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1. Мисија и визија  наше школе 
 

Наша визија је да створимо школу у коју ће деца радо долазити, као и да будемо 

препознати као школа чији су ученици вредни и активни чланови друштва. 

Желимо да будемо школа по мери детета. Настојимо да ученици наше школе усвајају 

знања из различитих области, уз уважавање  специфичних потреба сваког детета и 

њихових индивидуалних разлика. Подстичемо и негујемо савремену наставу и позитивне 

људске вредности припремајући децу за живот и дајући им богату основу у знању, коју деца 

самостално надограђују у наставку школовања. Понудом разноврсног садржаја 

ваннаставних активности, секција, додатне наставе, манифестација, програма, развијамо 

критичко мишљење ученика и образујемо  ученике да једног дана преузму активну улогу 

у друштву. Ширимо позитивне људске вредности.  

Боримо се против вршњачког насиља и чинимо да и ученици буду осетљиви на такве 

појаве и реагују против њих. Сарађујемо са културним институцијама – наша школа је 

отворена за све. Омогућујемо ученицима да развију своје способности и особине личности, 

као и своју свестраност и креативност. Ученици стичу функционална знања. 

Наставници се континуирано стручно усавршавају 

Негујемо и подржавамо креативност наших ученика – школски простор испуњен је 

ученичким ликовним, литерарним и другим радовима. 

 

2. Општи подаци о школи 
 

Основна школа „Исидора Секулић“ је организована као самостална јавна установа 

за основно образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда. Школа се налази у 

улици Сердара Јанка Вукотића 7 у Панчеву, а подручје обухвата МЗ „Тесла“ и Кудељарски 

насип. У Школи постоји 24 одељења од првог до осмог разреда. Око Школе се налази око 

4.500 м2 зелене површине и спортских терена за наставу физичког васпитања. С обзиром да 

се Школа налази у Панчеву, у околини где се не може говорити о здравој еколошкој 

средини, покушавамо да укључивањем у посебан програм локалне самоуправе – боравак на 

Дивчибарама, изводимо децу из града и организујемо екскурзије и излете. Позиција Школе 

у градској средини пружа могућност да се Школа укључи у културни живот града и у том 

смислу се углавном остварује  сарадња са Културним центром, Градском библиотеком, 

Музејем и осталим културним институцијама града. Последњих година се чине напори на 

различитим нивоима – од републичког преко локалног до школског да школа буде сигурно 

и подстицајно место за сву децу. Доношењем  Протокола о злостављању и занемаривању, 

иницирано је креирање локалног акционог плана у формирању екстерне заштитне мреже у 

борби против насиља над децом, у чије креирање су се укључили сви релевантни чининоци: 

Центар за социјални рад, МУП, Окружни тужилац, Дечији диспанзер и Школе.  Такође, 

Школа сарађује са МУП-ом у области безбедности деце , у области пожељног понашања у 

опасним ситуацијама (ватрогасци), у области превенције наркоманије и полно преносивих 

болести  и развијања здравих стилова живота (Школски диспанзер Дома здравља, Полиција 

и Завод за заштиту здравља), а у области унапређивања здравствене заштите (превентивни 

прегледи зуба). 

 Наша школа је лидер у средини на пољу развоја ненасилног окружења, као прва 

сертификована Школа без насиља у Панчеву, од 2008. године.  
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И ове школске године смо  Модел школа за инклузивно образовање (подаци на сајту 

Министарства просвете), а две особе из школе су координаторка и чланице Регионалне 

Мреже за подршку школама Јужног и Средњег Баната на имплементацији инклузивног 

образовања. 

 

Школски развојни план је дат на усвајање Школском одбору на састанку одржаном 

___________________________ године. 

 

Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима и подзаконским 

актима: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања 

- члан  

2. Закон о основном образовању и васпитању 

- члан 26 

 

3. Кратак осврт на резултате Тима за 

самовредновање 
 

3. 1. Извештај  Тима за самовредновање за школску 2013/2014. 
Подручје вредновања: брига о ученицима 

Показатељ: Безбедност и сигурност ученика у школи  ниво остварености  3 

Показатељ:. Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика 

ниво остварености 3  

 

3.2. Извештај Тима за самовредновање за шк. 2014/2015. годину 
Област: ЕТОС 

У подручју вредновања Углед и промоција школе,  школа је на нивоу  остварености 4 

У подручју вредновања Атмосфера и међуљудски односи школа у овом подручју  постиже 

ниво остварености 3. 

Подручје вредновања Партнерство са родитељима, школским одбором, и локалном 

заједницом: ниво остварености 3. 

 

Област: РЕСУРСИ 

Подручје вредновања Људски ресурси (индикатор Наставни кадар): ниво остварености 4. 

Подручје вредновања Људски ресурси (индикатор МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧKИ 

РЕСУРСИ ): ниво остварености 3. 

 

3.3. Извештај Тима за самовредновање за шк. 2015/2016. годину 
 

Област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

На основу анализе стандарда и остварених индикатора ниво остварености је  4. 

Област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
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На основу анализе стандарда и остварених индикатора ниво остварености је 4 

3.4. Извештај Тима за самовредновање за шк. 2016/2017. годину 
Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

На основу анализе стандарда и индикатора ниво остварености је 4 

 

3.5. Извештај Тима за самовредновање за шк. 2017/2018. годину 
Област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Област: РЕСУРСИ   

 

 

4. Извештај екстерне евалуације 
 

На основу извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада основне школе које 

је извршено од стране Тима за спољашње вредновање 11.12.2015.године добијени су 

резултати који говоре о томе да у односу на захтеве који су прописани Правилником о 

вредновању квалитета рада установе, наша школа остварила услове за извођење опште 

оцене квалитета на нивоу 4 – установа је остварила више од 75% стандарда 

укључујући 100% стандарада који су кључни за вредновање. Од укупно 30 стандарда 

на највишем нивоу (4) остварено је 28 стандарда, на високом нивоу квалитета (3) 

остварена су два стандарда, и то:  2.3  (наставник прилагођава рад на часу образовно 

васпитним потребама ученика)  и 7.3 (у школи су обезбеђени- постоје материјално технички 

ресурси – простор опрема и наставна средства)  који су оцењени оценом 3. Дакле, у 

областима Настава и учење и  Ресурси још увек постоји простор за унапређивање рада.  
 

 

 

5. Развојни циљеви – потребе и приоритети 
 Током анализе постојећег стања квалитета рада школе, путем упитника, те 

Извештаја о самовредновању стандарда квалитета рада установе и Извештаја екстерне 

евалуације, прикупљени су подаци, сугестије и идеје на основу којих је препознат низ 

потреба и приоритета неопходних за успешно функционисање свих аспеката наставног 

процеса и квалитетан рад школе. 

 У одређивању потреба и приоритета рада установе, односно развојних циљева, 

учествовали су чланови Актива за школско развојно планирање. 

. 

- Потребе које су препознате: 

 Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 Материјално технички ресурси – простор, опрема и наставна средства 

 Побољшање подршке ученицима у процесу учења 

 Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика 

 Боља организација и опремљеност просторних капацитета школе 
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 Повећање угледа и промоција школе 

 Повећање броја активности за развијање социјалних потреба и вештина ученика 

 Развијање конструктивнијих односа са родитељима 

 

- Приоритетне области: 

 

Настава и учење 

 Област Настава и учење, као једна од области стандарда квалитета рада образовно-

васпитних установа, оцењена је високом оценом (ниво 3) приликом спољашњег вредновања 

рада установе. То значи да у овој области постоји простор за унапређивање. Сходно томе, 

сматрамо да је остваривање стандарда из области Настава и учење кључно за успешан 

развој школе и рад свих актера укључених у наставни процес. Као специфичан циљ 

приоритетне области Настава и учење можемо издвојити прилагођавање рада на часу 

образовно-васпитним потребама ученика нарочито у вишим разредима.   

 

Етос 

Определили смо се да нам област Етос буде једна од приоритетних области због константне 

тежње ка успешној и квалитетној сарадњи свих актера наставног процеса. Неопходан услов 

за успешан рад школе јесу добра комуникација на свим нивоима и регулисани међуљудски 

односи. Осим тога школа је средина у којој ученици, родитељи и запослени треба да се 

осећају пријатно и безбедно.  

 

Ресурси 

 На основу анализе слабости и могућности, односно потреба школе за квалитетан рад, 

дошло се до закључка да су ресурси област за коју је неопходно константно улагање. 

Детаљном анализом потреба школе у наредном периоду препознали смо потребу развијања 

материјално-техничких ресурса неопходних за реализацију квалитетне наставе, као и 

потребу за унапређењем компетенција наставног кадра који би били у функцији квалитета 

рада школе. 

 

6. Акциони план 
 Акциони план школе урађен је на основу стандарда вредновања квалитета установе 

у складу са Законом о основном образовању и васпитању (члан 26). 

 За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и планираних 

активности послужили су нам Извештаји о самовредновању, Извештај комисије за 

спољашње вредновање квалитета рада установе из 2015. године, мисија и визија школе, као 

и препознате потребе и приоритети школе за наредни четворогодишњи период. 

 Акциони план садржи специфичне циљеве, план и носиоце активности, изворе 

финансирања, време реализације, показатеље остварености, као и евалуацију, односно 

критеријуме и мерила за вредновање планираних активности. 

 У коначној изради Акционог плана учествовали су сви чланови Актива за школско 

развојно планирање. 
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6.1. Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на завршном испиту 
 

Општи циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту 

Специфични циљеви:  

1. Унапређење образовних активности на основу анализе резултата ученика на завршном 

испиту 

2. Унапређење образовних активности на основу анализе резултата ученика на иницијалним 

тестовима 

3. Унапређење образовних активности на основу анализе резултата ученика на контролним 

задацима из предмета који се полажу на завршном испиту 

4. Унапређење садржаја припремне, допунске и додатне наставе на основу анализе 

резултата на завршном испиту 

5. унапредити образовно-васпитни рад коришћењем иновативних наставних средстава 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

остварености 

Евалуација 

(особе и 

време) 
Анализа 

постигнућа на 
завршом 

испиту  

  

  

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба  

Није потребно  Август 

текуће 

школске 

године  

Резултат на 

завршном 
испиту и 

статистичк
и  

извештаји  

  

Директор 

школе и 

школски 

педагог; 

извештаји 

актива 

(септембар) 

Анализа 

усклађености 

оцена на крају 

године са 

Предметни 

наставници,  

стручна 

служба   

Није потребно  Август 

текуће 

школске 

године  

Резултат на 

завршном 

испиту и 

статистички 

Директор 

школе и 

школски 

педагог; 
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оствареностим

а образовних 

стандарда на 

завршном 

испиту  

  извештаји; 

просек на крају 

школске 

године  

извештаји 

актива 

(септембар) 

Мотивисање 

ученика за 

похађање 

часова 

припремне 

наставе  

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи  

Није потребно  2018 ‒ 2023. Повећан број 

ученика који 

похађају часове 

припремне 

наставе из свих 

предмета  

Евиденција 

присутних 

ученика 

(дневници); 

одељењске 

старешине  

Спровођење 
иницијалног 

тестирања  

    

  

Предметни  

наставници  

  

  

  

Није потребно  Прва недеља  

септембра  

  

  

Корекција 

оперативних 

планова  у 

складу са 

добијеним  

резултатима  

Одељењске 

старешине, 

Педагошки  

колегијум 

(септембар) 

  

Упознавање 

наставника, 

ученика и 

родитеља са 

постигнућима 

ученика и  

анализом 

резултата 

иницијалног 

тестирања и 

планом активн.  

Педагошки 

колегијум на 

Наставничко

м већу и 

одељењске 

старешине   

Није потребно  Почетак 

октобра  

Повећан број 

ученика на 

допунској и 

додатној 

настави  

Педагошки 

колегијум, 

Директор; 

Записник са 

наставничко

г већа   

  

Израда и 

спровођење 

контролних 

задатака и 

провера 

остварености 

образовних 

стандарда  

Предметни  

наставници  

  

  

  

  

  

  

Није потребно  На основу 

месечних 

оперативних 

планова рада   

Урађен план и 

програм 

активности и 

мера за 

унапређење (по 

одељењима)   

Извештаји 

актива  

Прилагођавање 

планова и 

садржаја 

припремне, 

допунске и 

додатне 

наставе; 

усклађивање 

распореда 

редовне и 

припремне 

наст.  

Предметни 

наставници  

Није потребно  Септембар 
(прилагођ. 

планова и  

садржаја)  

  

Почетак 

другог 

полугодишта 

(усклађив. 

распореда)  

Повећан број 
ученика похађа 

допунску и 
припремну 

наставу;  

Побољшан  

успех ученика  

Директор 

школе;  

Увид у 

планове   
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Најављен и 

ненајављен 

обилазак 

часова у циљу 

праћења 

коришћења 

различитих 

метода, 

техника, 

облика и 

средстава рада 

Директор, 

психолог, 

педагог 

Није потребно У току 

школске 

године 

Примењују се 

чешће 

иновативне 

методе, технике 

и средства рада 

Извештај 

директора, 

психолога и 

педагога 

 

 

 

6.2. Мере за унапређивање доступности и квалитета образовања 

и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна 

подршка 
 

Општи циљ: Пружање подршке ученицима, родитељима и наставницима 

Специфични циљеви:  

1. Подршка ученицима, наставницима и родитељима у превазилажењу тешкоћа у учењу и 

социјализацији и развијање ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3 

2. Планирање рада са надареним и талентованим ученицима кроз рад разноврсних секција 

и укључивање у школска такмичења  

3. Подршка ученицима 8. разреда кроз План професионалне оријентације 

 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

остварености 

Евалуација 

(особе и 

време) 
Предузимање 

мера за упис и 

редовно 

похађање 

наставе 

ученика из 

осетљивих 

група  

Стручна 

служба, Тим за 

инклузију 

Није потребно  Август 

текуће 

школске 

године 

континуира

н о током 

школске 

год.  

Већи број 

ученика из 

осетљивих група 

који похађа 

наставу  

Педагошки 

колегијум, 

Одељењско  

веће, 

извештаји  

Тимова 

(септембар) 

Редефинисање 

плана и 

програма рада 

школског 

Тима за 

инклузивно 

образовање  

Тим за 

инклузију  

Није потребно  Август 

текуће 

школске 

године  

Редефинисан 

план  

Директор 

школе; 

извештај 

Тима за 

инклузију  

(септембар) 

Препознавање 

ученика из 

Тим за 

инклузију, 

Није потребно  Август 

текуће 

Ученици би били 

укључени у 

Директор 

школе; 
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осетљивих 

група и 

даровитих 

ученика  

стручна 

служба, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници  

школске 

године и јун 

након 

тестирања 

првака  

програм за 

додатну подршку  

извештај 

Тима за 

инклузију  

Израда 

индивидуални

х образовних 

планова за 

ученике из 

осетљивих 

група и 

даровите  

ученик ИОП 

1-3  

Тим  

за инклузију   

  

Није потребно  Почетак 

школске 

године па 

затим 

тромесечно, 

односно  

полугодишњ 

е  

Постојање   

ИОП 1-3  

  

Постојање ставке 

ИОП у дневним 

припремама  

Директор 

школе, Тим за 

инклузију; 

непосредан 

увид  

Евиденција и 

праћење 

укључивања 

ученика 

(којима је 

потребна 

додатна 

подршка) у 

школске 

активности  

Тим за 

инклузију  

Није потребно  Током 

школске 

године  

Повећан ниво 

остварености 

исхода / циљева 

образовања 

ученика  

Директор 

школе; 

евиденција, 

извештај 

Тима за 

инклузију  

Повећан обим 

сарадње и 

посете 

стручних 

лица школи; 

сарадња са 

интерресорно

м комисијом, 

другим 

школама, 

установама, 

удружењима 

и 

појединцима 

у циљу 

пружања 

додатне 

подршке 

ученицима  

Директор 

школе, стручна 

служба, Тим за 

инклузију  

Није потребно  континуира

н о током 

школске 

године  

Ученици којима 

је потребна 

додатна подршка 

остварују 

образовне 

циљеве; 

Наставници у 

сарадњи са 

стручним лицима 

унапређују 

индивидуалне 

облике рада  

Педагошки 

колегијум и 

директор 

школе; 

извештај 

Тима за 

инклузију  

Набавка 

стручне 

литературе и 

Тим за 

инклузију, 

стручна 

Није потребно  Континуира

н о током 

Повећан број 

стручне 

литературе за рад 

Педагог 

школе, 

одељењски 



11 
 

уџбеника за 

рад са 

ученицима из 

осетљивих 

група  

служба, 

учитељи,  

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

библиотекар 

школске 

године  

са ученицима из 

осетљивих група  

старешина и 

Тим за 

инклузију, 

директор  

Израда и 

реализација 

програма 

професионалн

е оријентације 

за 7. и 8. 

разред  

Тим за 

професионал

ну 

оријентацију, 

разредне 

старешине и 

стручна 

служба  

Није потребно  Континуира

н о током 

школске 

године  

Ученици седмог 

и осмог разреда  

Директор 

школе; 

извештај 

Тима за 

професионал

ну 

оријентацију 

Вредновање 

квалитета 

имплементаци

је ИОП-а у 

школи  

Тим за 

инклузију  

Није потребно  Полугодишт

е  

и крај 

школске 

године  

Квалитет ИОП, 

индивидуализаци

ја наставе је на 

завидном нивоу; 

ученици 

остварују 

образовне 

циљеве.  

Директор 

школе; 

извештај 

Тима за ИОП 

(крај 1. и 2. 

полугодишта)  

 

6.3. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу 

ученицима,наставницима и међу ученицима и наставницима 
 

Општи циљ: Превенција вршњачког насиља 

Специфични циљеви: 

1. Јачање васпитне улоге школе кроз стварање позитивне атмосфере у школи  

2. Смањење вршњачког насиља 

3. Повећање сарадње међу ученицима, наставницима, управом школе и родитељима  

  

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

остварености 

Евалуациј

а (особе и 

време) 
Израда плана 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Чланови Тима  Није потребно  Август  Формиран Тим 

и израђен план  

Психолог 

(септембар)  

Упознавање 

ученика, 

Педагошки 

колегијум, 

Није потребно  На првом 

родитељском 
Смањен број 

дисциплински

Директор 

школе; 
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наставника и 

родитеља са 

правилима 

понашања и 

обавезама 

ученика и 

наставника  

одељењске 

старешине  

састанку 

текуће 
школске 

године 

 

х поступака у 

односу на 

претходни 

период  

извештај 

Педагошког 

колегијума  

Сарадње са 

породицом, 

локалном 

заједницом и 

појединачним 

институцијам

а ради 

успостављања 

спољашње 

заштитне 

мреже  

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља  

Није потребно  У току 

школске 

године  

Повећана 

сарадња 

Директор 

школе; 

извештај 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља  

Дежурство 

наставника – 

смислити 

мере, место 

дежурства, 

број 

наставника, 

покривеност 

простора,.... – 

програм 

задужења  

Директор, 

стручна 

служба 

Није потребно Септембар Осмишљен 

програм 

задужења и 

смањење 

насилног 

понашања 

Директор, 

стручна 

служба 

Припрема 

тема, праћење 

активности 

запоследних 

на тему 

превенције и 

интервенције 

на насиље на 

сваком 

Наставничком 

већу 

Координаторка

, психолог 

Није потребно У току 

школске 

године 

Редовно 

праћење 

Психолог 

Увид у 

Одељенске 

свеске 

Координаторка

, психолог 

Није потребно У току 

школске 

године 

Ажурно вођене 

одељенске 

свеске 

Психолог 

Увид у 

видљивост 

одељенских 

правила по 

учионицама 

Координаторка

, психолог 

Није потребно У току 

школске 

године 

Истакнута 

одељенска 

правила 

Психолог 
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Обнављање 

обука ШбН за 

наставнике, 

примена обука 

Координаторка

, психолог 

Није потребно У току 

школске 

године 

Примењује се 

програм Шбн 

Психолог 

Припрема и 

реализација 

Форум 

представа  

Борис Кучера 

са ученицима 

члановима 

Није потребно У току 

школске 

године 

Број Форум 

представа 

Извештај 

Форум 

театра 

Фер плеј 

турнир  

Наставници 

физичког 

васпитања 

Није потребно 1 годишње Успешно 

организован 

турнир 

Извештај 

актива 

Креирање 

појачаних 

васпитних 

активности са 

ученицима 5. 

и 8. разреда 

(по 

истраживању 

ризични 

ученици) 

Психолог, 

педагог, 

разредне 

старешине 

Није потребно Од 

септембра 

Сачињен план 

појачаног 

васпитног рада 

Одељенске 

свеске 

Превенција 

електронског 

насиља 

Наставница 

информатике 

Није потребно Од 

септембра 

Одржане 

радионице на 

ову тему 

Извештај 

актива 

Јединствени 

план рада 

ЧОСа 

Психолог, 

разредне 

старешине 

Није потребно Од 

септембра 

Сачињен план Извештај 

одељенског 

већа 

Активности 

Ученичког 

парламента 

Чланови и 

руководилац 

Ученичког 

парламента 

Није потребно Од 

септембра 

Сачињен план и 

реализоване 

активности 

Извештај 

ученичког 

парламента 

 

6.4. Мере превенције осипања ученика 
Општи циљ: Увођење мера превенције осипања ученика 

Специфични циљеви: 

1. Увођење функционалног  система за рану идентификацију ученика под ризиком од 
осипања и реаговање  

2. Успостављање додатних мера и активности на нивоу школе за превенцију раног 

напуштања образовања кроз укључивање родитеља у превенцију осипања  

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

остварености 

Евалуација 

(особе и 

време) 
Сарадња са 

вртићима кроз 

посете деце из 

Стручна 

служба, 

Није потребно  У току 

школске 

године  

Повећани број 

организованих  

посета деце из 

Стручна 

служба; 
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обданишта 

школи  

Актив 

учитеља  

обданишта у 

односу на 

претходне 

године  

извештаји, 

фотографије  

Сарадње са 

родитељима 

(тимови, 

манифестације, 

приредбе, 

Савет 

родитеља)   

Стручна 

служба, 

учитељи, 

одељењске 

старешине  

Није потребно  У току 

школске 

године  

Број посета  Стручна 

служба, 

директор 

школе, план 

сарадње  

Израда 

промотивног 

материјала  за 

упис деце у 

први разред  

Библиотекар

, стручна 

служба  

Сопствена 

средства, 

донације  

Јануар   Постојање 

промотивног 

материјала 

(флајера, 

плаката итд.)  

Директор 

школе; 

флајери, 

промотивни 

материјал  

Прикупљање 

података за 

идентификациј

у ученика под 

ризиком од 

осипања  

Стручна 

служба, 

разредне 

старешине 

Није потребно  Октобар  

 

База података, 

записници  

Директор 

школе;  

Креирање мера 

подршке за 

ученике под 

ризиком од 

осипања  

Стручна 

служба  

Није потребно  Почетак 

другог 
полугодишта  

 

Израђен 

ИППО 

(индивидуалн

и план 

превенције 

осипања)  за 

дате ученике  

Документациј

а везана за  

ИППО и мере 

подршке, 

записници, 

извештаји о 

раду  

Побољшање  

услова за учење 

набавком и 

применом 

савремених 

наставних 

средстава и 

савремене 

информационо-

комуникационе 

технологије  

Директор 

школе  

Аплицирање на 

републичке, 

покрајинске и 

локалне 

конкурсе за 

добијање 

финансијских 

средстава   

У току 

школске 

године  

Ученици 

користе 

наставна 

средства на 

часовима  

Директор 

школе, 

Школски 

одбор; 

инвентар 

школе; 

извештај о 

набавци 

наставних 

средстава  

Утврђивање 

односа између 

исписаних и 

новоуписаних 

ученика 

Психолог, 

педагог, 

секретар 

Није потребно На почетку 

сваког 

полугодишта 

Тачан податак Извештај 

директора 

Дан отворених 

врата за 

Психолог, 

педагог, 

Није потребно 2. 

полугодиште 

Организован 

пријем 

родитеља 

Фотографије, 

Извештај 
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родитеље 

будућих првака 

директор, 

учитељи 

Актива 

учитеља 

 

 

6.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 

васпитања који превазилазе садржај појединих наставних 

предмета 
Општи циљ: Успостављање мера за достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета 

Специфични циљеви: 

1. Унапређење подршке талентованим ученицима 

2. Унапређење личног и социјалног развоја ученика  ‒  понуда ваннаставних активности  

3. Промовисање здравих стилова живота и заштите животне средине 

4. Испратити различите потребе и интересовања ученика 

5. Школа по мери детета 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

оствареност

и 

Евалуациј

а (особе и 

време) 
Идентификациј

а ученика који 
показују 

посебна 

интересовања за 
поједине 

области и  

предмете  

  

Учитељи и 

предметни 

наставници  

Није потребно  Новембар  

 

Постојање 

евиденције  

Одељењске 

старешине 

и стручна 

служба; 

извештај 

Тима за 

инклузију  

Израда плана 

додатне наставе  

и ИОП 3  

  

Учитељи и 

предметни 

наставници, 

Тим за 

инклузију  

Није потребно  Децембар  

 

Број ученика  

који раде по 

ИОП 3  

Директор, 

Тим за 

инклузију; 

извештаји  

Израда програма 

културних 

активности школе 

и спровођење 

активности 

Библиотекар

, стручна 

служба  

Није потребно  Август 

текуће 

школске 

године  

Постојање 

програма 

културних 

активности и 

реализовање 

Директор 

школе; 

Годишњи 

извештај 

активности   

Повећање броја 

хуманитарних 

акција и 

организовање 

еколошке 

Ученички 

парламент, 

Одељенске 

старешине, 

Тим за 

заштиту 

Родитељи  Током 

школске 

године  

Повећање 

броја 

хуманитарних 

акција и 

повећан број 

Директор 

школе; 

извештај 

Тима, 

фотографије  
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едукације 

ученика  

животне 

средине 

едукованих 

учесника  

Организација и 

посета 

културним, 

јавним и 

спортским 

дешавањима у 

школи и изван 

школе  

Одељењске 

старешине и 

наставници,  

  

  

  

  

Није потребно  

  

  

  

  

  

  

У току 

школске 

године  

Број 
организованих 

посета 

  

Директор 

школе; Увид 

у план 

реализације,  

 

  

  

  

  

  

Редовни 

систематски 

прегледи; посета 

стоматолога  

Одељењске  

старешине  

  

  

  

Није потребно  На основу 

плана и 

програма 

систематских 

прегледа  

Извештаји о 

реализованим 
систематским  

прегледима   

  

Одељењске 

старешине;  

извештаји  

  

  

  

Часови 

одељењског 

старешине на 

тему заштите 

животне средине, 

здравих стилова 

живота...  

Одељењске  

старешине  

  

  

  

Није потребно  Током 

школске 

године на 

основу плана 

рада 

одељењског 

старешине  

Повећање 

свести ученика 

о значају 

заштити 

животне 

средине и 

здравих 

стилова 

живота  

Директор 

школе; 

записник са 

часова 

одељењског 

старешине; 

увид у 

дневник  

Активности у 

дечјој недељи 

Учитељи Није потребно Октобар Организоване 

активности 

Извештај 

Актива 

учитеља 

Фестивал науке 

на Дивчибарама 

на локалном 

нивоу 

Директорка Дечије 

панчевачко 

одмаралиште 

У току 

школске 

године 

Награђени 

ученици са 

територије 

Града бораве и 

учествују у 

реализацији 

програма 

фестивала 

Извештај 

директора 

 

 

6.6. План припреме за завршни испит 
Општи циљ: Успешно урађен Завршни испит 

Специфични циљеви: 

1. Направити план припреме за Завршни испит 

2. Припремити ученике за полагање Завршног испита 
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Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију  

Праћење 

остварености  

Анализа 

резултата на 

завршном 

испиту по 

нивоима 

остварености 

образовних 

стандарда  

Предметни 

наставници  

Август текуће 

школске 

године  

Увид у 

резултате 

школе у 

односу на 

просек 

Републике   

Директор 

школе и 

Стручна 

служба  

 Анализа 

резултата  

Информисање 

ученика о плану 

подршке у 

припреми 

завршног 

испита   

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници  

Октобар 

текуће 

школске 

године  

Разумевање 

ученика о 

значају 

похађања 

припремне 

наставе за 

завршни испит  

Стручна 

служба  

Увид у 

евиденцију 

часова 

одељењског 

старешине  

Израда 

распореда 

припремне 

наставе и 

обавештавање 

родитеља путем 

сајта и на 

родитељском 

састанку 

Предметни 

наставници, 

библиотекар  

Јануар текуће 

школске 

године  

Већи број 

ученика је у 

могућности да 

присуствује 

часовима 

припремне 

наставе услед 

прилагођеног 

распореда  

Директор 

школе  

Прилагођен 

распоред 

припремне 

наставе; 

непосредан 

увид  

Анализа 

резултата 

пробног 

завршног 

испита  

Предметни 

наставници.  

Април – мај 

текуће 

школске 

године; 

недељу дана 

након 

полагања 

пробног 

завршног 

испита   

Анализа стања 

и нивоа 

усвојених 

знања пред 

завршни 

испит; 

увођење 

додатних мера 

за подизање 

нивоа 

успешности на 

завршном 

испиту  

Стручна 

служба и 

директор 

школе  

Урађена 

анализа 

пробног 

завршног 

испита  

Корекција плана 

припреме 

завршног 

испита од 

стране 

наставника на 

основу 

Предметни 

наставници  

Након анализе 

резултата 

пробног 

завршног 

испита (април 

– мај текуће 

школске год.)  

Повећање 

просека на 

завршном 

испиту  

Стручна 

служба 

(педагог 

школе)  

Увид у 

планове и 

припреме за 

завршни 

испит 

ученика 

осмог разреда  
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резултата 

пробног 

завршног 

испита  

Израда плана и 

садржаја 

полагања 

завршног 

испита за децу 

по ИОП-у. 

Предметни 

наставници, 

педагог 

2. 

полугодиште 

Успешно 

урађен 

Завршни испит 

Стручна 

служба 

Увид у ИОП 

 
 

6.7. План стручног усавршавања наставника,стручних 

сарадника и директора 
 

Општи циљ: развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради 

квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја и нивоа постигнућа ученика 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију  

Праћење 

остварености  

Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

наставника , 

стручног 

сарадника и 

директора 

Запослени Септембар Израђен и 

усвојен 

Годишњи 

план 

Гордана 

Гајин 

Цветкоски 

Годишњи 

план СУ 

Израда личног 

портфолија 

(резултати рада 

биће 

документовани 

различитим 

продуктима 

рада: 

фотографије, 

извештаји, 

наставни 

материјал и сл.) 

Запослени Септембар Израђен 

портфолио 

Гордана 

Гајин 

Цветкоски 

Извештај СУ 

Вођење 

евиденције о 

планирању, 

праћењу и 

вредновању 

стручног 

Тим за 

стручно 

усавршавање, 

предметни 

активи  

Август текуће 

школске 

године  

Стицање 

увида у 

реализацију 

плана 

стручног 

усавршавања   

Директор 

школе  

Документи о 

планирању, 

праћењу и 

вредновању; 

извештаји 

Тима за 
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усавршавања у 

установи и ван 

установе који 

попуњава 

наставник, 

стручни 

сарадник и 

директор школе  

стручно 

усавршавање  

Редовно и 

ситематско 

информисање 

запослених у 

вези са 

стручним 

усавршавањем  

Тим за 

стручно 

усавршавање 

и директор 

школе  

Наставничка 

већа током 

школске 

године  

Повећан број 

наставника са 

вишим 

нивоима 

компетенција 

као резултат 

похађања 

семинара   

Директор 

школе  

Извештај о 

реализацији 

плана 

стручног 

усавршавања 

на нивоу 

установе; 

записници са  

Наставничких 

већа  

 

 

6.8. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 
Општи циљ: Унапређивање наставе увођењем иновативних метода и наставних средстава 

Специфични циљеви: 

1. Подизање мотивисаности ученика за рад 

2. Подизање успеха ученика 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Извори 

финансирањ

а 

Време 

реализације 

Показатељи 

оствареност

и 

Евалуација 

(особе и 

време) 
Упознавање 

наставника са 

иновативним 

методама 

наставе и учења 

(путем 

семинара, 

стручне 

литературе, 

извештавањем 

са семинара)  

Стручна 

служба, 

Педагошки 

колегијум  

Средства 

школе  

У току 

школске 

године, на 

Наставнички

м већима  

Број 

наставника 

заинтересован 

их за примену 

иновативних 

метода наставе  

Директор 

школе  

Презентација 
наставника о 
одслушаном 
семинару на  

Наставничком 

већу и  

Наставници 

и стручни 

сарадници  

Није потребно  Наставничко 

веће након 

одслушаног 

семинара  

Упознавање и 

мотивисаност 

чланова 

колектива за 

иновације у 

настави  

Директор 

школе, 

стручна 

служба; 

записници 

са 
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Стручним 

већима  

Наставничк

и х већа;  

увид у 

сертификате  

Примена 

научених 

метода на 

огледним и 

угледним 

часовима  

Наставници 

и стручни 

сарадници  

Није потребно  На основу 

месечних 

оперативних 

планова рада 

наставника и 

плана 

стручног 

усавршавања 

унутар 

установе  

Мотивисани и 

задовољни 

ученици  

Директор 

школе, 

стручна 

служба; 

припрема за 

час; оцена 

часа од 

стране 

стручних 

сарадника  

Похађање 

семинара у 

области - 

Диференциран

а настава 

Наставници 

виших 

разреда 

Средства 

школе 

У току 

школске 

године 

Наставници 

примењују 

научено у 

пракси 

Сертификати 

 

6.9. План укључивања школе у националне и међународне 

развојне пројекте 
 

Општи циљ: Побољшање услова рада и набавка нових наставних средстава 

Специфични циљеви: 

1. Размена искустава 

2. Неговање предузетничког духа код ученика 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију  

Праћење 

остварености  

Израда и 

учешће у 

пројектима које 

расписује 

Покрајински 

секратаријат и 

Министарство 

образовања, као 

и учешће у 

Међународним 

пројектима 

Психолог, 

педагог,  

директор 

школе  

Континуирано  

током  

школске 

године  

Аплицирање 

на објављене 

пројекте 

 

Директор 

школе  

Извештај 

директора  
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6.10. План укључивања родитеља,односно старатеља у рад 

школе 
Општи циљ: Омогућити родитељима да се активно укључе у рад школе 

Специфични циљеви: 

1. Створити сарадничке односе 

2. Отвореност и транспарентност школе 

 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализациј

е 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене 

за 

евалуациј

у  

Праћење 

остварености  

Укључивање у 

тимове школе 
 

Директор, 

педагог 

Септембар Родитељи су 

изабрали 

представнике за 

Савет родитеља, 

ШРП, Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Дирекор Годишњи план и 

Годишњи 

извештај 

Професионална 

оријентација 

 

Разредне 

старешине 7. 

и 8. разреда  

Током 

школске 

године  

Ученици су 

стекли јаснији 

увид у 

могућности које 

пружају 

одређене 

професије и 

занимања  

Директор 

школе  

Извештај Тима 

за 

професионалн

у оријентацију  

Упознавање 

родитеља са 

њиховим 

правима и 

обавезама и 

начину њиховог 

укључивања у 

живот и рад 

школе  

(родитељски 

састанци, Савет 

родитеља) 

Разредне 

старешине, 

стручна 

служба, 

директор 

Први 

родитељски 

састанак на 

почетку 

текуће 

школске 

године  

Родитељи 

упознати са 

правима и 

начинима 

укључивања у 

рад школе; 

повећање 

сарадње између 

родитеља и 

школе  

Директор 

школе  

Записници са 

родитељског 

састанка 

(дневник)  

Утврђивање 

термина за 

Отворена врата 

школе  

Наставничко 

веће  

Август и 

јануар 

текуће 

школске 

године  

Повећан број 

родитеља 

долази на 

Отворена врата  

Директор 

школе  

Записник са  

Наставничког 

већа  

У складу са 

компетенцијама 

и 

Одељењске 

старешине, 

Планирање:  

Септембар  

  

Побољшање 

квалитета 

културних и 

Директор 

школе  

Извештај 

школе  
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интересовањим

а родитеља, 

укључити 

родитеље у 

планирање и 

спровођење 

спортских, 

културних 

односно 

ваннаставних  

активности  

Савет 

родитеља  

Спровођење: 

током 

школске 

године  

ваннаставних 

активности у 

школи   

Сарадња са 

родитељима 

деце којима је 

потребна 

додатна 

подршка  

Стручна 

служба, Тим 

за инклузију  

У току 

школске 

године  

Информисање 

родитеља деце 

са планом 

сарадње; 

побољшање 

сарадње школе 

и родитеља  

Директор 

школе  

Извештај Тима 

за инклузију  

Успостављање 

система 

редовног 

информисања 

родитеља о 

активностима и 

делатностима 

школе путем 

школског сајта  

Библиотекар  Током 

школске 

године  

Информисанос

т родитеља на 

свим  нивоима; 

побољшање 

сарадње школе 

и родитеља; 

већа 

ангажован. 

ученика и бољи 

успех  

Директор 

школе  

Непосредан 

увид у садржај 

школског сајта 

 

6.11. План сарадње и умрежавања са другим школама и 

установама 
Општи циљ: Умрежавање са другим школама и установама 

Специфични циљеви: 

1. Размена искуства и идеја 
2. Унапређивање наставе 

 
Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене 

за 

евалуацију  

Праћење 

остварености  

Сарадња са 

вртићима 

Учитељи, 

психолог, 

педагог, 

директор 

У току 

школске 

године 

Организоване 

посете деце из 

вртића 

Директор Извештај 

Актива 

учитеља 

Присуство 

угледним часовима 

у другим школама 

Учитељи, 

наставници, 

У току 

школске 

године 

Размењена 

искуства која 

Директор Извештај о 

СУ 
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и организовање 

студијских посета 

 

стручна 

служба 

се примењују у 

пракси 

Сарадња са 

културним, 

здравственим и 

спортским 

институцијама 

 

Сви 

запослени 

У току 

школске 

године 

Повећан ниво 

сарадње 

Директор Извештај о 

раду школе 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

Патронажном 

службом, 

Здравственим 

центром, МУП-ом 

Стручна 

служба 

У току 

школске 

године 

Повећан ниво 

сарадње 

Директор Извештај о 

раду школе 

Присуство на 

приредбама других 

школа 

Директор У току 

школске 

године 

Повећан ниво 

сарадње 

Директор Извештај о 

раду школе 

Сарадња ученичких 

организација 

Ученички 

парламент, 

наставници 

Грађанског 

васпитања 

У току 

школске 

године 

Повећан ниво 

сарадње 

Директор Извештај о 

раду школе 

Сарадња са 

школама у области 

организовања 

различитих 

манифестација 

Учитељи и 

наставници 

У току 

школске 

године 

Повећан ниво 

сарадње 

Директор Извештај о 

раду школе 

 


