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УВОД 
 

Развојни план школе припремио је стручни актив за развојно планирање кога чине: Сузана Липић 

директор школе, Наташа Милосављевич, професор енглеског језика, координатор Тима, Мирјана 

Милановић педагог, Марија Боројевић, психолог, Весна Грегец, професор енглеског језика, Гордана 

Раденковић, професор разредне наставе, Бранка Матијевић, професор разредне наставе, Маријана 

Костић, наставник ликовне културе, Слађана Златић, професор разредне наставе, Мирјана Мајцан, 

професор разредне наставе.  

 Законски оквир,односно полазне основе, за израду Развојног плана школе су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања-чл.49  

 Закон о основном образовању-чл.26, 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе 

 

Изради Развојног плана школе претходиле су следеће активности: анализа и евалуација  старог  

развојног плана, анализа резултата самовредновања , анализа образовних постигнућа ученика, 

разматрање визије и мисије школе, разматрање стандарда квалитета рада установе као основе за 

формулисање и дефинисање приоритета и циљева. Иако је реализација активности предвиђених 

претходним развојним планом обухватала период од школске 2014/15.. до 2018/19.године, будући да неке 

активности из плана нису реализоване( неке ће се пренети у нови план) , приступило се изради новог 

развојног плана. Оно што је утицало на дефинисање приоритета јесте састанак. Чланова тима и 

анкетирање ученика и родитеља како би се олакшао избор приоритетних области. . Након одређивања 

приоритета разрађени су  циљеви, задаци и активности а потом је следила израда плана, представљање 

плана Наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља и усвајање плана на Школском одбору. 

Развојни план школе доноси се на период од пет година. Током израде развојног плана школе актив је 

имао подршку свих чланова колектива, родитеља и представника локалне самоуправе. 

 

Структуру Развојног плана школе чине три целине: 

 увод-представљање школе 

 анализа стања 

 циљеви и евалуација 
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KРАТАК ОПИС ШКОЛЕ 
 

Назив школе ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

Град Нови Београд 

 

Опис школског објекта 

Матична школа:један објекат 

Издвојено одељење-нема 

Адреса матичне школе Јурија Гагарина 195 

Број телефона 011/2158-638 

е-mail: radicevicbranko45@gmail.com 

Web-site: www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs 

Директор Сузана Липић 

Број ученика 1200 

Број смена 2 

Дан школе 28.март 

Укупна величина 

школског простора 

 

 

 

Специфичности школе 

Школа поседује два велика дворишта, за млађе и 

старије ђаке. У великом дворишту налази се фудбалски и 

кошаркашки терен, као и терени за остале спортове. У 

поседу школе се налази и велики број добро опремљених 

сала за физичке активности, спортске сале,терене и 

школски базен. У школи постоји могућност тренирања 

борилачких вештина, кошарке, фудбала, рукомета и 

фолклора. Модерно опремљена библиотека,читаоница са 

138. места ,трпезарија са 140 места за ручавање 

отворени су ђацима током школске наставе. Површина 

школског поседа је 69002 м 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Историјат школе 

 
 

Школа носи име песника младости и постоји 

више од једног века.  Основана је 1885. године и 

почела је са радом у топчидерским баракама међу 

воћњацима и виноградима имућних Београђана, а 

под  називом „Топчидерска школа“. 

Упорношћу учитеља Бољарића 1891. године 

школа почиње са радом  у новој згради,у Пушкиновој улици бр. 2 на Топчидерском брду. 1904.  године у 

школу долази брачни пар Вукосава и Ђорђе Којић, који  наредних 20 година успешно воде ову школу. 

Једно од четворо деце  учитеља Којића постаје угледан академик - архитекта Бранислав  Којић. 

Школа је мењала не само зграде већ и имена док 1932/33. није добила име песника Бранка 

Радичевића, које носи са поносом више од 70 година. Школа је постојала на Топчидерском брду све до 

1971/72. када се сели у новобеоградско насеље Блок 45 септембра 1972. 

Основна школа „Бранко Радичевић“ се из зграде са 

Топчидерског брда сели у привремене просторије школе на 

Бежанији да би почели радови на новом терену. Прва два 

месеца није било ниједног ученика. Био је 20. новембар 1972. 

када су се у раним јутарњим сатима окупили наставници и 

прихватили прве нове ученике. Те школске 1972/73. Дан 

школе је прослављен на Ледини. Тада је и постављен камен 

темељац нове школске зграде 

7. априла 1975. године отвара се школска зграда у 

Улици Јурија  Гагарина број195. у Блоку 45 на Новом 

Београду, где се и данас налази. 
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О Бранку 
 

Био је по рођењу Брођанин и Славонац а по детињству и 

младости Земунац и  Сремац. Отац му је био у Броду царински 

чиновник и ту се Бранко 18. марта 1824  родио. Године 1830 

премештен је пак Тодор Радичевић из Брода у Земун. Са собом 

је  довео и Бранка, који је тада тек шест година имао. И ту у Земуну 

провео је Бранко  најлепше своје доба. Оно детињство у ком се не зна 

ни за бриге, ни за невоље, у  коме се скаче и трци, живи у ветар и не 

мисли на свет. У том добу пошао је октобра  1830. године у основну 

школу, које је прота земунски Јефтимије Ивановић врло дигао  и у 

српском духу држао, а Василије Васиљевић надаирао, У овод добу 

почео се  Васиљевић за ”јоту” загревати, која је била највећи грех 

против доташњег правописа.  Бранко је исао у школу не знајући да у 

Земун Вук Стефановић често долази, ту код  Василија Васиљевића 

ручава,да је почео купити народне песме и 1818, издао речник  српског 

језика. Можда му је који пут у очи упао сакати човек са црвеним фесом, 

коме  је другу ногу штула замењивала. Бранко је у то доба био 7-8 година стар а Вуку је  било око 45. 

Старима и конзервативним земунцима се он није допадао. Хтео је  ”рушити” православије и дебело ”јер” 

и уводити неку јоту. Али колонија јотоваца  бивала је све већа. Васа Васиљевић угледан тргвац, радио је 

на њеном ширењу и са земунском Кошавом осећао је неки дах новог времена и танки мирис ”јоте”. У овоме 

прелому провео је Бранко Радичевић у Земуну, не имајући ни појма чему се људи боре и какве се идеје у 

месту и народу шире. Јота је била у школи забрањена и тешко учитељу, који би се усудио да на црну таблу 

напише ”јоту” и ђацима каже, да та кратка реч, та велика ”запјати” значи почетак новог доба у књижевности, 

рекао би човек у животу српског народа. У једној сатници, коју у почетку није нико озбиљно узимао, лежала 

је клица велике идеје, препорођаја књижевности, такорећи светског догађаја. Српски народ почиње први 

пут губити памћење. Од Косова је све губио а ништа није заборављао, али је у доба Бранка у Земуну, 

почео заборављати стари руско-словенски језик и правопис и увиђати свој језик и књижевност - да га сви 

разумеју. Све се то у Земуну збивало, када је царински службеник Тодор Радичевић у земунски ”контумац” 

(данашњи варошки перивој пред гимназијом) прегледао робу са Балкана и одмеривао царинске таксе а у 

Николајевској школи његов син Алекса, касније Бранко, у скамијама слушао како учитељ предаје предмете 

и тражи прилику да расејане ђаке казнити може. Прут и батине биле су у то доба педагошка средства, да 

се боље памти. 

У српским, немачким и земунским школама провео је 

Бранко пуних пет година  (1830-1835) и научио толико да је 

отац његов могао помишљати да га у  гимназију пошаље. Од 

Земуна па до Карловаца, где је било гимназије, могло  се за 

један дан стићи колима. Могао је у Карловце долазити и 

Бранка  надзирати, које је без матере и слабуњав био. Ружа, 

мати Бранкова била је 1.  Априла 1833 умрла, а од овог доба 

био је, такорећи, сам себи оставављен.  Отац у служби а мати 

у гробу. Пуне две и по године била је кућа Тодора  Радичевића 

празна, док најпосле и Бранко из Земуна не оде. То је било  почетком 1835. Када је први гимназијски 
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разред подје. И од овог доба па до Јула 1841 остаде Бранко у Карловцима, проводећи ферије у Земуну. 

Потоње године сврши шести разред и врати се у Земун, у коме дуже истаде. На лицу му се показивало 

бледило и телесна слабост као да је оца у бригу бацило. По савету лечника (можда др. Ђорђа Пантелића 

који је у вароши физик био), реши се Тодор Радичевић да Алексу не шаље у VII разред, него да га остави 

да се годину дана одмара. То је било од Јуна 1841, године до октобра 1842. Зиму, пролеће и лето ове 

године провео је Бранко у Земуну у одмору, заузет око тога да се опорави, оснажи и за тежи рад који је 

предстојао спреми. Добар зрак, купање у Дунаву, снажна јела и слатка сремска грожђа као да се слабачком 

ђаку помогли. У томе Тодор Радичевић буде службено премештен у Темишвар и Бранко мораде са оцем. 

У Карловцима у осталом и није били VII и VIII разреда. Ту у Темишвару сврши Бранко седму и осму 

гимназију, или како се онда говорили филозофију (1843-1841). Затим оде у Беч и поче слушати права, али 

их не заврши. Провео је три године на правном факултету али што је више слушао, права су му се све 

мање допадала. Године 1847. раскрсти са правима. У том настаде онај велики народни покрет који 1848, 

израсте у револуцију. Школе буду позатваране и Бранко се врати куци. Дође у Карловце а затим у Земун. 

И у једном и у другом месту имао је пријатеља и школских другова. Нарочито га је Земун са својим 

величанственим положајем и близином Београда привлачио. 

 

У Земуну је био позната и мила особа. Прошле године (1847) 

штампао је он у Бечу прву књигу својих песама, дотле непознатим и 

слатким језиком. То је био онај језик за који се Вук у Земуну борио, када 

је Бранко у основним школама седео, а књига је била штампана овом 

”јотом” од које су се конзервативни људи ужасавали. Мађарска 

револуција, народни језик, јота, Вук итд. - свако је за себ било преврат 

и гле, сад је почео и Бранко служити се тим одвратним стварима. Куд 

ће то одвести? У том пуче глас да је генерал Ђура Даничић добио  

битку. Написао је књигу под насловом “Рат за српски језик”, којом 

дебело јер и Хаџи-Светић до ноге буду потучени. Нова ера наступи, 

народи се умирише и све пође својим старим редом. Чудна је судбина 

хтела, да Бранко и Вук у Земуну заједно живе не познавајући један 

другог, да се касније упознају и свако у свом запну да српској књижевности нов правац дају. Бранко је у 

Бечу био чест гост Вуков а са њиме и Ђуром Даничићем ударао темеље нове књижевности. Можда је било 

честих разговора и о Земуну и о свом детињском добу Бранковом и невољама Вуковим. У Земуну је 

сахрањена и мати Бранкова као и мати Тодора Радичевића. Зна се где су им гробови. На каменима 

записана су имена. Али до данас није ниста учињено, да се кости Ружине пренесу на боље место. И у 

земунском парку требало би се Бранка сетити. Царински чиновници живели су и становали онда у 

”контумацу” малом предграђу, затвореном зидовима. Ту је сва роба са истока истоваривана и по пропису 

неко време стајала. У том простору провео је Бранко пет година детињства, а у Вуковом зивоту видесмо 

какве је погрде он о истип просторијама од Милошевих агената бас у доба Бранкова бављења у истима 

слушао. Вука на једном делу контумаца нагрђују пријатељи Милошеви а на другом Бранко, дечак од осам 

и по година заузет играњем или школским књигама. Али је Бранко напустио и једни и друго и дошао до 

”парламентарије”, намамљен виком и лармом, да види, како овог хромог човека са фесом на глави 

свакојакоим именима непознати људи називају. То би се могло назвати. Вук и Бранко у земунском 

контумацу 1832. године. 
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Специфичности школе 
 

ОШ „Бранко Радичевић“ већ више од 100 година краси и својом делатношћу   оплемењује део 

насеља. О њој, као о својој бившој или садашњој школи, с поносом прича исто толико генерација ученика, 

али и плејада врсних просветних радника. Оно што нашу школу чини другачијом од осталих јесу следеће 

чињенице: 

o У  школи ради 46 одељења за образовање и васпитање ученика . Настава се изводи у две 

смене и стручно је заступљена за све предмете. 

o У школи постоји и ради продужени боравак. У склопу садржаја рада продуженог боравка 

реализују се васпитно-образовне и рекреативне активности у оквиру следећих подручја: 

 учење и самостални рад 

 активности у слободном времену 

Садржај рада тесно је повезан са садржајем и активностима редовне наставе,   слободним и 

другим активностима у оквиру васпитно-образовног рада. Настава је стручно заступљена и изводи је  

професор  разредне наставе. 

 У предметној настави реализује се настава у кабинетима у великој згради, и учионицама 

у малој згради.  

 У школи се настава физичког васпитања изводи у две фискултурне сале, а школа поседује 

и базен и има сваке године организовану обуку за прваке непливаче.  

 У школи, кабинет информатике је опремљен довољним бројем рачунара а користи  се и 

дигитална учионица за извођење наставе и из других предмета 

 У школи су све учионице опремљене  рачунаром уз могућност коришћења интернета у 

настави 

 Ученици наше школе су организовани у многобројним  секцијама, групама, друштвима и 

организацијама, а у прилог томе говоре постигнути резултати ученика на смотрама и 

такмичењима почев од општинског па све до државног  нивоа.Жеља и ученика и родитеља 

је да се побољша рад секција и увођење нових секција значајно би допринело одређивању 

специфичности школе 

 Школа организује разноврсне активности од којих су најпосећеније новогодишње журке 

,продајне изложбе за новогодишње празнике као и обележавање значајних међународних  

датума.  

 У школи се традиционално организују  разноврсне манифестације и то: пријем првака, Дан 

школе, новогодишња журка,новогодишњи вашар, школска слава Свети Сава, Ускршњи 

вашар,свечани испраћај ученика осмог разреда 

 У току ове школске године планирано је да буде измењен  Правилник о награђивању и 

похваљивању  ученика и наставника за постигнуте резултате. Основни циљ Правилника 

је подизање мотивације за рад ученика и наставника, утврђивање похвале и награде као 

доминантног режима поткрепљења позитивних облика рада и понашања, што би подигло 

квалитет учења и залагања и ученика и наставника. У школи се примењује Правилник о 

избору ђака генерације, којим су утврђени критеријуми (и извршено) за бодовање 
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кандидата. На овај начин постигла се објективност у избору ђака генерације, што ће бити 

пракса и убудуће.  

 

Васпитни програм школе реализоваће се посебно кроз: 

 веће ангажовање одељенских старешина и педагошко-психолошке службе школе у 

благовременом и одговарајућем реаговању код појединих проблема који се јављају у школи 

 превенцију разних облика девијантног понашања кроз укључивање ученика у рад психолошких 

радионица, чији је основни циљ да се помогне ученицима у што бољем социјалном сналажењу  

 квалитетно планирање и програмирање рада одељенских заједница које ће се доследно 

реализовати 

 организација дискусија са ученицима о њиховим актуелним проблемима, посебно о болестима 

зависности као и неговање здравих стилова живота кроз радионице и предавања која ће се 

организовати у сарадњи са ДЗ Нови Београд 

 

Школа је укључена у реализацију пројекта “Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“ који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Ако узмемо у обзир све горе наведено можемо рећи да се школа, у садашњим околностима када 

се ученици све мање окупљају око школе као подстицајне средине, труди да створи и однегује један здрав 

амбијент у којем ће се пријатно осећати ученици, наставници, родитељи и сви они које пут доводи ка нама. 
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На следећим странама биће приказане фотографије ученика са разних дешавања у школи које 

такође представљају специфичности школе. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 
 

Материјално-технички услови 
 

Просторни услови, опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Зграде 

и опрема доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења. 

Школа се налази у средишту великог градског насеља и удаљена је од саобраћајница. У 

непосредној околини су паркови, игралишта и савско шеталиште. Природно окружење богато је биљним 

и животињским светом и доприноси остваривању исхода из различитих области.  

У насељу постоји неколико занатских центара,културних установа, а у близини је и пијаца. Све ово 

омогућава развијање разноврсних компетенција ученика и остваривање наставе оријентисане ка 

предузетништву. 

Школа се састоји од две зграде повезане наткривеном пасарелом. У мањој згради налазе се 

учионице намењене ученицима нижих разреда, кабинети за техничко и две сале за физичко, велика и 

мала. 

Школа располаже са: 

• 16 учионица за ученике од првог до четвртог разреда; 

• 20 учионица и кабинета за ученике од петог до осмог разреда; 

• 2 информатичка кабинета; 
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• просторијама за припрему наставника 

• 2  канцеларије за психолога и педагога; 

• 4 канцеларије за директора, помоћника директора, секретара, рачуноводство; 

• 2 кабинета за техничко информатичко образовање; 

• малом и великом салом за физичко васпитање; 

• великом свечаном салом са бином 

• библиотеком; 

• зборницом; 

• учионицом за реализацију продуженог боравака; 

• школском кухињом и трпезаријом; 

• стоматолошком ординацијом; 

• школским базеном; 

• два унутрашња дворишта (у једном се налази летња учионица); 

• два велика школска дворишта; 

• великим спортским теренима. 

Целокупан школски простор континуирано се одржава, обнавља и плански осавремењава. Велики 

значај придаје се набавци одговарајућих наставних средстава, превасходно средствима из сопствених 

прихода. 

Школа је у претходном периоду већу пажњу посветила набавци и рационалном коришћењу 

рачунара, тако да је школа омогућила коришћење интернета а куповином неколико лаптопова и бим 

пројектора као опремањем дигиталне учионица покушано осавремењавање наставе како би сваки 

наставник могао користити  за унапређење наставе неки од наведених средстава СИТ-а. У плану је и 

организовање обуке запослених за коришћење савремене информационе технологије, како би што већи 

број наставника био оспособљен за коришћење постојећих техничких ресурса.Кабинети су солидно 

опремљени, али се у наредном периоду планира опремање додатним средствима. 

Школа је окружена  пространим и добро одржаваним зеленим површинама које су у довољној мери 

уређене, али се и у  наредном периоду планира уређење и одржавање зелених површина што је у складу 

са ШРП-ом као и процесом вредновања  ( израда плана о одржавању простора,подела задужења,сађење 

различитог биља, постављање клупа...) 

У оквиру школе ради ученичка библиотека - библиотека  ради пуно радно време у периоду од 9-

15 часова како би се задовољиле потребе ученика у обе смене. Школска библиотека  располаже са око 

7500 књига. Читаоница располаже са 20 места за ученике.  

У школу редовно стижу часописи. Ученици су до сада  користили  часпис“Школарку““ , као и радне 

свеске издавачке куће“Пчелица“ у складу са одлуком чланова одељенског већа  1-4 разреда и сагласности 

директора  школе. Формирањем Библиотечке секције и поновним покретањем Школског листа и разгласа, 

створиће се услови за интензивнији развој навика читања и чувања књига за будуће генерације. 
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Својом укупном тематиком и садржајном структуром библиотека задовољава потребе ученика, 

наставника, стручних сарадника и родитеља. 

Информатичко-технолошка и мултимедијална опрема 

 

Тип опреме Где се користи Укупан број 
 
Дигитална учионица 
 

-у настави информатике 
-у  разредној и предметној настави 

 
1 

 
Кабинет за информатику 

-у разредној и предметној настави  
-за презентације и стручно 
усавршавање запослених 

 
 
1 

 
Рачунари у учионицама и кабинетима 

 
-у разредној и предметној настави 

 
1 по учионици 

 
Пројектор 
 

-у разредној и предметној настави  
-за презентације  

 
1 по учионици 

 
Рачунари у канцеларијама 

 
-за потребе запослених 

 
5 

 
Рачунар и штампач у зборници 
 

 
-за потребе наставника разредне и 
предметне наставе 

 
 
2+1 

 
Скенер 

 
-за потребе школе 
 

 
2 

 
Интернет 
 

-у разредној и предметној настави  
 

 
да 
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Ресурси ван школе 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБЛИК САРАДЊЕ 

Министарство просвете – 

школскауправа 

- унапређење наставе 

Основне школе на општини - организација заједничких семинара 

- међушколска такмичења 

- састанци актива директора 

- састанци актива стручних сарадника 

Средње школе на општини  

 

- посете ученика 8. Разреда 

- организовање презентација СШ у нашој школи 

- организована посета сајму образовања 

- састанак актива стручних сарадника 

Културно – просветни центар 

општине  

- укљученост ученика уактивности центра 

- сарадња са пријатељима деце Нови Београд 

КУД „Шумадија“ - укљученост ученика у фолклорну и драмску групу 

- припрема заједничких свечаности 

Клуб математичара – Архимедес - учешће наших ученика у раду школе 

Регионални центар за таленте - оспособљавање наших ученика за самостални 

истраживачки рад из различитих научних облсти 

Кошаркашки клуб Визура - укљученост наших ученика, учешће на спортским 

турнирима 

Одбојкашки клуб Визура - укљученост наших ученика, учешће на спортским 

турнирима 

Аикидо клуб Уча - укљученост ученика, учешће на спортским турнирима 

Музеји на територији града - посета изложбама 

Градска управа - стална сарадња са одређеним службама за друштвене 

делатности 

- учешће школе у прославама на нивоу града 

Дом здравља - стални здравствени прегледи ученика и радника школе 

- помоћ стручњака у реализацији програма здравственог 

васпитања и примарно - превентивних програма 

Центар за социјални рад - сарадња са циљем праћења развоја појединих ученика 

Туристичке агенције - организација екскурзија и рекреативне наставе 

Црвени крст - хуманитарне и друге пригодне акције 

Институт за стране језике - стручно усавршавање 

Вртићи „Сунце“, „Звончићи“ и 

„Ђурђевак“ 

- организовање посете предшколаца школи 

- родитељски састанци – за будуће прваке 

- размена информација са васпитачима предшколских група 
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Људски ресурси 

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ има стручан и квалитетан наставни и ваннаставни кадар, 
мотивисан и отворен за спровођење иновативних метода у образовно-васпитном процесу. Запослени су 
укључени у разноврсне облике стручног усавршавања и редовно похађају акредитоване семинаре које 
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Наставници разредне и предметне наставе 

ВАСПИТ. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ СВЕГА 

ОДЕЉЕЊСКА НАСТАВА 25 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 8 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5 

РУСКИ ЈЕЗИК 1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 

ИСТОРИЈА 2 

ГЕОГРАФИЈА 2 

ФИЗИКА 2 

МАТЕМАТИКА 4 

БИОЛОГИЈА 2 

ХЕМИЈА 1 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 4 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4 

ВЕРОНАУКА 2 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 2 

УКУПНОНАСТАВНИКА 80 

 

Остало ваннаставно особље 

ВАСПИТ. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ СВЕГА 

ДИРЕКТОР 1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 1 

ПЕДАГОГ 1 

ПСИХОЛОГ 1 

БИБЛИОТЕКАР 1,5 

ЛОГОПЕД 0,5 

СЕКРЕТАР 1 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
1 
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Стручна структура свих запослених у школи 

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ НК КВ ССС ВШС ВСС МР ДР СВЕГА 

ОДЕЉЕНСКА НАСТАВА    5 19 1  24 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК    1 7   8 

СРПСКИ ЈЕЗИК     5   5 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     5   5 

РУСКИ ЈЕЗИК     1   1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА    1  1  2 

МУЗИЧКА КУЛТУРА     2   2 

ИСТОРИЈА     2   2 

ГЕОГРАФИЈА     2   2 

ФИЗИКА    1 1   2 

МАТЕМАТИКА     4   4 

БИОЛОГИЈА     2   2 

ХЕМИЈА     1   1 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА     4   4 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ     3 1  4 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК     3   3 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ     4   4 

ВЕРОНАУКА     2   2 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     2   2 

УКУПНО НАСТАВНИКА    8 69 3  80 

ДИРЕКТОР     1   1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     1   1 

ПЕДАГОГ     1   1 

ПСИХОЛОГ     1   1 

БИБЛИОТЕКАР     1   1,5 

ЛОГОПЕД     0,5   0,5 

СЕКРЕТАР     1   1 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, 
АДМИНИСТРАТИВНЕ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
  1     1 

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 
    1   1 

ДОМАР  2      2 

СЕРВИРКА И СПРЕМАЧИЦЕ 18 1      19 

УКУПНО ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 18 3 2  7,5   30 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 18 3 2 8 70 2  110 

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 
1 

ДОМАР 2 

СЕРВИРКА И СПРЕМАЧИЦЕ 19 

УКУПНО ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 30 
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ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО – НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

Бројно стање ученика 

 
РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 180 6 

II 192 7 

III 169 6 

IV 167 6 

V 142 5 

VI 165 6 

VII 144 5 

VIII 126 5 

СВЕГА 1285 46 

 

РАЗРЕД /1 /2 /3 /4 /5 /6 УКУПНО 
ПРОСЕК 

ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

V 30 27 28 27 30  142 28,5 

VI 26 28 29 27 27 28 165 27,5 

VII 27 28 30 30 29  144 28,8 

VIII 25 25 26 20 30  126 25,2 

РАЗРЕД /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 УКУПНО 
ПРОСЕК ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

I 29 33 25 33 30 30  180 30 

II 30 26 30 25 30 25 26 192 27,5 

III 30 26 28 30 30 25  169 28 

IV 27 29 29 27 30 25  167 28 
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УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД  I  ДО  IV  РАЗРЕДА: 708 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА: 28,3 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА: 577 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА: 27,5 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА I  ОД   VIII   ДО РАЗРЕДА: 1285 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА: 27,9 

 

 

Настава пре подне  почиње у 8,00 и траје до 13,15 часова, настава по подне почиње у 14,00 и  траје до 
19,15 часова. 
   Рад дежурних наставника почиње у 7,00 односно у 13,45 часова. 
 Распоред дежурства: 
Мала зграда: Пасарела - Мало двориште.....2  наставника одељенске наставе 
                       Приземље..................................2            «                 «              « 
                       1. спрат.......................................2            «                 «              « 
Велика зграда:     Пасарела.................................2 наставника предметне наставе 
                              Приземље... ................. ..........2           «                  «             « 
                              1. спрат.....................................2           «                  «             « 
                              2. спрат.....................................2           «                  «             « 
 
Наставници који имају први час долазе на посао најкасније до 7,45, односно 13,45 часова. 

Секретаријат: од 8,00 до 16,00 часова. 

Педагога школе: понедељак и уторак од 8,00 до 14,00, часова, среда, четвртак и  петак од 13,30 до 19,30, 

часова. 

Психолог: понедељак, уторак, од 08,00 до  14,00 часова, среда, четвртак, петак  од 13,00 до 19,00 часова 

Логопед: прве и треће недеље у месецу уторак 13:30 до 19:30, четвртак 8:00 до 14:00, петак 8:00 до 14:00, 

друге и четврте недеље у месецу понедељк 13:30 до 19.30, среда 8:00 до 14:00. 

Библиотекар: од 8,30 до 14,30 часова 

Боравак: од 8 до 16 часова.  

Дежурство: у боравку  од 7 - 8 и од 16 -18 часова 

Звоно објављује улазак ученика у школску зграду у 7.45 односно у 13,45 часова.  У  7,55 односно у 13,55 

часова звоно означава полазак наставника из зборнице и уводе ученике у своје учионице односно 

кабинете.Тачно у 8,00 односно у 14,00 часова звоно означава почетак часа. 

Помоћно-техничко особље ради пре подне од 6,30  до 14,00 часова,  а по подне од 13,00 до 19,30 часова. 
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

Локални фактори који утичу на развој школе 

 
Школа се налази у центру блока 45, ван главних саобрачајница, што њен положај чини веома 

привлачним за родитеље који брину о безбедности своје деце. 

Постојање продуженог боравка у нашој школи је нарочито привлачно запосленим и самохраним 

родитељима којима је обезбеђен  стручни рад и надзор над њиховом децом док  они обављају своју  радној 

обавезу. 

Наставно особље је прошло обуку за рад на рачунарима. Школа има информатички кабинет и 

повезана је  на интернет који се користе не само у настави информатике,већ и у настави осталих 

предмета.Овим развојним планом је предвиђено унапрђивање наставе применом технологије у 

предметној и разредној настави. 

Школа има врло успешан Ученички парламент  који активно учествује у предлагању и реализацији 

великог броја значајних активности у школи. 

Школа организује едукативне програме (намењене ученицима и родитељима)за превенцију насиља, 

болести зависности,промоције здравих стилова живота,предавања,радионице,семинаре ,а у сарадњи са 

државним институцијама. 

Будући да школа има сарадњу  са институцијама локалне заједнице и да су ресурси локалне 

средине који утичу на развој школе релативно добро искоришћени и да пројекти који су до сада 

реализовани у школи, а и они који ће убудуће бити реализовани,иду путем који је води ка модернизацији 

наставе и подизању степена  задовољства ученика и родитеља боравком у њој. 

У школи је у последњих пар година сређен ентеријер школе(окречени ходници, преуређена 

дигитална учионица,уређена просторија за продужени боравак ученика,набављена нова наставна 

средства).Сви до сада урађени радови, као и они који ће у наредном периоду бити урађени,умногоме ће 

допринети побољшању услова рада школе али и шире локалне заједнице. 

 

Функционисање школе у локалном окружењу 
 

Наша школа је успоставила одличну сарадњу са многобројним установама. Школа припада Месној 

заједници „Сава“ која поседује велику библиотеку, салу, галерију, спортске клубове (кошаркашки, 

фудбалски, рукометни, карате,..) и културно-уметничко друштво. Школа успешно сарађује са свим овим 

клубовима и друштвима. 

Веома успешна сарадња је успостављена са бројним позориштима, нарочито позориштима 

„Душко Радовић“ и „Пинокио“, музејима, библиотекама, Београдском филхармонијом и ДКЦ-ом и 

Пријатељима деце Нови Београд. Презентације романа, књига песама и  креативне радионице организују 
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се у сарадњи са библиотеком Града Београда, Универзитетском библиотеком Београда, огранцима 

„Сава“, „Вук Караџић“ и дечјим одељењем „Змај“. 

Сарадња са овим установама се огледа кроз организоване посете ученика и учешћа ученика и 

наставника у акцијама које ове установе организују.Велику подршку пружају издавачке куће: „Лагуна“, 

„Вулкан“, „Пчелица“, „Одисеја“, „Дата Статус“, „Богуновић“, „БИГЗ“, „Клетт“, „Нови Логос“, „Креативни 

центар“ и многе друге.  

Ученици и наставници наше школе сарађују и са еколошким и планинарским удружењима у 

окружењу. Сарадња траје већ дуги низ година и често се организују излети и еколошке акције. 

Радо и редовно се одазивамо и учествујемо у свим хуманитарним акцијама, а често их и сами 

организујемо. Акција „Чеп за хендикеп“, прикупљање чепова са пластичних боца је постала редовна акција 

током сваке школске године. Ученици и наставници грађанског васпитања организују сваке школске 

године прикупљање одеће за децу из „Свратишта“. 

Школа је успоставила добру сарадњу са предшколским установама „Сунце“ и „Звончић“, основним 

и средњим школама и факултетима на Новом Београду као и УФ, Филолошким факултетом и Друштвом 

за српски језик и књижевност и Филозофским факултетом. 

Закључне напомене: Ако се у целини посматрају услови рада школе може се констатовати да 

школа има добру сарадњу са друштвеном средином и да су ресурси друштвене средине добро 

искоришћени а пројекти који су до сада реализовани у школи и који ће се убудуће реализовати у великој 

мери допринеће како развоју школе тако и локалне заједнице. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Екстерна евалуација 
 

Школа је 2016. године прошла екстерну евалуацију. Након вишедневног боравка у нашој школи,  

комисија за екстерну евалуацију оценила је нашу школу просечном оценом 3.6. Указано је и на слабости 

у школи које смо се ми трудили да у претходном периоду отклонимо. 

Интерна евалуација 
 

Интерна евалуација спроводи се на нивоу школе у оквиру редовног праћења  реализације свих 

предвиђених активности у школи, обиласка часова редовне наставе и ваннаставних активности, писања 

извештаја о посећеним часовима, као и у оквиру сталног  процеса самовредновања квалитета рада школе.  
У плану је и израда новог правилника за интерно стручно усавршавање запослених (који ће бити 

део шрп-а) и који ће интерну евалуацију подићи на један виши ниво. 
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АНАЛИЗА СТАЊА 
 

Вредновање старог плана 
 

Претходни развојни план, односио се на две приоритетне области: област наставе и учења и 

професионалног развоја наставника. Циљ је подизање квалитета наставе увођењем савремених 

наставних средстава како би се знања учинила трајнијим и примењивијим. У том смислу предвиђено је 

следеће: опремање кабинета информатике новим рачунарима и набавка видео-бима, опремање 

постојећих кабинета савременим наставним средствима, стручно усавршавање наставникa и пуштање у 

рад ки функционисање радио станице. 

 У оквиру области професионалног развоја наставника радило се на подизању квалитетне 

васпитне компетенције наставника као и превазилађење наставе која је углавном била заснована на 

предавањима. 

 Приступило се изради  новог развојног плана(стари план је важио до јуна 2019.Након анкетирања 

свих интересних група  извршен је избор приоритетних области, али пошто није испоштована временска 

реализација неки делови старог плана биће искоришћени за израду новог. Стручни актив је одлучио да се 

за период од пет година уради нови ШРП. 

 

Извештај о самовредновању 
 

Увидом у документацију о самовредновању области квалитета рада школе у претходном периоду 

добијени су следећи подаци: 

Кључне области: 

Програмирање, планирање и извештавање 

Подршка ученицима 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

У области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА тим се ослањао на Приручник за самовредновање квалитета рада 

школе. Узета су следећа подручја у разматрање: 4.1. Брига о ученицима, 4.2. Подршка учењу, 4.3. Лични 

и социјални развој и 4.4. Професионална оријентација. Анкете су радили ученици, наставници и 

родитељи. 

У области квалитета Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, тим 

је израдио своју анкету која је прилагођена потребама запослених и школе. Анкету је 44 наставника, током 

априла месеца.  

Област Програмирање, планирање и извештавањеје вреднована кроз анализу документације. 
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Приказ метода које су коришћене у прикупљању података 

                          

   Технике 
                             Инструменти 

1. Анкетирање 

Упитници: упитници за ученике, наставнике и родитеље- Брига о ученицима 

Уптиник за ученике- Подршка учењу 

Упитник за ученике и наставнике – Лични и социјални развој 

Упитник за родитеље и ученике – Професионална оријентација 

Упитник за наставнике- Организација рада школе и Ресурси 

2.Интервјуиса

ње 
Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима 

3.Посматра-ње 

Чек листе и тврдње: 

- безбедност и сигурност ученика у школи; праћење физичког, здравственог, 

емоционалног и социјалног стања ученика; 

- квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења; напредовање 

и успех ученика; стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у 

процесу учења; 

- подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика; 

подстицање и неговање демоктаског духа и ученичких ибицијатива и активности 

- помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења  

Педагошко-инструктиван рада-посете наставним часовима 

4.Анализа 

документације  

 

Годишњи програм рада школе за 2017/18. 

Извештај о реализацији полугодишњег плана рада школе за школску 2018/2019. 

Извештаје о самовредновању рада школе за претходне кључне области  

Извештај тима за професионалну оријентацију за 2017/18. 

Извештај стручних сарадника за 2017/18. 

Извештај Ђачког парламента за 2017/18. 

Записници стручних већа, белешке настаника, извештаји одељенских старешина 

евиденција о ваннаставним активностима о акцијама које су иницирали ученици о раду 

ученичких организација, евиденција о контактима са ученицима и родитељима,  

Дневници и планови рада, програм школских приредби и манифестација и сл. 

 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“ 

Област квалитета „Планирање, програмирање и ивештавање“ вредновали смо  кроз анализу 

документације. Због недостатка времена и свих промена које су наступиле, наш предлог је да се област 

квалитета поново вреднује наредне школске године.  Оно што је тим урадио јесте детаљан снимак стања 

у односу на стандарде и индикаторе новог Правилника о стандардима квалитета рада 

установе("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/18) и предложене су активности за 

унапређивање поменуте области у наредном периоду. 
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Стандард „1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе“ 

 Да Не Делимично 

1.1.1. Школски програм се заснива на 

прописаним начелима за израду овог документа. 

*   

1.1.2. У изради Развојног плана установе 

учествовале су кључне циљне групе (наставници, 

стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 

локална заједница). 

*   

1.1.3. Садржај кључних школских 

докумената одржава специфичности установе. 

  * 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на 

аналитичко-истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе. 

  * 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се 

узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. 

*   

Стандар 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада 

у школи. 

 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу 

са школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром. 

*   

1.2.2. У оперативним/акционим плановима 

органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развојног 

плана и школског програма и уважене су актуелне 

потребе школе. 

  * 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно 

одсликавају процесе рада и пројектују промене на 

свим нивоима деловања. 

*   

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела 

и тимова предвиђа активности и механизме за 

праћење рада и извештавање током школске 

године. 

*   

1.2.5. Годишњи извештај садржи 

релевантне информације о раду школе и усклађен 

је са садржајем годишњег плана рада. 

*   
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Стандард1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметих и предметних компетенција. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне 

и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа 

за оперативно планирање наставе. 

*   

1.3.2. У оперативним плановима 

наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике којима је планирано 

активно учешће ученика на часу. 

*   

1.3.3. Планирање допунске наставе и 

додатног рада је функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика. 

*   

1.3.4. У планирању слободних активности 

уважавају се резултати испитивања интересовања 

ученика. 

*   

1.3.5. Планирање васпитног рада са 

ученицима засновано је на аналитичко-

истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног 

окружења. 

*   

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже 

самовредновање рада наставника и/или напомене 

о реализацији планираних активности. 

  * 

 

4.1. Опис нивоа остварености 

На основу детаљне анализе докуменатације и посета наставним часовима од стране директора, 

помоћника директора и педагошко-психолошке службе , тим је констатовао да је област вредновања 

„Планирање, програмирање и извештавање“ на нивоу 3 остварености квалитета.  

Предлози мера и активности за унапређивање квалитета рада у области „Планирање, 

припремање и извештавање“ 

Проценили смо област квалитета „Планирање, програмирање и извештавање“ на нивоу 3 

остварености квалитета, са више својих позитивних страна, него недостатака. Оно на чему треба даље 

радити у наредним годинама је: 

 Уважити специфичности установе у планирању рада, 

 Ускладити планове стручних већа за области предмета, 

 Заснивати планирање наставника на међупредметном повезивању, 
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 Ускладити обрасце за месечно планирање наставника, 

 Избор програма стручног усавршавања да произилази из стварних потреба запослених и стручних 

већа за области предмета, 

 Планирати адаптацију новопридошлих ученика и пружити им адекватну подршку на свим нивоима 

школе, 

 Планирање наставног рада ускладити са потребама деце, одељења, узрасних, интелектуалних, 

мотивационих карактеристика ученика, 

 Реализација обуке/семинара на тему савремених, интерактивних метода у настави, 

 Наставити рад на већој индивидуализацији и диференцијацији у настави. 

 

5. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“ 

 

У оквиру ове области  урађено је анкетирање ученика, наставника и родитеља у следећим 

подручјима: 

o Брига о ученицима, 

o Подршка учењу, 

o Лични и социјални развој, 

o Професионална оријентација. 

Поред тога, Ученички парламент је такође био укључен у процес самовредновања. Ученици су од 

стране педагога добили задатака да на својим часовима одељењске заједнице размене искуства и 

мишљења са својим другарима у одељењу и издвоје ДОБРЕ стране школе, као и НЕДОСТАТКЕ/ПОТРЕБЕ 

од стране ученика. Представници Ученичког парламента су испунили свој задатак. Педагог школе је 

квалитативном анализом података, обрадила податке и резултати су у склопу извештаја. 

Приказ и анализа резултата 

5.1.1.Подручје: Брига о ученицима 

Безбедност и сигурност ученика 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ 

 

Правилник о безбедности ученика *   

Процедура за заштиту и безбедност ученика *   

Процедуре за приговоре ученика и родитеља *   

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког 

малтретирања/насилништва, верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл. 
*   
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Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика 

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и 

социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте 
*   

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим 

акцијама ради промовисања стила „здравог живота“ 
*   

Социјални програм школе *  

Евиденција сарадње школе са здравственом службом *   

Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци *   

Евиденција организованих акција за помоћ ученицима *  

Евиденција контаката са ученицима *   

Евиденција контаката с родитељима *   

Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити 

ученика 
*   

 

ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

У Правилнику о безбедности ученика јасне су процедуре за заштиту ученика.     * 

Сви су упознати са садржајем Правилника.    
 

* 
 

Одговорности и задужења наставника и ученика су јасно дефинисани у 

Правилнику. 
    

 

* 
* 

Примена Правилника се анализира.     *   

Реагује се на утврђене пропусте.      
 

* 

Реагује се на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове 

безбедности/безбедности ученика у школи. 
      * 

Ученици/родитељи се информишу о мерама предузетим поводом њихових 

приговора. 
      * 

Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног 

понашања, злоупотребе дроге, алкохола... 
      * 

Уведене су ефективне мере како би се идентификовале емоционалне, телесне 

и зрдавствене потребе ученика и како би се оне испуниле благовременим 

интервенцијама наставног особља, стручних сарадника изван школе и употребом 

других средстава. 

   *   

Ради промовисања здравља школа има сталну сарадњу са здравственом 

службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика, 

едукативни постери...). 

    *  
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Школа редовно организује систематске прегледе ученика.       * 

У школи се промовише стил „здравог живота“.     *  

Школа има социјални програм, односно процедуре за утврђивање социјалних 

потреба ученика и мере за задовољавање истих. 
   *   

Школа има сарадњу са установама за бригу о деци.      * 

Школа огранизује акције за помоћ ученицима слабог материјалног стања.     *   

Одељењске старешине и стручни сарадници имају довољно времена за 

разговоре са ученицима и родитељима. 
    *  

Добијене релевантне информације се прослеђују уз поштовање поверљивости 

информација и права на приватност. 
      * 

  

У овом анкетирању било је обухваћено 21ученик старијих разреда ( 5-8 ), 150 родитеља и 21 

наставник. Они су одговарали на питања из упитника која су се односила на безбедност ученика у школи, 

сарадњу ученика са наставницима, као и њихових родитеља са наставицима и залагањима наставника 

као и осталих радника школе да се на време и коректно  реше сви проблеми са којима се ученици сусрећу. 

На основу анкета коју су урадили наставници наше школе дошли смо до резултата да велика већина 

наставника ( 80,95%) сматра да је веома важно или важно да сарађују са ученицима и њиховим 

родитељима, да помажу ученицима да стекну осећај сигурности и безбедности у школи, да ученицима 

помажу у тешким психичким, емотивним или материјалним ситуацијама, или их упућују на особе које би 

могле конкретније помоћи. Такође мањи  проценат наставника сматра да суте ставке у већој мери 

присутне или присутне. 

Ниво остварености је 3.  

Подручје вредновања „Подршка учењу“ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ 

  

Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

Програми за подршку ученицима у процесу учења  *  

Планови рада наставника *   

  

Напредовање и успех ученика  

Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима ученика *   

Записници са састанака стручних, одељењских и наставничког већа *   

Процедура за идентификовање ученика са посебним потребама, односно 

посебним способностима/талентима 
 *  

Планови рада са идентификованим ученицима  *  



27 

 

Евиденција/картони о праћењу идентификованих ученика  *  

Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању 

изузетних постигнућа ученика 
*   

  

Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења 

Евиденција активности посебне службе/особе задужене за подршку 

процесу учења 
*   

Евиденција организоване консултативне или индивидуалне наставе *   

Евиденција ангажовања стручњака ван школе  *  

  

ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

Школа има разрађене програме за подршку ученицима у 

процесу учења (увођење у технику учења, помоћ у 

превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована 

помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене 

сопственог напредовања...). 

      * 

Планови рада су добро конципирани и на одговарајући 

начин диференцирани такода омогућавајусвимученицима 

(различитих способности и стилова учења) потпуно учешће у раду 

и максимално напредовање (у складу са њиховим могућностима 

и способностима). 

    *   

Задаци и активности се бирају пажљиво уз узимање у 

обзир индивидуалних потреба ученика. 
    *   

Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на 

основу тога утврђују посебне потребе појединих ученика. 
     *  

Редовно се прати и разматра напредовање и успех 

ученика. 
      * 

На основу утврђених посебних потреба појединих ученика 

планирају се и припремају посебне активности, задаци и сл. да би 

се напредним ученицима омогућило даље напредовање и учешће 

у истраживачким и другим пројектима. 

      * 

Код свих ученика се подстиче самосталност и 

одговорност за сопствено напредовање, тако да ученици могу 

сами да користе различите изворе информација, да примењују 

различите технике учења, да сами бирају начин и темпо рада. 

      * 
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Свако напредовање и успех ученика се похваљује, а 

изузетна постигнућа промовишу. 
     *  

Постоји посебна служба/особа задужена за подршку 

процесу учења која прати напредовање и успех ученика на 

школском нивоу. 

      * 

Ова служба/особа има одређене термине за саветовање 

наставника. 
      * 

Ова служба/особа пружа потребну помоћ свим 

наставницима при конципирању планова рада. 
      * 

Ова служба/особа ради на развоју/едукацији наставног 

особља. 
    *   

Ова служба/особа се бави саветовањем и 

координисањем активности у вези са пружањем подршке процесу 

учења. 

     *  

Редовно и према потреби се организује и помоћ 

стручњака изван школе. 
     *  

  

Анкетом је обухваћено 25ученика,трећег, четвртог, петог и седмог разреда. Највећи број ученика 

је сва питања окарактерисао као веома важна или важна.  

Већина ученика сматра да је врло важно и у потпуности присутно да наставници помажу 

ученицима који спорије напредују ван редовне наставе кроз  допунску наставу и сл.Од анкетираних 

ученика њих  64% сматра врло важно  да се не досађују на часу,  док њих 20% сматра да је то присутно у 

потпуности.   

Половина од  анкетираних ученика уме да процени сопствено напредовање и остварене резултатe 

и кажу да  у току учења користе и друге изворе информација (књиге, часописе, интернет). Велики број 

ученика сматра да је у потпуности присутно да су талентованим ученицима  омогућени посебни облици 

рада ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад). 

Школа разрађује и реализује програме за подршку у процесу учења (увођења у технике учења, 

помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, 

упиућивање и начин процене сопственог напредовања) Приликом израде активности у обзир се узимају 

индивидуалне потребе ученика. 

Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потребе 

сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који  заостају у раду 

помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило даље 

напредовање и учешће у истраживачким активностима и другим пројектима. У школи постоји служба / 

особа задужена за подршку у процесу учења, она прати напредовање и успех ученика на школском нивоу; 

пружа потребну помоћ свим наставницима и по потреби организује помоћ стручњака изван школе.  

Ниво остварености 4.  
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Приказ одговора ученика 

 Важно Тачно 

На тврдњу/исказ 1. У школи нас уче 

како да учимо (упућују нас у разне 

технике учења).40%  је оценило да је 

врло важно (4), а 48% да је важно (3), 

12% да је мање важно 

Укатегорији тачно/присутно 32%  

сматра да је то тачно (4), 12% сматра 

да је у већој мери тачно (3), 36% 

сматра да је у мањој мери тачно (2) 

20% нетачно (1). 
  

На тврдњу/исказ 2. Успешни и мање 

успешни ученици добијају различите 

задатке. као врло важно (4) изјаснило 

се 40%, као важно (3), изјаснило се 

36%. мање важно (2) 16%, а неважно 

(1) 8%. У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 28% , у већој мери 

тачно/присутно (3) 36%, у мањој мери 

тачно (2) сматра 16% нетачно (1) 

20%. 

  

На тврдњу/исказ 3. Наставници нас 

организују тако да успешни ученици 

помажу ученицима који спорије 

напредују Као врло важно (4) 48%, а 

као важно(3) 36% мање важно (2) 8%, 

а неважно (1) 8%.. У категорији тачно/ 

присутно у потпуности (4) 60% у већој 

мери тачно/присутно (3) 16%, у мањој 

мери тачно (2) 12%, нетачно (1) 8%. 
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На тврдњу/исказ 4.Наставници 

помажу ученицима који спорије 

напредују ван редовне наставе 

допунску наставу и сл.). (крозкао врло 

важно (4) изјаснило се 68%, важно (3) 

20% мање важно (2) 12%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 60%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 20%,мање тачно 

(2) 8% нетачно/није присутно (1) 12%. 

  

На тврдњу/исказ 5. Талентованим 

ученицима су омогућени посебни 

облици рада ван редовне наставе 

(кроз додатну наставу, секције, 

истраживачки рад и сл.). као врло 

важно(4) 40%, као важно (3) 24% 

мање важно (2) 24%, неважно (1) 

12%. У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 60%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 20%. мање тачно 

(2) 12% нетачно/није присутно (1) 8%.   

На тврдњу/исказ 6. Ученици се не 

досађују на часу као врло важно(4) 

64%, као важно (3) 20% мање важно 

(2) 12%, неважно (1) 4%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 20%, 

у већој мери тачно/присутно (3) 32%. 

мање тачно (2) 8% нетачно/није 

присутно (1) 40%. 
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На тврдњу/исказ 7.На часу могу 

радити онолико брзо колико желим 

као врло важно(4) 16%, као важно (3) 

40% мање важно (2) 20%, неважно (1) 

24%. У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 28%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 8%. мање тачно (2) 

16% нетачно/није присутно (1) 40%. 

  

На тврдњу/исказ 8. Не учим само из 

уџбрника и бележника већ користим и 

друге изворе информација (књиге, 

часописе, интернет) као врло 

важно(4) 44%, као важно (3) 4% мање 

важно (2) 24%, неважно (1) 28%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 40%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 8%. мање тачно (2) 

16% нетачно/није присутно (1) 36%. 

  

На тврдњу/исказ 9.Када имам 

проблем у учењу у школи, могу да 

добијем савете како да то 

превазиђем.као врло важно(4) 52%, 

као важно (3) 20% мање важно (2) 

16%, неважно (1) 12%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 56%, 

у већој мери тачно/присутно (3) 20%. 

мање тачно (2) 20% нетачно/није 

присутно (1) 4%. 
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Подручје вредновања „Лични и социјални развој“ 

 

 Важно Тачно 

На тврдњу/исказ 1. Понашање 

наставника у школи, међусобно и у 

односу са ученицима, јесте 

узузајамно уважавање.65%  је 

оценило да је врло важно (4), а 25% 

да је важно (3), 10% да је мање 

важно (2). У категорији 

тачно/присутно 55%  сматра да је то 

тачно (4), 45% сматра да је у већој 

мери тачно (3). 

  

На тврдњу/исказ 2. У школи нас уче 

да имамо поверења у сопствено 

знање и способности. као врло 

важно (4) изјаснило се 65%, као 

важно (3), изјаснило се 35%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 60% , у већој мери 

тачно/присутно (3) 30%, у мањој 

мери тачно (2) сматра 10%. 

  

На тврдњу/исказ 3.У школи нас уче 

да будемо одговорни за учење.Као 

врло важно (4) 80%, а као важно(3) 

20% мање важно. У категорији 

тачно/ присутно у потпуности (4) 

70% у већој мери тачно/присутно (3) 

25%, у мањој мери тачно (2) 5%. 
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На тврдњу/исказ 4.У школи нас уче 

да будемо одговорни за своје 

поступке. Kао врло важно (4) 

изјаснило се 65%, важно (3) 35%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 70%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 25%, 

нетачно/није присутно (1) 5%. 

  

На тврдњу/исказ 5. У школи нас 

подстичу да бринемо о људима.као 

врло важно(4) 35%, као важно (3) 

55% мање важно (2) 10%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 40%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 20%. мање тачно 

(2) 40%. 

  

На тврдњу/исказ 6.У школи нас уче 

да бринемо о природи и да је 

чувамо.као врло важно(4) 55%, као 

важно (3) 30% мање важно (2) 15%. 

У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 80%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 10%. мање тачно 

(2) 10%. 
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На тврдњу/исказ 7. У школи нас 

подстичу на међусобну 

толеранцију.као врло важно(4) 45%, 

као важно (3) 45% мање важно (2) 

5%, неважно (1) 5%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

25%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 50%. мање тачно (2) 20% 

нетачно/није присутно (1) 5%. 

  

На тврдњу/исказ 8.У школи нас 

наводе на поштовање 

различитости.као врло важно(4) 

75%, као важно (3) 20% мање важно 

(2) 5% У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 60%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 20%. мање тачно 

(2) 20%. 

  

На тврдњу/исказ 9.У школи се негују 

и подстичу сараднички односи.као 

врло важно(4) 65%, као важно (3) 

20% мање важно (2) 5%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 55%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 35%. мање тачно 

(2) 10%. 
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На тврдњу/исказ 10.У школи нас 

подстичу да самостално и 

објективно доносимо закључке и 

судовеузимајући у обзир чињенице 

и извор информација.као врло 

важно(4) 65%, као важно (3) 30% 

мање важно (2) 5%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

60%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 35% нетачно/није присутно (1) 

5%.   

На тврдњу/исказ 11. У школи се 

редовно похваљују позитивни 

поступци и успех ученика.као врло 

важно(4) 60%, као важно (3) 35% , 

мање важно (2) 5%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

65%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 20%. мање тачно (2) 25%. 

  

На тврдњу/исказ 12. Сваки мој 

позитиван поступак наилази на 

одобравње, како наставника тако и 

ученикaкао врло важно(4) 30%, као 

важно (3) 70%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

35%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 50%. мање тачно (2) 15% 
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На тврдњу/исказ 13.О недопустивом 

понашању ученика у школи, као што 

је агресивност, 

нетрпељивост, нетолеранција, 

неуважавање и слично, отворено се 

разговара.као врло важно(4) 90%, 

као важно (3) 10%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

70%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 15%. мање тачно (2) 10% 

нетачно/није присутно (1) 5%.   

На тврдњу/исказ 14.Ученици су 

преко својих организација укључени 

у решавање проблема 

недопустивог понашања ученика у 

школи, као што је агресивност, 

нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и 

сличнокао врло важно(4) 85%, као 

важно (3) 5% мање важно (2) 10%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 60%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 25%. мање тачно 

(2) 10% нетачно/није присутно (1) 

5%. 

  

На тврдњу/исказ 15.Укључен/а сам 

у рад бар једне ученичке 

организације у школикао врло 

важно(4) 35%, као важно (3) 30% 

мање важно (2) 25%, неважно (1) 

10%. У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 35%, у већој мери 

тачно/присутно (3)45%. мање тачно 

(2) 5% нетачно/није присутно (1) 

15%. 
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На тврдњу/исказ 16.Свестан/на сам 

значаја укључивања у рад 

ученичких организацијакао врло 

важно(4) 60%, као важно (3) 30% 

мање важно (2) 10%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

45%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 40%. мање тачно (2) 10% 

нетачно/није присутно (1) 5%. 

  

На тврдњу/исказ 17.Упознат/а сам с 

Декларацијом УН о правима детета 

(Повељом дечјих права). као врло 

важно(4) 60%, као важно (3) 30% 

мање важно (2) 10%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

45%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 40%. мање тачно (2) 10% 

нетачно/није присутно (1) 5%. 

  

На тврдњу/исказ 18.Ученици су у 

могућности да организовано 

учествују у одлучивању по 

питањима 

која се непосредно тичу њих 

самих..као врло важно(4) 80%,  

мање важно (2) 15%, неважно (1) 

5%. У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 55%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 25%. мање тачно 

(2) 20%.   
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На тврдњу/исказ 19Укључен/а сам у 

бар једну ваннаставну активност у 

школикао врло важно(4) 55%, као 

важно (3) 20% мање важно (2) 25%. 

У категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 70%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 20%. мање тачно 

(2) 10%. 

  

На тврдњу/исказ 20.Учествовање у 

ваннаставним активностима ми 

омогућује да задовољим 

својаинтересовања и развијам своје 

таленте..као врло важно(4) 65%, као 

важно (3) 30% мање важно (2) 5%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 75%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 25%. 

  

На тврдњу/исказ 21.Наше 

иницијативе и предлози се 

разматрају озбиљно на 

наставничким већима.као врло 

важно(4) 40%, као важно (3) 50% 

мање важно (2) 10%. У категорији 

тачно/присутно у потпуности (4) 

25%, у већој мери тачно/присутно 

(3) 50%. мање тачно (2) 15% 

нетачно/није присутно (1) 5%. 
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На тврдњу/исказ 22.Наше 

иницијативе и предлози се често 

усвајају, односно омогућава нам се 

ипомаже да их реализујемо..као 

врло важно(4) 40%, као важно (3) 

50% мање важно (2) 10%. У 

категорији тачно/присутно у 

потпуности (4) 35%, у већој мери 

тачно/присутно (3) 45%. мање тачно 

(2) 10% нетачно/није присутно (1) 

10%.   

 

 

Анкетом је обухваћено 20 ученика четвртог, шестог и осмог разреда. Највећи број ученика је сва 

питања окарактерисао као веома важна или важна. На тврдњу под редним бројем 7.У школи нас подстичу 

на међусобну толеранцију од укупног броја анкетираних ученика њих  45% се изјаснило као врло важно, а 

са том тврдњом се у потпуности слаже 25% анкетираних ученика. 

На тврдњу/исказ под редним бројем  15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у 

школи само њих 35% сматра то врло важним а исто тако и присутним у потпуности.. У школи се негује и 

подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање брига о другима, 

сарадња. Континуирано се ради на сузбијању неприхватљивог понашања, нетолеранције и 

агресивности.Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено знање и способности, 

одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и сараднички односи. Школа редовно похвањује 

позитивне поступке и успех ученика. У школи се негује и подстиче демократски дух тако што су ученици 

укључени у процес доношења одлука у школи преко својих организација  (нпр. Ученички парламент и сл.) 

Пограм личног и социјалног развоја ученика, као и евиденција о укључивању ученика у непосредно 

друштвено окружење  је документација коју школа не поседује. У школи постоје прописани облици 

организовања ученика, али се ученици у малом броју укључују у њихов рад.  

Ниво остварености 3.  

Анкету је попунило 10 наставника. Резултати говоре да 60% наставника сматра да је школа место 

добре и позитиве климе. На тврдњу „Сви се у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, 

поштовање, сарадњу и бригу о другима“, 50% сматра да је то у потпуности присутно у школи, док 20% 

сматра да је то присутно у мањој мери. 

Сви анкетирани наставници сматрају да служе за пример ученицима, родитељима о осталим 

колегама. 70% наставника сматра да развија код ученика одговорност за учење. 80% наставника сматра 

да развија код ученика у потпуности одговорност за поступке, док 20% сматра да је то у већој мери 

присутно. 

Ученици се по мишљењу наставника подстичу на бригу о другима. 40% сматра да се у постпуности 

развијају сараднички односи са другим ученицима, 30% сматра да је то присутно  већој мери.  
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Похвале за ученике користи 80% наставника. Ученици се по мишљењу наставника упућују на 

знања о својим правима (њих 20% сматра да је то у потпуности присутно), 60% сматра да је то присутно 

у већој мери, а 20% сматра да је то у мањој мери присутно. 

Ученици се подстичу на одлучивање по питањима који се тичу њих лично, то сматра 40% 

наставника у потпуности, 40% сматра у већој мери, а 20% сматра да је то у мањој мери присутно.  

 

Подручје вредновања: Професионална оријентација 

Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике 

образовно-васпитног рада. Носиоци активности пружају ученицима континуирану помоћ ученицима при 

самопроцењивању сопствених способности и интересовања. Пружа се адекватно и редовна помоћ 

родитељима у усмеравању професионалног развоја њихове деце(разговори, сусрети и лични контакти са 

задуженим наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију...).Информације које ученици 

добијају су јасне, прецизне, релевантне и актуелне (информације саветодаваца, информације из књига и 

брошура, информативни материјал у штампаном и електронском облику...). 

Међутим у школи не постоји програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника 

задужених за професионалну оријентацију, нити  евиденција остварене сарадње са представницима из 

разних области занатства и индустрије. Ученици немају  прилике да, ради задовољења својих 

интересовања и потреба на пољу професионалне оријентације, присуствују данима“отворених врата“ у 

различитим образовним установама. 

Ниво остварености 3.  

Анкету је попунило 10 наставника. Резултати говоре да 60% наставника сматра да је школа место 

добре и позитиве климе. На тврдњу „Сви се у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, 

поштовање, сарадњу и бригу о другима“, 50% сматра да је то у потпуности присутно у школи, док 20% 

сматра да је то присутно у мањој мери. 

Сви анкетирани наставници сматрају да служе за пример ученицима, родитељима о осталим 

колегама. 70% наставника сматра да развија код ученика одговорност за учење. 80% наставника сматра 

да развија код ученика у потпуности одговорност за поступке, док 20% сматра да је то у већој мери 

присутно. 

Ученици се по мишљењу наставника подстичу на бригу о другима. 40% сматра да се у постпуности 

развијају сараднички односи са другим ученицима, 30% сматра да је то присутно  већој мери.  

Похвале за ученике користи 80% наставника. Ученици се по мишљењу наставника упућују на 

знања о својим правима (њих 20% сматра да је то у потпуности присутно), 60% сматра да је то присутно 

у већој мери, а 20% сматра да је то у мањој мери присутно. 

Ученици се подстичу на одлучивање по питањима који се тичу њих лично, то сматра 40% 

наставника у потпуности, 40% сматра у већој мери, а 20% сматра да је то у мањој мери присутно.  

 

Подручје вредновања: Професионална оријентација 
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Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

 

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике 

образовно-васпитног рада. Носиоци активности пружају ученицима континуирану помоћ ученицима при 

самопроцењивању сопствених способности и интересовања. Пружа се адекватно и редовна помоћ 

родитељима у усмеравању професионалног развоја њихове деце(разговори, сусрети и лични контакти са 

задуженим наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију...).Информације које ученици 

добијају су јасне, прецизне, релевантне и актуелне (информације саветодаваца, информације из књига и 

брошура, информативни материјал у штампаном и електронском облику...). 

Међутим у школи не постоји програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника 

задужених за професионалну оријентацију, нити  евиденција остварене сарадње са представницима из 

разних области занатства и индустрије. Ученици немају  прилике да, ради задовољења својих 

интересовања и потреба на пољу професионалне оријентације, присуствују данима“отворених врата“ у 

различитим образовним установама. 

Ниво остварености 3.  

 

6. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА“ 

 

Област квалитета изабрана је у сарадњи са активом за Развојно планирање. Због кадровских 

измена у руководству школе и постављањем новог вд директора школе, тим је одлучио да индикаторе који 

се односе на рад директора изостави и да се бави питањима организације рада, ресурса у школи и 

професионалним развојем запослених. 

У складу са тим израђена је анкета за потребе самовредновања ове области. Анкету је попунило 

44 наставника и стручна сарадника. Анкета је одрађена у априлу.  

У оквиру анкете садржана су питања отвореног типа и тврње путем скале Ликертовог типа. 

Наставници су се на тврдње изјашњавали у опсегу „у потпуности се слажем“ до „у потпуности се не 

слажем“., тачније од 1 до 5, где је број један степен најмањег слагања са тврдњом.  

На тврдњу број 1. „Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности“, 43,18% наставника се делимично слаже са тврдњом, 36,36% се слаже, 13,63% 

се у потпуности слаже, мали број наставника се не слаже са тврдњом, 4,54%. 

На тврдњу број 2 „Стручна тела и тимови су упознати са својим обавезама и активностима“, 45,45 

% се слаже са тим, 20,45% се у потпуности слаже, док је неодлучних 29,54% наставника. 

Тврдња број 3 „Стручна тела и тимови обављају свој посао у складу са надлежностима“ 

45,45%наставника се слаже са тврдњом, 20,45% се у потпуности слаже, 31,81% се делимично слаже, док 

мали проценат наставника 2,27% износи да се не слаже са тим. 
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На тврдњу број 4 „Школа је отворена за промене и подстиче иновације“влада мишљење 

наставника да школа јесте отворена за промене, 54% наставника се са тим слаже. 34,09% се делимично 

слаже са тим, а 9,09 се не слаже са тврдњом. 

На тврдњу број 5 која гласи „Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у школи“, 

47,72% наставника се слаже са тврдњом, 15,09% се у потпуности слаже, док се делимично слаже 36,37% 

наставника. 

На тврдњу број 6 „Школа развија школске пројекте у којима подстиче предузумљивост и 

иницијативу код ученика“ мишљења су подељена. 40,1 % наставника се делимично слаже, 31,81% се 

слаже, 15,09% се у потпуности слаже, док 8% наставника се не слаже са тим. 

На тврдњу број 7 „Наставници континуирано користе различита наставна средства у циљу 

побошљања квалитета наставе“ 38,64% наставника се слаже, 29,54% се у потпуности слаже са тврдњом, 

25% наставника се делимично слаже, док 5% наставника износи неслагање са тврдњом. 

На питање „Да ли сматрате да постоји потреба за већом мотивацијом запослених?“ 70, 45% 

наставника одговара са ДА, 18,18% са МОЖДА, а 9,09% наставника са НЕ. 

 Наведени начини за мотивисање запослених из угла наставника су: 

 Похвале за запослене, 

 Додатна усавршавања, 

 Плаћени семинари, 

 Већа сарадња са колегама, 

 Уважавање мишљења и веће поштовање, 

 Чешћи заједнички излети, 

 Огласна табла за похвале, 

 Слободни дани, 

 Равномерна ангажованост свих запослених у подели послова. 

 

У наставном раду наставницима највише недостају: 

 Боља и савременија наставна средства, 

 Смарт табле, 

 Више пројектора, 

 Боља сарадња међу колегама, 

 Јасна подела задужења. 

 

Области рада за којима постоји потреба за унапређивањем знања су:  
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 Инклузивно образовање, 

 Тематска настава, 

 Пројектно планирањем 

 Интердисциплинарна настава, 

 Дигитална настава, 

 Студијска путовања.  

 

6.3. Опис нивоа остварености  

 

Сматрамо да је и оба област квалитета изузетно важна за квалитет рада у школи. Постоји простор 

за даљу надоградњу и бољи квалитета рад у оквиру њу. Наша процена на основу расположивих доказа је 

да се област налази на нивоу 3 остварености.  

Анализа резултата из угла ученика представника Ученичког парламента након отворене дискусије 

са одељењима 

Током априла и маја ученици који су представници Ученичког парламента су у својим одељењима 

на часовима одељењске заједнице имали отворену дискусију на тему „Добре и лоше стране моје школе“. 

Ученици су веома лепо урадили свој задатак, који смо на састанку Ученичког парламента заједно 

аналзирали и издвојили кључне сегменте.  

Добре стране школе Лоше стране школе Потребе за унапређивањем 

 Опремљеност школе 

 Базен који школа поседује 

 Постојање више терена 

које школа има у свом склопу 

 Величина школе 

 Две сале за физичко 

 Опремљена и лепа свечана 

сала 

 Бројне манифестације које 

се у школи реализујју 

 Манифестација „Ја имам 

таленат“ 

  

 Недовољна 

опремљеност 

савременим наставним 

средствима 

 Недостатак 

средстава за хигијену у 

школским тоалетима 

 Двориште школе 

које би могло бити 

уређеније 

 Недоследност и 

неједнакост у 

критеријумима 

кажњавања ученика 

 Благи критеријуми 

у захтевима пред 

ученицима и 

санкционисању 

недоличног понашања 

o Боља дисциплинованост 

ученика 

o Веће казне за ученике који 

показују недолично понашање 

o Опремање школе 

савременим наставним средствима 

(смарт табле), 

o Више физичких активности 

o Организација такмичења 

ученика у турнирима на нивоу 

школе 

o Шаховска секција 

o Више реквизита за 

извођење наставе физичког 

васпитања 

o Отварање пекаре у школи 

o Уређење огласних табли за 

ученике 
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o Обезбеђивање простора за 

излагање продуката ученичких 

радова 

o Боље обезбеђење школе 

o Организација посета ван 

школе другим културним и 

образовним институцијама 

o Боља сарадња на релацији 

наставник-ученик 

o Школски часопис 

o Школски радио у обе смене 

o Стварање услова за 

школски аутобус 

o Више секција и 

ваннаставних активности у школи 

(спортске, шаховска, драмска, 

новинарска) 

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Мисија 
 

Школа ће се труди да понуди ученицима квалитетну наставу, разноврсне ваннаставне активности, 

савремена наставна средства и да оствари успешну сарадњу са родитељима у циљу пружања што 

квалитетнијег образовања и развоја за све ученике наше школе. 

 

Визија 
 

На темељима традиције, остварених резултата и успеха ученика и наставника који су радили са 
њима школа гради савремену оријентацију, руководећи се принципима модернизације наставе, 
подстицања личног развоја ученика, наставника, родитеља и њиховог активног учешћа у раду школе. 
Школа тежи да однегује амбијент у коме ће се ученици правилно развијати, добро осећати и квалитетно 
учити.  
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Приоритетне области развоја школе 
 

На основу анализе и евалуације  старог  развојног плана, анализе резултата самовредновања у 
области квалитета, анализе образовних постигнућа ученика, разматрања визије и мисије школе, 
разматрања стандарда квалитета рада установе, утврђене су приоритетне области, и то:  

 

Програмирање, планирање и извештавање 
Подршка ученицима 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

Оно на чему треба радити у школи је: 

 

1. Стручно усавршавање наставника (семинара који се организују у школи и који се директно односе 

на проблематику и теме које су људима потребне-избор семинара да бирају запослени договором на 

Педагоском колегијуму),  

2. Организација угледних часова (на нивоу стручних већа , међусобном сарадњом и узајамном 

посетом , огласна табла за примере добре праксе-припреме часова и слично..)  

3. Организација продајних изложби као јачање предузетништва у школи-новац се може употребити у 

набавку средстава која недостају у уционицама  

4. Доношење кодекса понашања за ученике, родитеље и запослене – 

5. Правилник о награђивању и похваљивању запослених  

6. Обука за писање и реазлизацију пројеката,  

7. Бољи маркетинг школе (редовно вођење сајта, истицање резултата ученика, похваљивање успеха 

ученика и запослених 

8. Отворена врата за родитеље-Велика отворена врата 4 пута годишње пред сваки класификациони 

период могуцност да дођу и посете наставнике које желе 

9. Турнири у школи-такмичења,  

10. Секције-више секција за децу по њиховом избору,  

11. Вршњачки тим-формирање тима који би убрајао по 2 представника из сваког одељења од 5.до 8. 

са циљем да се баве темама које имају за циљ превенцију насиља, дискриминације, јацања 

толеранције међу њима и слицно,  

12. Јачати етос школе- заједнички излет за запослене -1 годишње бар. 

 

1. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

 

Професионални развоj jе сложен процес коjи подразумева стално развиjање компетенциjа наставника и 

стручних сарадника ради квалитетниjег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа 

њихових постигнућа. Саставни и oбавезни део професионалног развоjа jе стручно усавршавање коjе 
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подразумева стицање нових и усавршавање постоjећих компетенциjа, важних за унапређивање 

образовно-васпитног рада. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника планира се у складу са Правиником за стручно 

усавршавање наставника и стручних сарадника. 

 

Извод из Правилника: 

Члан 23.  

Наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом, ученицима и 

одраслима као и других облика рада има право и дужност да се стручно усавршава, као и право да 

одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.  

У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања, и то:  

1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 

4. став 1. тачка 1) овог правилника;  

2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог правилника, за које има право на 

плаћено одсуство.  

Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из 

различитих облика стручног усавршавања из става 2. тачка 2. овог члана, од чега најмање 80 бодова из 

одобрених програма стручног усавршавања.  

Досадашња пракса школе, показује укљученост наставника у разноврсне облике стручног усавршавања у 

складу са Планом стручног усавршавања, а у складу са Школским програмом. Школа учествује у 

реализацији пројеката разних институција које се баве унапређивањем наставе: Министарства просвете, 

науке и технлошког развоја, Министарства омладине и спорта, међународне организације, факултети, 

институти... 

Школа организује и стручна усавршавања својих запослених у оквиру установе, али их подстиче и даје им 

подршку да се редовно стручно усавршавају и да редовно посећују  семинаре и стручне скупове. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника школа планира у складу са потребама и 

приоритетима образовања и васпитања ученика, приоритетним областима које је утврдио министар 

надлежан за послове образовања, на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за 

професију наставника и стручних сарадника, резултатима екстерне евалуације школе и самовредновања. 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и  

васпитања су: 

 Пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне 

компетенције,уз употребу информационо-комуникационих   технологија 

 информационо-комуникационетехнологије 

 превенцијанасиља, злостављања и занемаривања 

 превенцијадискриминације 

 инклузијадеце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованихгрупа 
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 комуникацијскевештине 

 јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе 

и управљања одељењем 

 сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима 

 

Планирано стручно усавршавање у складу са Развојним планом оствариваће се активностима из 

приоритетних области стручног усавршавања са посебним акцентом на развијање компетенција, у циљу 

стварања школе као образовног и културног центра заједнице. 

У оквиру школе : 

 

 пројектнанаставакаооблик образовно-васпитног рада којим се развија уопште међу предметне 

компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

 информационо-комуникационетехнологије 

 извођењемугледнихчасова, односно активности са дискусијом и анализом 

 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, прикаже књиге, приручника, 

дидактичких материјала,стручних чланка, различите врсте истраживања, студијско путовање и 

стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом 

 коришћење ситуација – полагања за лиценцу , као и менторски рад са студентима за активности са 

дискусијом и анализом; 

 отвореност школе за учешће у програмима од националног значаја у установи 

 

По одобреним обукама и стручним скуповима: 

 

 Сви наставници и стручни сарадници сачинили су и предали Личне планове стручног 

усавршавања, који обухватају избране теме за стручно усавршавање  

 Школа сваке године организује и похађање неког од акредитованих програма стручног 

усавршавања ван установе. Сви акредитовани програми биће у складу са циљевима ШРП и 

финансијскиммогућностима од чега ће зависити и временска реализација у токушколске године. 

 

И до сада је школа настојала да освремењава свој приступ у раду са ученицима, ау складу са развојем 

информационо-комуникационих технологија. 

Настојаћемо да крозстручно усавршавање, у установи и ван ње, оспособимо што више наставника 

заупотребусавременетехнологије. 

Кроз процес самовредновања, наставници су исказали највећу потребу за обукама из области 

инклузије и рада на часовима одељењске заједнице. 

 
План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника,предлажу се следеће активности: 
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- упознавањенаставника и стручнихсарадникасаусловима и поступциманапредовањаистицања звања(на 

наставничком већу) 

- информисање о стицању звања у установи 

-евидентирање наставника који оставрујууслове и желе да поднесу захтев за стицање звања у складу са 

Правилником (члан 30-33) 

- достављање захтева и доказа о испуњеностиуслова за стицање звања  (члан35.Правилника): Стручном  

већу,наставничком већу,савету родитеља, као иприбављање позитивног мишљења наведених 

- посета просветног саветника часовимаподносиоцима захтева за стицање звања 

- мишљење просветног саветника 

- директор доноси решење о стицању звањапедагошки саветник / самостални педагошки саветник 

 

Планирање стручног усавршавања 

Потребе и припритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних 

планова професионалног развоја наствника и стручних сарадника, резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе, извештаја иоствареност стандардапостигнућа и других показатеља 

квалитета образовно-васпитног рада.  

Лични планпрофесионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу 

самопроцененивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручних сарадника. 

Стручноусавршавање остварује се: 

1. Активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности; 

2. Активностима које се спроводе по посебним програмима обука и стручних скупова; 

3. Активностима које предузима Министарство просвете и науке РС, Завод за Унапређивање образовања 

и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања кроз стручнаи студијска путовања; 

4. Активностима које предузима Министарство, а није обухваћено тачкама 2 и 3; 

5. Активностима које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног 

развоја, и то активностима које нису наведене (објављивање стручних радова,чланака, ауторство и 

коауторствоодобрених уџбеника или другог наставног средства,међународни скупови и друго). 

Сваке школске године наставници и стручни сарадници израђују свој лични план стручног 

усавршавања. Школа на основу личног плана усавршавања наставника израђује план 

стручногусавршавања за сваку школску годину који је саставни део Годишњег плана рада школе. 

 Договор по стручним активима о стручном усавршавању унутар установе 

 Обавештење свих запослених о понуђеним активностима стручног усавршавања у школи 

 Израда Личних планова стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, 

директора као део годишњег плана рада школе и усклађени су са развојним планом 

установе 

 израда Годишњег плана стручног усавршавања 

 реализација свих облика рад планираних у Годишњем плану стручног усавршавања



ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
 

Приоритетна област: 
1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ : 
 Подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу 
Подићи ниво подршке ученицима у прилагођавању школском животу 
Унапредити понуду ваннаставних активности 
Унапређивати  социјални развој ученика кроз обуку за избегавање и међусобно решавање конфликата 

Критеријум успеха Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 

Задатак 1.1.  Подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу 

 
 

 Идентификовање ученика за које је 
неопходна индивидуализација у раду на 
основу анализе успеха 
 

 
Директор, Стр
учна 
служба, Педаг
ошки 
колегијум, Нас
тавници, Тим 
за ИО 

 
До краја школске 
2019-2020.год. 

извештај и евиденција о 
ученицима 
 

Задатак 1.2. Подићи ниво подршке ученицима у прилагођавању школском животу 

 
Формирање тима за подршку ученицима 
у прилагођавању школском животу 

Наставници 
Септембар, 
октобар 2019. 

Израда плана за 
подршку ученицима у 
прилагођавању 
школском животу 

Задатак 1.3. Унапредити понуду ваннаставних активности 

 

Испитивање интересовања ученика о 
ваннаставним активностима 

Педагошки 
колегијум 
ОС, Родитељи 
Ученици 
 

Почев од 
школске 2019/20. 
године 
континуирано 

Повећати понуду 
ваннаставних 
активности у школи 
према интересовањима 
и способностима 
ученика, а у складу са 
ресурсима школе 
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Задатак 1.4. Унапређивати  социјални развој ученика кроз обуку за избегавање и међусобно решавање конфликата 

 

Организовање едукативних радионица 
на тему ненасилне комуникације у 
сарадњи са Саветовалиштем за младе и 
другим удружењима младих 
  
 

Стручна 
служба, ОС 
Ученици – 
Вршњачки тим, 
Представници 
Саветовалишт
а за младе и 
других 
удружења 
младих 

Почев од 
школске 2019/20. 
године 
континуирано 

На часовима одељењске 
заједнице,  организовањ
е активности/предавања 
на тему ненасилне 
комуникације и 
конструктивног 
решавања проблема 

 

 
Приоритетна област: 
1. Програмирање, планирање и извештавање 

Развојни циљ : 
Унапредити програме наставних предмета тако шт ће се они временски ускладити у оквиру истог разреда. 

Критеријум успеха Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 

Задатак 1.1.  Временски ускладити планове из сродних наставних предмета 

 
 

 Ускладити наставни план сродних 
предмета 
 

 
Стручни 
активи  

 
До краја школске 
2019-2020.год. 

Наставни планови 

Задатак 1.2. Упознати све заинтересоване са Годишњим планом рада, Школским програмом и Развојним планом школе. 

 
Постављање на сајт школе 

ИТ сектор, 
директор, 
помоћник 

Септембар, 
2019. 

Увид 
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Приоритетна област: 
1. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Развојни циљ : 
Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање квалитета и успешности рада школе. 

 Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 

Задатак 1.1.  Рад на усклађивању планова и програма свих органа школе 

 
 

 Ускладити план и програм рада органа 
управе са планом рада стручних већа и 
актива 
 

Директор, 
помоћник, 
Стручни 
активи  

Почев од 
школске 2019/20. 
године 
континуирано 

Увид у план и програм 

Задатак 1.2. Успостављање јасне организационе структуре са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

 
Равномерно распоредити задужења 
запослених у школи. 

директор, 
помоћник, 
ѕапослени 

Почев од 
школске 2019/20. 
године 
континуирано 

Анкетирање запослених 

 
 

Приоритетна област: 
1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ :Унапређење квалитета и модернизација наставе  

Критеријуми успеха–
очекивани резултат 

Настава је унапређена и модернизована увођењем савремених начина рада, метода, техника и дидактичко-методичких 
средстава 
 

 
Индикатори – 
показатељи успеха 

-100% наставника обучено а 60% активно примењује ИТ у планирању и реализацији наставе 
-30% часова редовне наставе и ваннаставних активности укључује примену савремених наставних средстава 
-20% наставника похађало семинаре са темом модерних метода и техника рада 
-Сваки наставник одржао по 2 угледна/огледна часа на годишњем нивоу 
-Ученици остварују 10% боље резултате на такмичењима и завршном испиту у односу на претходни период 

Критеријум успеха Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 
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Задатак 1. Оспособљавање запослених за коришћење савремених информационих технологија обукама унутар и ван установе 

-100% наставника и учитеља прошло 
обуку за коришћење рачунара 
и електронске табле 
-60% наставника активно користи ИТ у 
припреми или извођењу наставе 

-Организовање обуке запослених за 
коришћење рачунара 
-Организовање обуке запослених за 
коришћење електронске табле 
-Планирање и реализација часова уз 
употребу ИТ 

 
Директор, 
наставник 
информатикен
аставници 

 
До краја школске 
2019-2020 год. 

План обуке, извештај и 
евиденција о присуству 
обуци, оперативни 
планови и дневне 
припреме 
 

Задатак 2. Реализација наставе коришћењем савремених наставних средстава 

30% часова редовне наставе и 
ваннаставних активности укључује 
примену савремених наставних 
средстава (електронска табла, интернет, 
дигитална учионица...) 
 

-Планирање и реализовање часова уз 
употребу савремених наставних 
средстава у редовној настави 
-Планирање и реализовање часова уз 
употребу савремених наставних 
средстава у ваннаставним активн. 
-Израда распореда коришћења 
дигиталне учионице и електронске табле 

Наставници 
Током сваке 
школске године 

Оперативни планови, 
дневне припреме, 
евиденција о посети 
часовима, распоред 
коришћења дигиталне 
учионице и електронске 
табле 
 

 
Приоритетна област: 
1.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ :  Побољшан успех ученика услед примене исхода и стандарда 
 

Критеријуми успеха –
очекивани резултат 

Ученици остварују боље резултате на такмичењима и на Завршном испиту услед интегративног приступа настави 

 
Индикатори – 
показатељи успеха 

Број и врста примењених   савремених наставних средстава 
% ученика који  наводе у којој се мери на  часовима користе  савремена наставна средстава 

Критеријум успеха Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 

Задатак 1. Планирати наставу према задатим исходима 

 
-интегративни приступ и развој 
међупредметних компетенција у 
глобалним и оперативним плановима 

 
Директор, 
наставници 

 
До краја школске 
2019-2020 год. 

оперативни планови и 
дневне припреме, 
извештаји са угледних 
часова 

Задатак 2. Повећана примена савремених наставних средстава, метода и облика рада на часовима  
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100%   наставника  примењују  савремена 
наставна средстава на неком од својих  
часова, од којих   20%  примењују на 
најмање 30% својих часова 
 

Примена савремених средстава у 
настави, интегративни приступ 

Наставници, 
Педагог, 
Психолог, 
Директор, 
Помоћник 

Током сваке 
школске године 

Оперативни планови, 
дневне припреме, 
евиденција о посети 
часовима 

 
Приоритетна област: 
1.ЕТОС 

Развојни циљ :  Регулисање међуљудских односа у школи. 
 

Критеријуми успеха –
очекивани резултат 

•У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. 
 •У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. 

Индикатори – 
показатељи успеха 

Боља атмосфера у школи која доприноси бољим међуљудским односима 

Критеријум успеха Активности Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

Инструменти 
евалуације 

Задатак 1. Укључивање школе у Еразмус пројекте 

 
Усклађивање Статута школе са Законом 
и подзаконским актима. -Присуствовање 
запослених семинарима о комуникацији 

Директор, 
психолог, 
наставници, 
родитељи 

До краја школске 
2019-2020 год. И 
даље 
континуирано 

Измењен Статут школе. -
Евиденција стручног 
усавршавања 
наставника. 

Задатак 2.  Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

 
Израда паноа, приредби, јавно 
похваљивање 

Сви запослени 
у школ, управа, 
ученици 

Током сваке 
школске године 

-Сајт школе, Летопис 
школе. 

 

 



 
ПРИЛОЗИ 
 
У прилогу се налази документ који су израдили чланови Ђачког парламента на тему  
Добре стране наше школе и предлози промена у школи 
 

 

 

 


