци везани за област 
 

ЗАДАТАК 4.1. 

 

Набавка савремених наставних средстава 
 

 

ЗАДАТАК 4.2. 
 

Уређење школског дворишта (спортских терена и парка) 

ЗАДАТАК4.3. 
 

Стручно усавршавање наставника 

 
 

ЗАДАТАК 4.4. 

 

Медијска промоција школе 

 
 

ЗАДАТАК 4.5. 
 

Формирање ТВ студија 

 

ЗАДАТАК 4.6. 
 
Формирање школског клуба 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАДАТАК 4.1. 

 

Набавка савремених наставних средстава и електронских дневника 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Створени услови за квалитетније извођење наставе 

применом савремених наставних средстава и за 

савремено вођење педагошке  документације 

ИНДИКАТОРИ 

 

- Број набављених наставних средстава 

-Број набављених нових издања књига, стручне литературе и часописа 

-Број наставника и родитеља који користе и имају увид у електронске дневнике 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 



 
 

 

  

4.1.1. Утврђивање тренутног 

стања опремљености школе 

наставним средствима 

август 

сваке 

школске 

године 

директор 

задужени 

наставници 

- Утврђено тренутно стање опремљености школе 

наставним средствима 
- Утврђен број наставних средстава која школа 

поседује 

- пописне 

листе 

- извештаји 

задужених 

наставника 

директор 

задужени 

наставници 

август 

сваке 

школске 

године 

4.1.2. Утврђивање потреба за 

наставним средствима 

(електронски уџбеници) 

 

август – 

септембар 

сваке 

школске 

године 

 

стручна већа 
- Утврђене потребе за набавком савремених наставних 

средстава 
- Утврђен број наставних средстава потребних за 

реализацију наставе 

-извештаји 

стручних 

већа 

директор 

стручна већа 

август – 

септембар 

сваке 

школске 

године 

4.1.3. Утврђивање листе 

приоритета 

 

август – 

септембар 

сваке 

школске 

године 

 

директор 

стручна већа 

- Направљена листа приоритета за текућу школску 

годину 
- Утврђен број приоритетних наставних средстава 

за реализацију наставе 

- листе 

приоритетних 

наставних 

средстава 

директор 

стручна већа 

август – 

септембар 

сваке 

школске 

године 

4.1.4. Набавка наставних 

средстава са листе приоритета 

 

током 

школске 

године 

 

директор 

члан ШРП 

тима 

шеф 

рачуноводства 

- Набављена наставна средства и створени услови за 

квалитетније извођење наставе - Број набаљених средстава за реализацију наставе 

- листе 

набаљених 

средстава за 

реализацију 

наставе 

директор 

члан ШРП 

тима 

на крају 

школске 

године 

4.1.5 Набавка нових  издања  

књига,стручне литературе , 

часописа и електронских 

уџбеника 

током 

школске 

године 

директор, 

библиотекар 

 

Набавњена нова издања књига стручне литературе и 

часописа 

Број набавњених нових издања књига стручне 

литературе и часописа 

Листа нових 

издања 

књига 

стручне 

литературе и 

часописа 

стручна већа на крају 

школске 

године 

4.1.6.Обука за коришћење 

електронских 
уџбеника,електронских дневника 

и савремене технологије и 

програма(mozabook,интерактивна 

табла...) 

током 

школске 
године 

директор 

наставници 
Обученост наставника за коришћење електронских 

уџбеника,електронских дневника и савремене 
технологије и програма(mozabook,интерактивна 

табла...) 

-Број наставника који користе електронсхе 

уџбеника,електронских дневника и савремене 
технологије и програма(mozabook,интерактивна 

табла...) 

Извештај о 

стучном 
усавршавању 

Организатори 

обуке 

У току 

године 

 



 
 

 

  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 4.2. 

 

Уређење школског дворишта (спортских терена и парка) 
 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

-Реконструисан школски парк и спортски терени 

ИНДИКАТОРИ 

- Израђен нацрт школског парка 

-Набављен репроматеријал и саднице 

- Реконструисани спортски терени 

-Израђен терен за одбојку на песку 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

4.2.1. Израда нацрта реконструкције 

школског парка 
 

2018 -2021. 

директор, 

наставник ликовне 

културе, 

ученици и родитељи 

 

- Израђен нацрт   - нацрт - нацрт  директор 
крајем 2021. 

године 

4.2.2. Набавка садница и 

репроматеријала 2018 -2021. директор , домар школе 
- Набављено зеленило и 

репроматеријал 

-Зеленило и 

репроматеријал 
- Зеленило и 

репроматеријал директор 
крајем 2021. 

године 

4.2.3. Уређење школског парка  
 

2018 -2021. 
радници школе ,ученици 

,родитељи 

- Уређен школски парк( 

засађено дрвеће,украсно 

жбуње, трава ,цвеће) 
 - Уређен парк - Уређен парк директор 

крајем 2021. 

године 

4.2.4. Реконструкција спортских терена  2018 -2021. ,домар школе 

- Реконструисани спортски 

терени (замењене кошаркашке 

табле, обележени терени, 

офарбана конструкција...) 

 

-Завршени радови 

реконструисања спортских 

терена 

- изглед спортских 

терена 

директор 

крајем 2021. 

године 

4.2.5. Израда пројекта  одбојкашког 

терена на песку и обезбеђивање 

подршке   Ученичког парламента, 

Школског одбора, Савета родитеља и 

Наставничког већа 

2018 -2021. 

директор, 

наставник ликовне 

културе, 

ученици и родитељи 

 

Израђен пројекат  одбојкашког 

терена на песку и обезбеђена 

подршка 
- Израђен пројекат  -пројекат одбојкашког 

терена на песку директор 
крајем 2021. 

године 

4.2.6. Обезбеђивање финансијских 

средстава и извођење радова 2018 -2021. директор 
Обезбеђена финансијска 

средства и извршени радови 
 - Финасијска средства - прикупљена средства директор 

крајем 2021. 

године 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 4.4. 

 

Стручно усавршавање наставника 



 
 

 

  

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

-Наставници су обуком стекли неопходна знања из области 

иновативних метода наставе и информационо-комуникационе 

технологије 

-Наставници су оснажени за рад са ученицима са сметњама у 

развоју и из друштвено-маргинализованих група (инклузија 

деце) 

-Очајан је професионални капацитет запослених за бољу 

сарадњу са родитељима,ученицима и ученичком парламенту 

ИНДИКАТОРИ 

- Број наставника који користе знања из области иновативних метода наставе и информационо-комуникационе технологије 

- Број наставника који након обуке успешно ради са ученицима са сметњама у развоју и из друствено-маргинализованих група 

(инклузија деце) 

- Број наставника који су остварили бољу сарадњу са родитељима, ученицима и ученичким парламентом, 

- Број наставника који користе стручну литературу 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 
Носиоци евалуације 

Време 

евалуације 

4.3.1. Извођење обука 

из области иновативних 

метода наставе и 

информационо-

комуникационе 

технологије 

Током године Директор,стручна већа 

- Наставници су стекли знање из 

области инофативних метода 

наставе и информационо-

комуникационе технологије 

- Број наставника 

који су просли  

-Списак 

наставника који 

су прошли обуку 

-Извештај о 

спроведеној 

обуци 

-Извештај о 

стручном 

усавршавању 

-Директор 
Август-

септембар 

4.3.2. Организација и 

учешће на семинарима 

из области рада са 

ученицима са сметњом 

у развоју и из 

друствено-

маргинализованих 

група (инклузија деце) 

Током године 
Директор,наставници,стручни 

сарадници и стручна већа 

-Стално стручно усавршавање 

организовањем и учешћем 

наставника на семинарима 

- Стално стручно 

усавршавање 

организовањем и 

учешћем 

наставника на 

семинарима 

- Списак 

наставника који 

су учествовали 

на семинарима  

-Извештај о 

одржаним 

семинарима 

-Извештај о 

стручном 

усавршавању 

-Директор Током године 

4,3,3,Обука наставника 

из области јачања 

професионалних 

капацитета за бољу 

сарадњу са 

родитељима,ученицима 

и ученичком 

парламенту 

Током године 
Директор,наставници,стручни 

сарадници и стручна већа 

- Стално стручно усавршавање 

организовањем и учешћем 

наставника на семинарима 

- Стално стручно 

усавршавање 

организовањем и 

учешћем 

наставника на 

семинарима 

Списак 

наставника који 

су учествовали 

на семинарима  

-Извештај о 

одржаним 

семинарима 

-Извештај о 

стручном 

усавршавању 

-Директор Током године 

4.3.4, Коришћење 

стручне литературе 
Током године 

 Библиотекар, наставници и 

стручни сарадници 

 

-Редовно коришћење стручне 

литературе за 

планирање,припремање и 

реализацију часова 

-  Број наставника 

који користе 

стручну 

литературу за 

планирање и 

припремање 

наставе 

-Евиденција 

библиотекара о 

коришћењу 

стручне 

литературе 

-Библиотекар Током године 



 
 

 

  

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 4.4. 

Медијска промоција школе 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

- Школа  успешно медијски промовише своје активности 

ИНДИКАТОРИ 

- Сајт школе  

-Летопис 

-Часописи 

-Број представа и приредби  

-Број уписаних првака  

-Број успешних ученика 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство 

евалуације 
Носиоци евалуације 

Време 

евалуације 
4.4.1. Ажурирање  сајта 

школе 
Током године 

Директор,наставник 

информатике 
- Редовно ажуриран сајт - Сајт -Сајт -Директор Јануар,август 

4.4.2. Летопис Током године 
Директор,тим за израду 

Летописа 
- Летопис  -Летопис - Летопис -Директор Септембар 

4.4.3. 

Часописи(Свитање и 

.Happy paper) 

Током године 

 Библиотекар, тим за израду 

часописа, наставници, 

стручна већа 

 

- Израђени часописи Свитање и 

Happy paper  
- Часописи 

- Часописи 

 
-Библиотекар Током године 

4.4.4. Промоција школе 

будућим првацима и 

родитељима 

Током године 

 Директор, учитељ, стручна 

служба 

 

-Већи број ученика првака 
-  Број уписаних 

првака 
- Списак ученика -Директор Током године 

4.4.5 Ђачке представе и 

приредбе  Током године Наставници,учитељи 
- Успешно изведене приредбе у току 

године 

- Број приредби у 

току године 

- Снимци, видео 

записи, 

фотографије 

-Директор Током године 

4.4.6. Учешће у 

културним и јавним 

активностима локалне 

заједнице и шире 

Током године Наставници,учитељи 

- Школа узима учешће у културним 

и јавним активностима локалне 

заједнице и шире 

- Број културних и 

јавних активности 

и наступа у 

локалној 

заједници и шире 

- Снимци, видео 

записи, 

фотографије 

-Директор Током године 

4.4.7. Такмичење 

ученика 
 

Током године 

 

Наставници, учитељи 

 

 

- Добри резултати на што вишем 

рангу такмичења и већи број 

успешних ученика на такмичењима 

- Резултати са 

такмичења 

- Извештај са 

такмичења 

Задужни 

наставници,директор 

Јун 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ЗАДАТАК 4.5. 
 

Унапређење рада ТВ студија 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

- Уређењем просторија и куповином уређаја за ТВ студио 

биће омогућено да ученици стичу искуство у раду ТВ 

секције 

ИНДИКАТОРИ 

 

- Формирана ТВ секција  

- Урађен план рада  

-Уређен простор за ТВ студио  

-Набављени потребни уређаји за рад студија 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 
Средство евалуације 

Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 
 

4.5.1. Формирање тима за 

рад ТВ секције 
 

током године 

директор, 

наставник 

српског језика 

- Формиран тим за рад ТВ 

секције 

- Списак ученика који су 

чланови секције 

- списак наставника који су 

прошли обуку 

- извештај о спроведеној обуци 

- директор 
август - 

септембар 

4.5.2. Обука за рад ТВ 

секције током године 

директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

- Стално стручно 

усавршавање организовањем  

и учешћем наставника на 

семинарима 

- Број спроведених семинара на 

годишњем нивоу 
- Број наставника који су 

учествовали на семинарима 

- списак наставника који су 

учествовали на семинарима 

- извештај о одржаним 

семинарима 

- директор током године 

 

 4.5.3. Израда плана рада 

ТВ секције 
 

током године 

библиотекар, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

- Редовно коришћење стручне 

литературе за планирање, 

припремање и реализацију 

часова 

- Број наставника који користе 

стручну литературу за 

планирање и припремање 

наставе 

- евиденција библиотекара о 

коришћењу стручне литературе 
- библиотекар током године 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

ЗАДАТАК 4.6. 

 

Унапређење рада школског клуба 



 
 

 

  

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

-Створени бољи услови за квалитетнију сарадњу између ученика,родитеља и 

наставника. 

ИНДИКАТОРИ 

 

-  Унапређен рад школског клуба 

- Координатор 

- Израђен план активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Очекивани резултат 

Индикатор за 

активност 

Средство евалуације 
Носиоци 

евалуације 

4.6.1. Унапређивање рада 

Школског клуба   

Током године 
директор 

- Унапређен рад школског 

клуба 
- Школски клуб - Записник - директор 

4.6.2. Одређивање 

координатора 

Током године директор, наставници, 

учитељи, 

стручни сарадници, 

ученици, родитељи, УП 

-Изабран координатор  -координатор - Записник - директор 

4.6.3. Израда плана 

активности 

Током године директор, координатор, 

наставници, учитељи, 

стручни сарадници, 

ученици, родитељи, УП 

-Израђен план активности рада 

школског клуба 
-План активности - План - директор 

4.6.4. Реализација Плана 

активности 
Током године 

координатор, наставници, 

учитељи, 

стручни сарадници, 

ученици, родитељи, УП 

-Реализоване активности 
-Број  реализованих 

активности 
-Реализоване активности -директор 



 
 

 

  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ             Приоритет развоја:  Настава и учење 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ОСОБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 

IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
1.1.1. Договорити се на нивоу стручних већа  о 

начину годишњег и оперативног планирања и 

израдити моделе планова рада 
Стручна већа x         x x x 

1.1.2. Утврђивање, повезивање  и увремењавање 

садржаја из различитих предмета Стручна већа x         x x x 

1.1.3. Прецизно утврђивање педагошке 

документације у циљу праћења развоја ученика и 

прилагоађавања садржаја способностима и 

интересовањима ученика 

педагог    х х           

1.1.4 У настави се користе методе активног, 

кооперативног и искуственог учења и критичког 

мишљења , који пружају могућност различитих 

интерпретација и мултиперспективни однос према 

садржајима. 

Драгана Љубисављевић 

Педагог 
х х х х х х х х х х х х 

1.2 Примена иновативних метода ( нпр. ИКТ технологије)и интерактивних метода 

1. 2.1. Избор и примена облика, метода рада, ИКТ-а и 

средстава која доприносе повећању ангажовања 

сваког ученика у процесу стицања знања 

Драгана Љубисављевић 

педагог 
x x x x x x x x x x 

  

1.2.2. Формирање базе примера добре праксе на 

основу знања стечених на стручним усавршавањима 

библиотекар 

медијатекар 
х x x x x x x x x х х x 

1.2.3. Реализација огледних или  угледних часова,  

 

педагог 

Драгана Љубисављевић 
x x x x x x x x x x x x 

1.3.Оснаживање  тимског рада при планирању и 

реализацији наставе 
 

1.3.1. Заједничко планирање и припремање  огледних 

и угледних часова 

педагог 

 
x x x x x x x x x x x x 

1. 3.2.Извођење или презентација  огледних и 

угледних часова 

педагог 

 
x x x x x x x x x x x x 

 

1.3.3 Извођење наставних активности везаних за 

пројекте ОПД, ЕКОшкола  и ЕХО пројекат („ У 

разликама је наше богатство“) 

наставници, педагог и психолог, 

координатори пројекта, ревизори и 

екстерни евалуатори 

х 
 

х 
х х х х х х х х х х 

1.3.4.Анализа и евалуација  огледних  или угледних 

часова одржаних тимским радом 
педагог  

Драгана Љубисављевић 
х х х x х х х x х x х х 

1.3.5.Учешће ученика у задацима пројектне наставе  

и смотрама научно-истраживачких радова 
наставници. стручна већа, педагог и 

психолог 
х х х х х х х х х х х х 

1.4. Имплементација пројектне наставе при 

планирању и реализацији програма наставе и 

учења, сукцесивно у наредном периоду 

 
 



 
 

 

  

1.4.1. Размена искустава и већа сарадња у области и 

примени инклузивног образовања 

наставници. стручна већа, педагог и 

психолог 

х х х х х х х х х х х х 

1.4.2.  Заједничко планирање и припремање 

часова пројектне наставе  

Наставници, 

стручна већа, 

педагог и психолог 

х 

 

х х х х х х х х х х х 

1.4.3. Заједничко планирање  примене дигиталних 

уџбеника 

Наставници који користе дигиталне 

уџбенике 

педагог и психолог 

х х х х х х х х х х х х 

1.4.4. Извођење или презентација  часова пројектне 

наставе 

Наставници, педагог и психолог х х х х х х х х х х х х 

1.4.5. Анализа и евалуација  часова пројектне наставе 

одржаних тимским радом 

Наставници, педагог и психолог, стручна 

већа 

х х х х х х х х х х х х 

1.4.6. Учешће ученика у задацима пројектне наставе  

и смотрама научно-истраживачких радова 

Наставници. стручна већа, педагог и 

психолог 

х х х х х х х х х х х х 

1.5. Размена искустава и већа сарадња у области 

примене инклузивног образовања 

 

 

1.5.1. Размена знања и искустава и сарадња 

наставника и родитеља при  изради  ИОП-а  за 

ученике са сметњама у учењу и развоју 
Јасмина Милетић x x x x x x x x x x x x 

1.5.2.Размена знања и искустава и сарадња 

наставника за израду ИОП-а за надарене и 

талентоване ученике 
Јасмина Милетић x x x x x x x x x x x x 

1.5.3. Израда и усаглашавање факултативних 

програма и плана ваннаставних активности са 

интересовањима ученика и постојећим ресурсима 

школе и локалне средине 

Јасмина Милетић 

педагог 
х           х 

1.5.4. Реализација огледних или  угледних часова у 

инклузивним одељењима Јасмина Милетић x x x x x x x x x x x x 

 

 

 



 
 

 

  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ             Приоритет развоја:  Постигнућа ученика 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ОСОБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 

IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
 

2.1 Примена дигиталних уџбеника и осталих дигиталних ресурса у настави 

 

2.1.1. Оспособљавање ученика за коришћење 

             дигиталних уџбеника 

учитељи, родитељи и наставници   
x    х     х   

2.1.2. Употреба дигиталних уџбеника у  

            наставном процесу 

учитељи и наставници   
x x x x x x x x x х   

2.1.3. Процена ефикасности употребе  

            дигиталних уџбеника 

чланови стручних већа 
         x   

 

2.2 Примена пројектне наставе 

 

2.2.1. Дефинисање циља и исхода пројеката учитељи, родитељи и наставници 
х        х    

2.2.2. Упознавање ученика са планом активности које одговарају 

теми пројекта 

учитељи и наставници 
х        х    

2.2.2. Упознавање ученика са активностима, избором материјала 

местом и динамиком рада  

учитељи и наставници 
x x x x x x x x x х   

2.2.3. Рад на реализацији пројектних активности  учитељи и наставници 
x x x x x x x x x х   

2.2.4. Приказ добијених резултата и продуката пројеката 
ученици, учитељи и наставници 

x x x x x x x x x х  х 

2.2.4. Вредновање пројеката 
учитељи и наставници 

         х   

 

2.3 Анализа примене и ревизија правилника о оцењивању ученика основне школе "Вук Караџић" 

 

2.3.1. Примена предлога Правилника о оцењивању 
наставници, стручни сарадници 

x x x x x x x x x х   



 
 

 

  

2.3.2. Евалуација оцењивања на основу предлога Правилника о 

оцењивању 

стручни сарадници 
         х   

2.1.3. Ревизија Правилника оцењивања ученика основне школе 

“Вук Караџић” 

Наставничко веће  

Школски одбор 
         х  х 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ             Приоритет развоја:  Етос 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ОСОБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 

IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 

3.1.1. Примена мерног инструмента о потребама запослених 

ради побољшања односа у колективу и анализа потреба 

запослених 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

 х           

3.1.2. Утврђивање конкретних потреба запослених ради 

побољшања односа у колективу 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
  х х         

3.1.3. Планирање активности на основу  утврђених потреба 

запослених ради побољшања односа у колективу 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
    х        

3.1.4. Одређивање термина и организатора за спортско- 

рекреативне активности запослених 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.1.5. Спортско рекреативне активности 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 



 
 

 

  

3.1.6. Спортско такмичења са запосленима других школа 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.2.1. Формирање вршњачког тима при парламенту за спровођење радионица за промоцију хуманих. Интеркултуралних и демократских вредности и асертивности код ученика 

3.2.2. Обука вршњачког тима при парламенту за спровођење радионица 

за промоцију хуманих, интеркултуралних и демократских вредности и 

асертивности код ученика (техникама медијације, психодрама, форум 

театар, итд.) 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

 х х          

3.2.3 Реализовање радионица вршњачког тима са ученицима, 

наставницима и родитељима ради ширења демократских и 

интеркултуралних вредности у школи 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

   х х х х х х х х х 

3.2.4. Информисање и укључивање ученика у доношење одлука преко 

рада Инфо-канцеларије Ђачког парламента 
Задужени наставници и пп служба  х х х х х х х х х х х 

3.2.5. Организовање хуманитарних и других волонтерских акција 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
    х   х х    

3.2.6. Организовање спортских такмичења ученика и наставника уз 

проглашење фер плеј појединаца и екипа 
Наставниции физичког васпитања   х  х   х х    

3.2.7. Организовање разноврсних едукативних, забавно-рекреативних ваннаставних активности у оквиру секција различитих предмета 

3.2.8. Благовремено информисање ученика, наставника и родитеља 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
 х х х х х х х х х х х 

3.2.9. Осмишљавање програма мера добродошлице и адаптације за нове 

ученике и раднике 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
   х х        

3.2.10. Анкетирање школских актера и међусобном уважавању и раду 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

         х 

 

  

3.3.1. Утврђивање потреба родитеља за едукацију о развоју деце и избор 

тема 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х          х  

3.3.2 Израда плана укључивања родитељa  (старатеља) у рад школе 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х          х х 

3.3.3. Расправа и усвајање плана укључивања родитеља (старатеља) у 

рад школе 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х           



 
 

 

  

3.3.4. Анализа постојећих правила о понашању ученика, родитеља и 

наставника и њихова допуна или измена на свима нивоима и 

укључивање родитеља у Програм  заштите деце/ученика од насиља и 

плана васпитног рада са ученицима 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

х х           

3.3.5. Расправа о предлогу новог или измењеног правилника на Савету 

родитеља и његово усвајање 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
  х х         

3.3.6. Примена правилника о понашању ученика, родитеља и наставника 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.3.7. Ангажовање родитеља у појединим  сегментима васпитно 

образованог процеса и рада школе 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.3.8. Припрема и реализација предавања и трибина за родитеље 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.3.9. Заједничке спортске активности ученика – родитеља – наставника 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
  х  х   х х    

3.3.10. Укључивање родитеља у хуманитарне  акције помоћи деци и 

породицама којима је та помоћ потребна 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
  х  х   х х    

3.3.11. Неговање праксе Отворена врата 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.3.12. Неговање праксе Сајам образовања 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
        х    

3.4.1. Учешће и план сарадње са другим школама и културним 

установама 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи, директорка школе 
х х х х х х х х х х х х 

3.4.2. Израда Плана укључивања школе у националне и међународне 

развојне пројекте и учешће у датим пројектним активностима   

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи, директорка школе 
х х х х         

3.4.3. Учешће у активностима и манифестацијама у организацији 

локалне заједнице („Молитва под Миџором“, „ Сабор на Кадибогазу“, 

„Етно фестивал“, „Шипуријада“.....)  

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи, 

х х х х х х х х х х х х 

3.4.4. Сарадња са предузећима и институцијама у циљу реализације 

програма професионалне оријентације 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи, 
х х х х х х х х х х х х 

3.4.5. Сарадња са Здравственим центром   

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 



 
 

 

  

3.4.6 Сарадња са Центром за социјални рад   

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

 3..4.7. Сарадња са МУП –ом 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
 х х х х х       

3.4.8. Сарадња са Црвеним крстом 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.4.9. Сарадња са Народном библиотеком „Његош“ 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.4.10. Сарадња са Завичајним музејем 
Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.4.11. Сарадња са владиним и невладиним државним и међународним 

организацијама 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.5.1. Анализа присуства насиља и ризика по безбедност деце у 

школи 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

 

3.5.2. Осмишљавање превентивних мера превенције насиља и 

повећање сарадње међу ученицима, родитељима и 

наставницима и њихова имплементација у оперативне  планове 

и припреме наставника 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

х х х х х х х х х х х х 

 

3.5.3. Реализација садржаја пројекта Школе без насиља 

(радионице за ученике и родитеље) 

 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

х х х х х х х х х х х х 

3.5.4. Ангажавовање Ученичког парламента у осмишљавању 

превентивних  мера 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 
х х х х х х х х х х х х 

3.5.5. Спровођење радионица вршњачког тима УП у циљу 

превентивних  и безбедоносних мера и заштите ученика од 

понашања усмереног ка насиљу 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни актив, 

х х х х х х х х х х х х 



 
 

 

  

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Приоритет развоја:  Ресурси 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА ОСОБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 

IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

4.1.1. Утврђивање тренутног стања опремљености школе 

наставним средствима 
Стручна већа х            

4.1.2. Утврђивање потреба за наставним средствима Стручна већа х            

4.1.3. Утврђивање листе приоритета 

Стручна већа 

Драгана Љубисављевић 

х            

4.1.4. Набавка наставних средстава са листе приоритета Драгана Љубисављевић х х х х х х х х х х х х 

4.1.5. Набавка нових издања, књига, стручне литературе и 

часописа 
Драгана Љубисављевић х х х х х х х х х х х х 

4.2 Уређење школског дворишта и школске зграде 

4.2.1. Реконструкција спортских терена  Грађевинско предузеће x x x          

4.2.2. Реконструкција осветљења у школском дворишту Грађевинско предузеће x x x          

3.5.7. Осмишљавање и прилагођавање различитих програма 

подршке ученицима са неприлагођеним понашањем (ИПЗ, 

програм здравствене превенције, едукативни програми за 

развој, мир и толеранцију... ) 

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

х х х х х х х х х х х х 

3.5.8. Формирање интересне групе тутора наставника у циљу  

оснаживања и давања подршке у учењу и постигнућу 

ученицима из осетљивих група  

Педагошко-психолошка служба и 

стручни активи 

    х х       



 
 

 

  

4.2.3. Замена ламината у учионицама старијих разреда Грађевинско предузеће х            

4.2.4. Набавка садница и репро материјала 

Драгана Љубисављевић 

Горан Миленовић 

х            

4.3  Стручно усавршавање наставника 

4.3.1 Извођење обука из области иновативних метода 

наставеи информационо-комуникационих технологија 
Драгана Љубисављевић 

  x          

4.3.2 Организација и учешће на семинарима из области 

рада саученицима са сметњама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група 

Драгана Љубисављевић 
 x x x  x x x x x   

4.3.3.Обука наставника са циљем јачања компетенција у 

области сарадње са родитељима, ученицима и ученичким 

парламентом 

Драгана Љубисављевић             

4.3.4. Коришћењестручнелитературе Библиотекар 
x x x x x x x x x x x x 

4. 4 Медијска промоција школе 

4.4.1 Сајт школе  Бојан Богојевић 
x x x x x x x x x x x x 

4.4.2 Летопис Марија Ивановић Божић   х          

4.4.3 Часописи ( Свитање и Happy paper) 

Марија Ивановић Божић 

библиотекар 

  х       х   

4.4.4 Промоција школе будућим родитељима и првацима Драгана Љубисављевић         х х   

4.4.5 Ђачке представе и приредбе Драгана Љубисављевић x x x x x    x x   

4.4.6 Учешћеу културним и јавним активностима локалне 

заједнице и шире 

 

Драгана Љубисављевић x x x x x x x x x x x x 

4.4.7 Такмичења ученика 

 

Драгана Љубисављевић    x x x       
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6.3. ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА 
 

 

 

 

 

 

 

6.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

Активности 
Време  
реализације 

Носиоци активности Очекивани исходи 

Анализа резултата ученика на завршном испиту јун- август 
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Урађена анализа резултата ученика на завршном 
испиту  по задатку, области и одељењу 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација  резултата ученика на завршном 
испиту на Наставничком већу, као и сумирање 
општих постигнућа  

јун – август  
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Презентована  анализа резултата ученика на 
завршном испиту  по задатку, области и одељењу 

Израда годишњег плана рада редовне наставе 
српског језика на основу анализе успеха ученика на 
завршном испиту 

Јун - август  
чланови стручног  
већа српског језика 

Урађени годишњи планови рада  редовне наставе 
српског језика на основу анализе успеха ученика 
на завршном испиту 

Израда годишњег плана рада додатне и допунске 
наставе српског језика на основу анализе успеха 
ученика на завршном испиту  

јун – август  
чланови стручног  
већа српског језика 

Урађени годишњи планови рада додатне и 
допунске наставе српског језика на основу 
анализе успеха ученика на завршном испиту и уз 
уважавање индивидуалних потреба ученика 

Припрема иницијалног теста август  
чланови стручног  
већа српског језика 

Урађени иницијални тестови знања 

Реализација иницијалног теста и анализа 
постигнућа ученика на иницијалном у односу на 
завршни тест 

септембар  
чланови стручног  
већа српског језика 

Обављено иницијално тестирање ученика 
Извршена анализа постигнућа ученика  на 
иницијалном у односу на завршни тест 

Израда плана рада припремне наставе за ученике  
8.разреда  

септембар  
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Урађен план рада припремне наставе за ученике  
8.разреда  уз уважавање индивидуалних потреба 
ученика 

Израда распореда припремне наставе за полагање 
завршног испита 

септембар  
чланови стручног  
већа српског језика 
директорка 

Распоред припремне наставе у другом 
полугодишту и пред полагање завршног испита 

Примена и анализа тестова по темама за ученике 
8.разреда у оквиру припремне наставе и појачан 
рад у областима у којима су ученици показали 
нижи ниво постигнућа 

септембар - јун 
чланови стручног  
већа српског језика 

Ученици су добро припремљени за завршни 
испит уз непрестано праћење њиховог 
напредовања и уважавање индивидуалних 
разлика између ученика 

Пробни завршни испит за ученике 8.разреда у 
организацији Министарства просвете и спорта – 
реализација и анализа  

Октобар - 
новембар  

чланови стручног  
већа српског језика  
директорка 

Урађен пробни завршни испит 
Извршена анализа резултата 

Организовање припремне наставе из предмета који 
се полажу на завршном испиту 

јануар – јун 
чланови стручног  
већа српског језика 
директорка 

Похађање  припремне наставе ученика 8.разреда 
у што већем броју 

Примена иновативних метода рада којима ће се 
ученици учити примени стечених знања 

септембар - јун  
 чланови стручног  
већа српског језика 

Бољи резултати ученика на завршном испиту 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 
завршним испитима и на самом завршном испиту  

јун 
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Прецизна процена постигнутих резултата 
ученика на завршном испиту 

Анализа усклађености закључених оцена из 
српског јеѕика и постигнутих резултата ученика 
осмог разред на завршном испиту  

јун – август 
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Усклађен критеријум оцењивања. 

Евалуација постигнутих циљева и израда акционих 
планова, тј. увођење додатних мера са циљем 
побољшања успеха из одређених области 

 
јун – август 
 

чланови стручног  
већа српског језика 
директорка 

Процена остварености постављених циљева и 
њихово ревидирање. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. МАТЕМАТИКА 

Активности 
Време  
реализације 

Носиоци 
активности 

Очекивани исходи 

Анализа резултата ученика на завршном испиту јун- август 
чланови стручног  
већа математике 
стручни сарадници 

Урађена анализа резултата ученика на 
завршном испиту  по задатку, области и 
одељењу 

Презентација  резултата ученика на завршном испиту на 
Наставничком већу, као и сумирање општих постигнућа  

јун – август  
чланови стручног  
већа математике 
стручни сарадници 

Презентована  анализа резултата ученика 
на завршном испиту  по задатку, области и 
одељењу 

Израда годишњег плана рада редовне наставе српског 
језика на основу анализе успеха ученика на завршном 
испиту 

јун – август  
чланови стручног  
већа математике 

Урађени годишњи планови рада  редовне 
наставе математике на основу анализе 
успеха ученика на завршном испиту 

Израда годишњег плана рада додатне и допунске наставе 
српског језика на основу анализе успеха ученика на 
завршном испиту  

јун – август  
чланови стручног  
већа математике 

Урађени годишњи планови рада додатне и 
допунске наставе математике на основу 
анализе успеха ученика на завршном 
испиту и уз уважавање индивидуалних 
потреба ученика 

Припрема иницијалног теста август  
чланови стручног  
већа математике 

Урађени иницијални тестови знања 

Реализација иницијалног теста и анализа постигнућа 
ученика на иницијалном у односу на завршни тест 

септембар  
чланови стручног  
већа математике 

Обављено иницијално тестирање ученика 
Извршена анализа постигнућа ученика  на 
иницијалном у односу на завршни тест 

Израда плана рада припремне наставе за ученике  8.разреда  септембар  
чланови стручног  
већа математике 
стручни сарадници 

Урађен план рада припремне наставе за 
ученике  8.разреда  уз уважавање 
индивидуалних потреба ученика 

Израда распореда припремне наставе за полагање завршног 
испита 

септембар  
чланови стручног  
већа математике 
директорка 

Распоред припремне наставе у другом 
полугодишту и пред полагање завршног 
испита 

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу бољег 
усвајања знања из области на којима су ученици показали 
низак ниво постигнућа 

октобар – мај 
чланови стручног  
већа математике 

Боље повезивање садржаја из различитих 
предмета 

Реализација интердисциплинарних часова октобар – мај наставници 
Боље повезивање садржаја из различитих 
предмета 

Примена и анализа тестова по темама за ученике 8.разреда 
у оквиру припремне наставе и појачан рад на областима у 
којима су ученици показали нижи ниво постигнућа  

септембар - јун 
чланови стручног  
већа математике 

Ученици су добро припремљени за 
завршни испит уз непрестано праћење 
њиховог напредовања и уважавање 
индивидуалних разлика између ученика 

Пробни завршни испит за ученике 8.разреда у организацији 
Министарства просвете и спорта – реализација и анализа  

Октобар - 
новембар  

чланови стручног  
већа математике  
директорка 

Урађен пробни завршни испит 
Извршена анализа резултата 

Организовање припремне наставе из предмета који се 
полажу на завршном испиту 

јануар – јун 
чланови стручног  
већа математике 
директорка 

Похађање  припремне наставе ученика 
8.разреда у што већем броју 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним завршним 
испитима и на самом завршном испиту  

јун 
чланови стручног  
већа математике - 
стручни сарадници 

Прецизна процена постигнутих резултата 
ученика на завршном испиту 

Анализа усклађености закључених оцена из математике и 
постигнутих резултата ученика осмог разред на завршном 
испиту  

јун – август 
чланови стручног  
већа српског језика 
стручни сарадници 

Усклађен критеријум оцењивања. 

Евалуација постигнутих циљева и израда акционих 
планова, тј. увођење додатних мера са циљем побољшања 
успеха из одређених области 

 
јун – август 
 

чланови стручног  
већа математике  
директорка 

Процена остварености постављених 
циљева и њихово ревидирање. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА 

Активности 
Време  
реализације 

Носиоци активности Очекивани исходи 

Израда годишњег плана редовне наставе 
природних и друштвених наука поштујући 
закључке анализе успеха ученика на завршном 
испиту  

Јун - август 
чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 

Урађени годишњи планови рада  редовне 
наставе   природних и друштвених наука на 
основу анализе успеха ученика на завршном 
испиту 

Израда годишњег плана додатне и допунске 
наставе природних и друштвених наука 
поштујући закључке анализе успеха ученика на 
завршном испиту  

септембар 
чланови стручног већа 
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 

Урађени годишњи планови рада додатне и 
допунске наставе   природних и друштвених 
наука  на основу анализе успеха ученика на 
завршном испиту и уз уважавање 
индивидуалних потреба ученика 

Реализација и анализа иницијалног теста из 
природних и друштвених наука за све разреде  

септембар 
чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 

Урађени иницијални тестови знања 
Обављено иницијално тестирање ученика 
Извршена анализа постигнућа ученика  на 
иницијалном у односу на завршни тест 

Пробни завршни испит за ученике 8.разреда у 
организацији Министарства просвете и спорта – 
реализација и анализа  

Октобар -  
новембар  

чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 
директорка 

Урађен пробни завршни испит 
Извршена анализа резултата 

Часови припремне наставе за ученике 8.разред (2 
часа месечно)  

фебруар-мај 
чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 

Похађање  припремне наставе ученика 
8.разреда у што већем броју 

Пробни завшни тест за ученике 8.разреда у 
организацији школе – реализација и анализа  

мај-јун  

чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хеми 
стручни сарадници 

Урађен пробни завршни испит 
Извршена анализа резултата 

Завршни композитни тест  јун 

чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 
стручни сарадници 

Урађен завршни композитни тест 
Извршена анализа резултата 

Евалуација постигнутих циљева и израда 
акционих планова, тј. увођење додатних мера са 
циљем побољшања успеха из одређених области 

јун- август 

чланови стручног већа  
историје, географије, 
биологије, физике и хемије 
стручни сарадници 

Процена остварености постављених циљева 
и њихово ревидирање. 



 
 

 

  

 4.   ОБЛАСТ РАЗВОЈА:    РЕСУРСИ 

 
 

 ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА: 

 
Функционално и естетско опремање школе 
и школског дворишта 
 

ИДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 
- Број набављених наставних средстава 
- Набављена најновија издања стручне литературе и часописа и број наставника који користе стручну литературу 
- Израђен нацрт школског парка, набављен репроматеријал и саднице 
- Завршени радови адаптације школског парка, спортских терена и осветљења у школском дворишту 
- Број наставника који су у стању да самостално ураде Power point презентација за потребе наставе и примењују ИКТ-а у    
   настави 
- Израђен сајт школе, издати часописи и летопис 
- Број изведених представа и приредби у току школске године 
- Урађен план рада ТВ секције  
- Формиран ТВ студио, уређен простор за рад и набављени потребни уређаји 
- Израђен план активности школског клуба, изабран координатор и иформиран школски клуб 

 

  

Задаци везани за област 
 

 

 ЗАДАТАК  4.1. 
 

Набавка савремених наставних средстава 
 
 

 

 ЗАДАТАК 4.2. 
 

Уређење школског дворишта (спотских терена и парка) 
 

 

 ЗАДАТАК 4.3. 
 

Стручно усавршавање наставника 
 

 

 ЗАДАТАК 4.4. 
Медијска промоција школе 

 

 

 

 

 

ЗАДАТАК  4.5. 
Формирање ТВ студија 

ЗАДАТАК  4.6. 
Формирање школског клуба 



 
 

 

  

 
 
 

 

  
АКЦИОНИ ПЛАН  
 

 

 ЗАДАТАК 4.1. 

 
Набавка савремених наставних средстава 

 

 

 ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
 
Створени услови за квалитетније извођење наставе применом 
савремених наставних средстава 

ИНДИКАТОРИ 
 
- Број набављених наставних средстава 
-Број набављених новаих издања књига, стручне литературе и часописа 
 

 

 
ЕВАЛУАЦИЈА  

 

 
Активности Време реализације 

Носиоци 
активности 

Очекивани резултат 
Индикатор за 
активност 

Средство евалуације 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

 

 4.1.1. Утврђивање 
тренутног стања 
опремљености школе 
наставним средствима и 
књигама 

август  
сваке школске године 

директор 
задужени наставници 

- Утврђено тренутно стање 
опремљености школе наставним 
средствима 

- Утврђен број наставних 
средстава која школа 
поседује 

- пописне листе 
- извештаји задужених 
наставника 

директор 
задужени 
наставници 

август  
сваке школске 
године 

 

 4.1.2. Утврђивање потреба 
за наставним средствима и 
књигама 

 
август – септембар сваке 
школске године 
 

стручна већа 
- Утврђене потребе за набавком 
савремених наставних средстава 

- Утврђен број наставних 
средстава потребних за 
реализацију наставе  

-извештаји стручних већа 
директор 
стручна већа 

август – 
септембар сваке 
школске године 

 

 
4.1.3. Утврђивање листе 
приоритета 

 
август – септембар сваке 
школске године 
 

директор 
стручна већа 

- Направљена листа приоритета 
за текућу школску годину 

- Утврђен број 
приоритетних наставних 
средстава за реализацију 
наставе 

- листе приоритетних 
наставних средстава  

директор 
стручна већа 

август – 
септембар сваке 
школске године 

 

 4.1.4. Набавка наставних 
средстава са листе 
приоритета 

 
током школске године 
 

директор 
члан ШРП тима 
шеф рачуноводства 

- Набављена наставна средства и 
створени услови за 
квалитетније извођење наставе 

- Број набаљених 
средстава за реализацију 
наставе 

- листе набаљених средстава 
за реализацију наставе 

директор 
члан ШРП тима 

на крају школске 
године 

 

 4.1.5. Набавка нових издања, 
књига, стручне литературе 
и часописа 

Током школске године директор, библиотекар 
-Набављена нова издања књига, 
стручна литература и часописи 

_ Број набављених новаих 
издања књига, стручне 
литературе и часописа 

- Листа нових издања књига, 
стручне литературе и 
часописа 

стручно веће 
језика 

на крају школске 
године 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  
 
ЗАДАТАК 4.2. 

 
Уређење школског дворишта (спортских терена и парка) 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
 

-Реконструисан школски парк, спортски терени и осветљење 
школског дворишта 

ИНДИКАТОРИ 
 
- Израђен нацрт школског парка 
- Набављен репро материјал и саднице 
- Реконструисани спортски терени 
- Реконструисано осветљењље у школском дворишту 
 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Активности Време реализације 
Носиоци 
активности 

Очекивани резултат 
Индикатор за 
активност 

Средство евалуације 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

4.2.1. Израда нацрта 
реконструкције 
школског парка  

 
2018 -2021. 

директор школе, 
наставник л.културе, 
ученици, родитељи 
  

-Израђен нацрт -Нацрт -нацрт директор 
Крај 2021. 
године 

 4.2.2.Набавка  садница и 
репро материјала 

2018 -2021. 
домар школе, 
директор школе 

-Набављено зеленило и  
репро материјал  

- Зеленило и репро 
материјал 

- Зеленило и репро 
материјал 

директор 
крајем 2021.. 
године 

4.2.3. Уређење школског 
парка 

2018 -2021. 
Радници школе, 
ученици, родитељи 

-Уређен школски парк 
(засађено дрвеће, украсно 
жбуње, трава, цвеће, 
клупице....) 

- Уређен парк - уређен парк директор 
крај 2021. 
године 

4.2.4. Реконструкција 
спортских терена  

 
2018 -2021. 

Домар школе 

- Реконструсани спортски 
терени (замањене 
кошаркашке табле, 
обележени терени, офарбана 
реконструкција....) 

- Завршени радови 
реконструисања  
спортских терена 

- изглед спортских терена директор 
крај 2021. 
године 

4.2.5. Реконструкција 
осветљења у школском 
дворишту 

2018 -2021. Домар школе 

-Урађен нацрт 
реконструкције и 
реконструисано осветљење у 
школском дворишту 

-Боље осветљено 
двориште 

- Рефлектори, сијалице директор 
крај 2021. 
године 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАДАТАК 4.3. 

Стручно усавршавање наставника 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. - Наставници су обуком стекли неопходна знања из области 
иновативних метода наставе и информационо-комуникационе 
технологије 

2. - Наставници су оснажени за рад са    ученицима са сметњама 
у развоју и из друштвено-маргинализованих група (инклузија деце). 

3. –Ојачан је професионални капацитет запослених  за бољу 
сарадњу са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 

ИНДИКАТОРИ 

- Број наставника који користе знања из области иновативних метода наставе и информационо-комуникационе технологије, 

- Број наставника који након обуке успешно ради са    ученицима са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група 

(инклузија деце). 

- Број наставника који су остварили бољу сарадњу са родитељима, ученицима и ученичким парламентом, 

- Број наставника који користе стручну литературу 

ЕВАЛУАЦИЈА 
Активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани резултат Индикатор за 

активност 

Средство евалуације Носиоци 

евалуације 

Време 

евалуације 

 

4.3.1. Извођење  обука из 

области  иновативних 

метода наставе и 

информационо-

комуникационе технологије 

током године директор, 

стручна већа 

- Наставници су стекли 

знања  из области 
иновативних метода наставе 

и информационо-

комуникационе технологије 

- Број наставника који су 

прошли 

- списак наставника који су 

прошли обуку 

- извештај о спроведеној 

обуци 

-извештај о стручном 

усавршавању 

- директор август - 

септембар 

4.3.2. Организација и учешће 

на семинарима из области 
рада са    ученицима са 

сметњама у развоју и из 

друштвено-

маргинализованих група 

(инклузија деце). 

током године директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

стручна већа 

- Стално стручно 

усавршавање организовањем  

и учешћем наставника на 

семинарима 

- Број спроведених семинара 

на годишњем нивоу 

- Број наставника који су 

учествовали на семинарима 

- списак наставника који су 

учествовали на семинарима 

- извештај о одржаним 

семинарима 

-извештај о стручном 

усавршавању 

- директор током године 

4.3.3. Обука наставника из 

области  јачања 

професионалних капацитета за 

бољу сарадњу са родитељима, 

ученицима и ученичким 

парламентом 

током године директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

стручна већа 

Стално стручно усавршавање 

организовањем  и учешћем 

наставника на семинарима 

- Број спроведених семинара 

на годишњем нивоу 

- Број наставника који су 

учествовали на семинарима 

- списак наставника који су 

учествовали на семинарима 

- извештај о одржаним 

семинарима 

-извештај о стручном 

усавршавању 

- директор током године 

 

4.3.4. Коришћење стручне 

литературе 

 

током године библиотекар, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

- Редовно коришћење 

стручне литературе за 

планирање, припремање и 

реализацију часова 

- Број наставника који користе 

стручну литературу за 

планирање и припремање 

наставе 

- евиденција библиотекара о 

коришћењу стручне 

литературе 

- библиотекар током године 



 
 

 

  

 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  
 
ЗАДАТАК 4.4. 
 

Медијска промоција школе 
 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
 

- Школа успешно медијски промовише своје 
активности 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
- Сајт школе 
-Летопис 
-Часописи 
- Број представа и приредби 
-Број уписаних првака 
- Број успешних ученика 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Очекивани резултат 
Индикатор за 
активност 

Средство евалуације 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

 
4.4.1. Сајт школе 
 

током године 
директор, 
наставник 
информатике 

- Редовно ажуриран сајт - Сајт - Сајт - директор Јануар, август 

4.4.2. Летопис  током године 
директор, там за 
израду Летописа 

- Летопис - Летопис - Летопис - директор септембар 

 
 4.4.3. Часописи (Свитање и  
Happy paper) током године 

библиотекар, тим 
за израду 
часописа, 
наставници, 
стручна већа 

- Израђени часописи Свитање 
и Happy paper  

- Часописи - Часописи - библиотекар током године 

4.4.4  Промоција школе 
будућим првацима и 
родитељима 

током година 
директор, 
учитељи, стручна 
служба 

-Већи број ученика првака - Број уписаних првака -Списак ученика -директор током године 

4.4.5  Ђачке представе и 
приредбе 
 

током година 
наставници, 
учитељи 

-Успешно изведене  приредбе 
у току године 

- Број приредби у току године 
-снимци, видео записи, 
фотографије 

-директор током године 

4.4.6.  Учешће у културним 
и јавним активностима 
локалне заједнице и шире 

током година 
наставници, 
учитељи 

-школа узима учешће у 
културним и јавним 
активностима локалне 
заједнице и шире 

- Број културних и јавних 
активности и наступа у 
локалној заједници и шире 

- снимци, видео записи, 
фотографије 

-директор током године 

4.4.7.   Такмичења ученика  
 

током година 
наставници, 
учитељи 
 

-Добри резултати на што 
вишем рангу такмичења и 
већи број успешних ученика 
на такмичењима 

-резултати на такмичењима _Извештај са такмичења 
-задужени 
наставници, 
директор 

јун 



 
 

 

  

 

 

 

  
АКЦИОНИ ПЛАН  
 

 ЗАДАТАК 4.5. 
 

Формирање ТВ студија 
 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
-Уређењем просторије и куповином уређаја за ТВ студио биће омогућено да 
ученици стичу искуство у раду ТВ сеције 

 ИНДИКАТОРИ 
 
- Формирана ТВ секција 
- Урађен план рада 
- Уређен простор ТВ студија 
- Набављени потребни уређаји за рад студија 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 
реализације 

Носиоци активности Очекивани резултат 
Индикатор за 
активност 

Средство 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

4.5.1. Формирање  ТВ 
секције  

почетком 
године 

директор, наставник  
српског 

- Формирана ТВ секција 
- Списак ученика који су 
чланови секције 

- Списак 
- директор, 
стручно веће 
језика 

август - 
септембар 

4.5.2. Израда плана 
активности 

почетком 
године 

наставник српског и 
ученици 
 

-Наставник заједно са 
ученицима прави план 
активности за текућу школску 
годину 

-План рада ТВ секције - План 
- директор, 
стручно веће 
језика 

током године 

4.53.  Уређење простора  током године 

 наставник српског, 
ученици, домар школе, 
директор школе 
 

-Уређена просторија (окречена, 
набављен намештај) за рад 
секције 

-Функционално опремљена 
просторија 

- Изглед 
просторије 

- стручно веће током године 

 
4.5.4. Набавка уређаја за 
рад ТВ студија 
 
 

током године 
наставник српског, 
директор школе,  
 

_  Набављени потребни уређаји 
за рад ТВ студија (камера, 
компијутер, микрофони, 
звучници....) 

-Уређаји -Уређаји -стручно веће током године 

 

 

 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  
 
ЗАДАТАК 4.6. 
 

Формирање школског клуба 
 
 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
-Створени бољи услови за квалитетнију сарадњу између ученика,родитеља 
и наставника. 

ИНДИКАТОРИ 
 
- Формиран школски клуб 
- Координатор 
- Израђен план активности 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активности 
Време 
реализације 

Носиоци активности Очекивани резултат 
Индикатор за 
активност 

Средство евалуације 
Носиоци 
евалуације 

4.6.1. Формирање 
Школског клуба   

2021.год директор - Формиран школски клуб - Школски клуб - Записник - директор 

4.6.2. Одређивање 
координатора 

2021.год 

директор, наставници, 
учитељи, 
стручни сарадници, 
ученици, родитељи, УП 

-Изабран координатор  -координатор - Записник - директор 

4.6.3. Израда плана 
активности 

2021.год 

директор, координатор, 
наставници, учитељи, 
стручни сарадници, 
ученици, родитељи, УП 

-Израђен план активности рада 
школског клуба 

-План активности - План - директор 

4.6.4. Реализација Плана 
активности 

Током године 

координатор, наставници, 
учитељи, 
стручни сарадници, 
ученици, родитељи, УП 

-Реализоване активности 
-Број  реализованих 
активности 

-Реализоване активности -директор 

 

 


