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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

Назив школе: ОШ „Љупче Николић“ 

Место: Алексинац 

Телефон: 018/800-108 и 018/800-109 

Факс: 018/800-108 

E-mail: osljupcenikolic@mts.rs 

Oпштина: Алексинац 

Округ: Нишавски 

Матични број: 07106980 
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На основу  члана 50. став 4.  и члана 119 став 1. тачка 2) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 

члана 26. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 и 10/2019),  Школски одбор ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу,  на 

основу предлога Школског развојног плана од стране Стручног актива за развојно 

планирање, на својој седници одржаној дана 29.06.2020. године донео је  

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

ЗА ПЕРИОД 2020- 2024. ГОДИНА 

 

 

 

1.1.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 Основ за доношење Школског развојног плана садржан је у члану 50. став 4. 

Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 

27/2018, 10/2019 и 6/2020) и члану 26. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. 

Гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 и 10/2019) У изради Школског развојног 

плана примењују се следећи законски и подзаконски прописи: 

1. Закон o основама система образовања и васпитања 

2. Закона о основном образовању и васпитању 

3. Правилник о стандардима квалитета рада установе 

4. Правилника о вредновању квалитета рада установе 

 

 

 

 

 



КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу као посебна установа почела је са 

радом 1955. године, одлуком Народног одбора општине Алексинац. Формирана је од 6 

одељења Вежбаонице Учитељске школе (од првог до четвртог разреда) и првих разреда 

тадашње потпуне гимназије. У моменту оснивања школа је имала 24 одељења. Одељења 

од  I  до IV разреда радила су у старој згради Вежбаонице, а одељења од V до VIII разреда 

у згради гимназије. 

 Од 9. априла 1957. године школа постаје јединствена осмогодишња школа са 

одељењима у Ал. Бујмиру, Глоговици, Вакупу и Краљеву у којима су до тада радиле 

четвороразредне школе. 

 Од марта 1963. године школа је добила на употребу зграду у којој је до тада радила 

гимназија. Зграда у којој и сада ради ОШ "Љупче Николић" је велелепни објекат грађен 

1935. и 36. године за потребе школе. Због сталног повећања броја ученика 1974. године 

дограђено је још 12 учионица. 

 Због великог броја ђака ова школа је 1983. године подељена тако што је 16 

одељења предметне наставе и одговарајући број наставника припојен Основној школи 

"Аца Милојевић" чиме је и та школа постала потпуна. 

 Због великог  интересовања родитеља у школској   2006/07. години у ОШ,,Љупче 

Николић,,започео је са радом продужени боравак деце. У продуженом боравку са децом 

раде  наставник разредне наставе Верослава Гојковић и професор разредне наставе 

Слађана Милошевић. 

  

 За успешан рад на васпитању и образовању младих школа је добитник многих 

признања, ордена, диплома и пехара. 

 

  

 

Школске витрине красе многобројна признања 



 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

ШКОЛЕ 
 

Школски простор: 

 

Школа ради у згради која је проглашена за споменик културе и под заштитом је државе. 

 

- Двориште школе 5500,00 m2 

- Спортски терени 1880,00 m2 

- Укупна површина школске зграде 3598,00 m2 

- Нови део зграде 1000,00 m2 

  

Од тога:  

  

7 класичних учионица  3х51 6х53 350,00 m2 

2 учионице (не испуњавају услове за рад)  S5 и S2 62,00 m2 

 

Специјализоване учионице: 

 

  

- кабинет за информатику 50,5 m2 

- кабинет за ликовну културу 51 m2 

- дигитална учионица S3 67,5 m2 

- Музичка култура (једна учионица) 67,76 m2 

- Биологија (две учионице) 104,00 m2 

- Хемија-физика (две учионице) (хемија 69,5) 138,00 m2 



- Две сале за физичко васпитање 338,00 m2 

- две свлачионице за дечаке 71,00 m2 

- две свлачионице за девојчице 71,00 m2 

- Библиотека са читаоницом 51,00 m2 

- Канцеларија стручних сарадника 10,25 m2 

  

Остали простор:  

- наставничка канеларија,  канцеларија директора, 

секретаријат, рачуноводство, изложбени простор, 

котларница, припремна канцеларија за ТО. 

 

 

678,00 m2 

- холови 696,00 m2 

Обејкат ''продуженог боравка'' 96 m2 

 

Издвојена одељења у Вакупу и Краљеву: 

- пет учионица   250,00 m2 

- остали простор 126,00 m2 

- двориште и спортски терени 3.000,00 m2 

- две школске њиве 6.000,00 m2 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

 Постојећи наставни кадар испуњава предвиђене услове Правилником о профилу 

наставног кадра и омогућава успешно остваривање наставног плана и програма, што 

потврђују и извештаји школског надзорника о извршеном увиду. Ради побољшања услова 

у наредном периоду ствараће се могућности за стално усавршавање и напредовање 

кадрова. 

 

Наставници разредне наставе 

 

Р.бр. Презиме и име 
% 

рад. врем. 

Степ. 

стр. 

спр. 

Звање 

1.  Лукић Споменка 100 % VI наставник р.н. 

2.  Вртачник Јасмина 100 % VII професор р.н. 

3.  Милошевић Слађана 100 % VII професор р.н. 

4.  Симић Гордана 100 % VII професор р.н. 

5.  Алексић Зоран 100 % VI дипл.учитељ 

6.  Петровић Слађана 100 % VI дипл.учитељ 

7.  Петровић Ивона 100 % VI дипл.учитељ 

8.  Ћојбашић Весна 100 % VI наставник р.н. 

9.  Гојковић Верослава 100 % VI наставник р.н. 

10.  Милетић Живорад 100 % VI наставник р.н. 

11.  Срећо Радосава 100 % VII професор р.н. 

12.  Видојковић Душица 100 % VII професор р.н. 



13.  Трифуновић Силвана 100 % VI наставник р.н. 

14.  Живковић Радмила 100 % VI наставник р.н. 

15.  Паповић  Слађана 100 % VI наставник р.н. 

16.  Милетић Момица 100 % VI наставник р.н. 

17.  Ивановић Гордана 100 % VI наставник р.н. 

18.  Петковић  Љиљана 100 % VI наставник р.н. 

19.  Стојковић Оливера 100% VII професор р.н. 

20.  Најдановић Лела 100% VII професор р.н. 

 

  

 

Наставници предметне наставe 

 

 

Р.Б. 

 

Презиме и име 

% 

Рад. 

време. 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Звање 

1.  
Вилчек Милица 100 % 

VII 
проф.српског језика 

2.  
Марковић Славица 100 % VII проф.српског језика 

3.  
Трајковић Милена 100 % VII проф.српског језика 

4.  
Ђорђевић Сандра 100% VII проф.српског језика 

5.  
Станковић Лидија 95%  VII проф.српског језика 

6.  
Миљана Миловановић 66.66% VII проф.математике 

7.  
Стојадиновић Наташа 100 % VII проф.математике. 

8.  
Јеремић  Вељковић Тања 100 % VII проф.математике. 

9.  
Добросављевић Јелена 100% VII проф.математике. 

10.  
Раденковић Маја 88,88% VII Проф математике 



11.  
Ракић Снежана 100 % VII проф.енглеског  јез. 

12.  
Ђорђевић  Деана 100 % VII проф.енглеског  јез. 

13.  
Црљеница Нина 80 % VII проф.енгл. језика 

14.  
Милошевић Братислав 50% VII проф.енгл језика. 

15.  
Милица Јовановић 100% VII проф.енгл. јез. 

16.  
Стевановић Зоран 100 % VII проф.историје 

17.  Стевановић Лела 
85% 
15% 

VII 
проф.историје 

грађанско 

18.  
Трајковић Берислав 100 % VII проф.географије 

19.  
Силвија Божиновска 75% VII проф.географије 

20.  
Цветковић Андрија 10% VII проф.географије 

21.  
Стефановић Виолета 100 % VII проф.биолог 

22.  
Поповић Тамара 100 % VII проф.биолог 

23.  
Павловић Александар 10% VII проф.биолог 

24.  
Ранђеловић Александар 100 % VII проф.TO 

25.  
Илић Дејан 20% VII проф.TO 

26.  
Миленковић Весна 100 % VII проф.TO 

27.  
Вуковић Александра 100% VII проф. физика 

28.  
Мишић Немања 60 % VII проф.физика 

29.  
Милојковић Владимир 10 % VII Проф. хемије 

30.  
Димитријевић Валентина 100% VII Проф. хемије 

31.  
Лукић Дарко 100 % VII проф.физичко 

32.  
Јовановић Зоран 100 % VII проф.физичко 

33.  
Бранковић Ана 100% VII проф.физичко 

34.  
Петровић Д.  Марија 15% VII проф.музичко 

35.  
Петровић Б. Марија 10 % VII проф.музичко 

36.  
Михаиловић Сузана 100 % VI 

наст.музичко 

37.  
Јовановић Саша 5% VI 

наст.музичко 

38.  
Крстић Бранка 85% VII проф.ликов.к 



39.  
Јорданов Горан 40% VII/2 мр лик.к. 

40.  
Павловић Александра 5% VII проф.ликов.к 

41.  
Митровић Ангелина 100% VII проф.фран.јез. 

42.  
Миљковић Гордана 100% VII проф.фран.јез 

43.  
Виријевић  Јована 22,22% VII проф.фран.јез 

44.  
Матић Татјана 11% VII проф.фран.јез 

45.  
Дамјановић Слободан 100% VII проф.информатике 

46.  
Илић Новица 40% VII вероучитељ 

47.  Бранимир Ђорђевић 45% VII 
Проф.енглеског 

грађанско 

48.  Јасмина Радовановић 20% VII 
Проф. Историје 

грађанско 

 

Стручни сарадници 

Р.бр.

  

 

Презиме и име 

% 

рад. 

врем. 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Звање 

1. Јањић Александар 100 % VII психолог 

2. Илић Весна 100 % VII библиотекар 

3. Стевановић Лидија 100 % VII педагог 

Укупно 3 стручна сарадника  са седмим степеном стручне спреме. 

Руководеће особље и администрација 

 

Р.б.р 

 

Презиме и име 

% 

рад. врем 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Звање 

1. Топлица Петровић 100 % 
VII 

директор 

 

 



Административно-финансијско особље 

 

Р.б.р 

 

Презиме и име 

% 

рад. врем 

Степен 

стручне 

спреме 

 

 

Звање 

1. Милетић Татјана 100 % VII 
Шеф 

рачуноводства 

2. Стојановић Драган 100% VII секретар 

3. Стошић Слађана 100% IV Ад.фин.радник 

 

 

Техничко и помоћно особље 

 

Р.б.р 

 

Презиме и име 

% 

рад. врем 

Степен 

стручне 

спреме 

 

 

Звање 

1. Вучић Слађана 100 % 
I 

пом.радник 

2. Милосављевић Весна 100 % I пом.радник 

3. Агатоновић Ненад 100 % III столар 

4. Китановски Душан 100% III електричар 

5. Стојадиновић Славица 100% I пом. радник 

6. Ђорђевић Данијела 100 % I пом.радник 

7. Петковић Радица 100 % I пом.радник 

8. Здравковић Радиша 60% I пом.радник 

9. Стаменковић Бобан 100% I пом.радник 

10. Васиљевић Светлана 100% I пом.радник 

11. Шаранац Динић Славица 100 % I пом.радник 

12. Стевановић Татјана 100% 
I 

пом.радник 

13. Петровић Југослав 
80 % 
20% 

 
III 
I 

Столар 
пом.радник 



14. Момчиловић Велиборка 75% 
I 

пом.радник 

15. Димитријевић  Маја 80% 
I 

пом.радник 

16. Војиновић Гордан 100% 
I 

пом.радник 

17. Ђорђевић Милена 100% 
I 

пом.радник 

 

 

 

 

Извод из Извештаја о спроведеном самовредновању 
 

Добијени су следећи резултати: 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ средња 

оцена 3,84 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА 2: НАСТАВАИУЧЕЊЕ   средња оцена 3,72 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНАПОСТИГНУЋАУЧЕНИКА  средња оцена 3,55 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКАУЧЕНИЦИМА  средња оцена 3,67 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА 5. ЕТОС    средња оцена 3,54 

- ОБЛАСТКВАЛИТЕТА6.ОРГАНИЗАЦИЈАРАДАШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ  ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА средња оцена 3,53 

Анализа по областима: 

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА – у овој области могуће је функционалније располагати материјално – техничким 

ресурсима школе, постојећа наставна средства учинити доступнијим наставном кадру, набавити 

нова која су по врсти и намени усклађена са потребама савремене наставе. 

ЕТОС- најмањи степен остварености показали су међуљудски односи у овој области квалитета 

рада школе. Сходно томе, препоручују се семинари и радионице за запослене на тему 

асертивности и комуникације, вештине за превазилажење конфликата и сл. Комуникација са 

локалном заједницом и родитељима је на задовољавајућем нивоу. Пожељно је активније 

укључивање родитеља у различите активности школе, нове идеје и стварање могућности за нове 

облике сарадње. 

ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА –школа бележи константно висок успех ученика на 

пријемним и квалификационим испитима, као и добар пласман на свим нивоима такмичења, више 

година уназад. У  предстојећем периоду акценат би требало ставити на стицање функционалних 

знања и развијање међепредметних компетенција, за још боља постигнућа. 



ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – у школи финкционише систем пружања подршке свим ученицима. 

За неки наредни период предлаже се стварање још шире инклузивне средине, у смислу веће 

подршке и помоћи деци из осетљивих група ( ромска деца, деца којима је потребна додатна помоћ 

и подршка). Такође , додатну подршку треба обезбедити и деци са изузетним способностима. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ – иако ова област показује висок степен остварености стандарда, 

препорука је да се развија функционално знање, уз остваривање исхода учења. 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ – планирање образовно – васпитног 

рада усмеравати на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда, постигнућа и 

исхода ученика, као и општих међупредметних и предметних компетенција. 

На основу показатеља, овакви резултати показују висок степен остварености стандарда. Током 

последњег екстерног вредновања школа је добила оцену 4, унапређивање школе има континуитет, 

како подизањем материјалних ресурса(нови део школе), тако и у осталим областма.  

Међутим, унапређење је увек могуће и потребно, првенствено у областима вредновања. 

 Препоруке Тима за самовредновање јесу да школа својим Развојним планом 

предвиђа унапређивање и у следећим областима, доносећи: 

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту;  

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна 

додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

6) план припреме за завршни испит; 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  

8) план стручног усаврша,вања наставника, стручних сарадника и директора; 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;  

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;  

11) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе; 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;  



13) друга питања од значаја за развој школе. 

 

 
 

 

 

 

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 

Специфичности школе 

• Школа са својим ученицима постиже запажене резултате како на такмичењима у 

организацији Министарства и стручних актива, тако и у ваннастасвним 

активностима 

• Позиција на којој се школа налази 

• Пространо двориште са добро уређеним спортским теренима 

• Висока компетентност наставничког кадра 

 

Вредности које негујемо 

• Професионализам у раду 

• Безбедност и брига о ученицима 

• Хуманост кроз учешће у бројним хуманитарним акцијама 

• Дух толеранције и сарадње кроз наставу и ваннаставне активности 

 

СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 
Снаге су: 

• Жеља и залагање наставника, ученика и родитеља да се што више ради на 

унапређењу квалитета наставе у добро опремљеном школском простору; 

• Едукованост наставника за примену савремених метода рада; 

• Богата школска библиотека са преко 14000 књига; 

• Две фискултурне сале; 

• Добро уређени терени за мале спортове; 

• Пројекат за изградњу школског базена у дворишту школе 

• Савремено опремљен посебан објекат за продужену наставу 

 

Слабости школе су: 

• Дотрајали неадекватни школски намештај 



• Дотрајала и руинирана фасада 

• Неадекватно ограђено школско двориште 

• Недовољно опремљени и застарели кабинети  

• Међуљудски односи могу бити на вишем нивоу. 

 
Отежавајуће околности за школу су: 

• Неразвијена привреда на територији општине Алексинац 

• Слаб материјални положај ученика и родитеља 

 

РЕСУРСИ ШКОЛЕ 
 

• Компетентност наставног особља 

• Воља и жеља наставника и ненаставног особља за сталним напредовањем 

• Наши ученици  

• Добар школски простор 

• Подршка општине Алексинац 

• Две фискултурне сале 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

У наредном периоду желимо да постанемо још модернија школа у којој ће 

ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери 

међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса. Желимо 

отворену школу са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у 

наставном процесу. Школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, 

ослушкивању његових потреба кроз остваривање и задовољење својих потреба, а у складу 

са интересима окружења. 

Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња 

реформа стално трајати. 

МИСИЈА 
 

Наша школа тежи да одржи углед и традицију највеће и најстарије школе на 

територији општине Алексинац, да уз квалитетно образовање пружи ученицима услове за 

развијање критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима могућност 

усавршавања и напредовања. 

Основна мисија наше школе је да подстиче развој: личности, индивидуалности, 

креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за 

форморање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи 



развој. Такође,  један од циљева нам је омогућити несметан физички развој ученика и 

смањење деформитета кичме који су веома чести у данашње време код деце школског 

узраста. 

 

Развојни циљеви и задаци у наредном периоду 
 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1: Програмирање, планирање и извештавање 
Развојни циљ: Израда анекса ШП, ГПРШ-а за текућу школског програма и новог ШП и њихова 

усаглашеност са ШРП-ом  

 

1.1.ЗАДАТАК:Усклађивање и корелација свих делова ГПРШ, анекса ШП и предлога новог ШП са 

циљевима, задацима и активностима новог ШРП-а.  

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

Начин праћења и 

реализације 

1.1.1 Ажурирање свих планова 

рада тимова, актива, 

стручних већа и органа 

Школе и њихово 

међусобно усклађивање и 

повезивање.  

Наставници, 

Руководиоци тимова, 

актива, стручних 

већа и органа Школе  

 

До краја шк. 

2019/2020. уз 

ажурирање сваке 

школске године  

 

Сва документа у школи су у 

складу са законским прописима. 

Планови су допуњени и 

ажурирани у складу са ШРП.  

 

1.1.2 Доношење Анекса 

Школског програма за 4. 

и 8.разред  

 

Тим за развој 

школског програма  

 

До краја школске 

2019/2020.  

 

Програми наставних предмета 

су усклађени у оквиру сваког 

разреда. Увид у сам документ и 

записници НВ,СР и ШО.  

 

1.1.3 Израда Годишњег плана 

школе (почетак сваке 

школске године), и 

усклађивање са 

актуелним потребама  

школе, као и њеним 

специфичностима  

 

 

Тим за израду 

годишњег плана 

школе-наставници  

 

До 15.09.сваке 

школске године  

 

Годишњи план рада школе 

израђен је у складу са 

прописима и омогућава 

остварење циљева и стандарда 

образовања и 

васпитања.Израђен годишњи 

план школе Записници НВ,СР и 

ШО.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1: Програмирање, планирање и извештавање 
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање ваннаставних активности: културних, спортских, јавних дешавања у 

школи и ван ње ради свестранијег развоја ученика, социјализације ученика и квалитетнијег организовања 

слободног времена, кроз обогаћен једносменски рад.  

1.2.ЗАДАТАК: Израда предлога рапореда организације осталих облика образовно-васпитног рада на основу 

испитаних интересовања ученика као и израда плана активности и програма обогаћеног једносменског рада. 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

Начин праћења и 

реализације 

1.2.1 Израда распореда 

одржавања слободних 

Директор, 

помоћник директора, 

Јун/август/септемба

р сваке школске 

Направљен је распоред часова, 

са којим су упознати ученици и 



активности и секција на 

основу испитаних 

интересовања ученика, 

усклађено са кадровским 

и просторним 

капацитетима школе. 

Ученици имају могућност 

да се укључе у различите 

секције, слободне 

активности у складу са 

интетресовањима.  

 

стручни сарадници  

 

године  

 

родитељи. Подељена 

сузадужењанаставницима, 

решења о 

задужењу.Направљена јелиста 

секција и слободних активности 

и испитана су интересовања 

ученика анкетирањем. 

Реализација се прати кроз 

посете ових облика рада, 

изложбе ученичких радова, 

евиденција у дневнику...  

 

1.2.2 Израда плана 

обележавања важних 

датума као и тематских 

недеља, у циљу 

међупредметног 

повезивања и корелације, 

као и развијања општтих  

међупредметних 

компетенција код 

ученика.  

 

 

Тим за обележавање 

важних датума, Тим 

за развој 

међупредметних 

компетенција, 

Наставничко веће 

 

 

Јун/Септембар/ 

Током школске 

године  

 

Распоред часова, дневници 

образовно-васпитног рада. Увид 

удокументацију. Решења о 

задужењима наставника. 

Летопис, слике, фотографије, 

текстови на сајту школе, 

школски часопис  

 

1.2.3 Израда плана и програма 

рада, као и комплетне 

документације потребне 

за реализацију обогаћеног 

једносменског рада 

 

 

Директор, 

Помоћник 

директора,стручни 

сарадници, 

Наставничко веће, 

Орган управљања 

 

Јун/Септембар/ 

Током школске 

године  

 

Годишњи план рада , 

документација која је потребна 

да би се у школи реализовао 

обогаћени једносменски рад. 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2.1Развојни циљ:  Развијање функционалних знања уз остваривање исхода учења. 

 
2.1.ЗАДАТАК: 

Едуковање ученика да користе различите технике учења на часу 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

2.1.1 Наставници подучавају 

ученике да на различите 

начине реше проблем, 

задатак  

 

Наставници  

 

У континуитету 

сваке школске 

године, током 

читавог периода 

реализације ШРП-a  

 

Примена различитих метода и 

иновативних облика рада кроз 

рад са ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима 

одељењског старешине; 

Документовано педагошком 

документацијом наставника 

 

2.1.2 Повезивање наученог са 

свакодневним примерима 

из живота  

 

Одељењске 

старешине, 

наставници  

 

У континуитету 

сваке школске 

године, током 

читавог периода 

реализације ШРП-a  

Организовање посета 

различитим радним 

организацијама и фирмама; 

Документовано педагошком 

документацијом одељењских 



 

 старешина, летопис и сајт 

школе.  

 

2.1.3 Ученици постављају себи 

циљеве које желе да 

постигну у учењу  

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници, стручни 

сарадници школе 

педагог и психолог  

 

У току школске 

године 

 

Анкетирање ученика о 

постављеним циљевима и 

евалуација на крају школске 

године са критичком проценом 

остварености зацртаних 

задатака.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.Развојни циљ:  Развијање функционалних знања уз остваривање исхода учења коришћењем иновативних метода и 

савремених технологија 

 

2.2.ЗАДАТАК: 

Едуковање ученика да користе различите технике учења на часу 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

Наставник примењује и 

обучава ученике различитим 
м техникама у учењу, које би 

осим мотивације подстакле и 
развој критичког мишљења 

код ученика  

 

 

 

Одељењске старешине, 
наставници  

 

 

Примена 

континуирано током 
целе школске године; 

презентовање на 
одељењским и 

стручним већима, 

током читавог периода 
реализације ШРП-a  

 

 

Нове технике којима су обучени 

наставници на семинару 
(презентовање наученог на 

семинару од стране наставника који 
су као представници школе били 

присутни); докази у летопису школе 

и на сајту.  
 

 

 

 

2.2.2 

 

Направити план одржавања 
иновативних часова (угледни 

и огледни).  

 

Руководиоци стручних 

већаза област предмета, 
Стручно веће разредне 

наставе  

 

До 15.септембра сваке 

школске године 
 

 

Планови Стручних већа, 
индивидуални планови 

усавршавања у установи 

наставника.  

Годишњи план рада школе.  

 

2.2.3  
Стручно усавршавање 

наставника за коришћење 

иновативних метода и 
савремених технологија у 

школи  

 
 

 

 
директор школе, 

стручног већа, стручни 

сарадници, 
наставници 

 

 
У току школске 

године 

 

 
Уверења о похађаном стручном 

усавршавању, угледни часови, 

школска документација 
 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
3.1 Развојни циљ: Континуирано побољшање постигнућа ученика у складу са могућностима свакој 

поједничног ученика 
1.1.ЗАДАТАК: Побољшање постигнућа ученика којим је потребна додатна помоћ и подршла 

 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

3.1.1 Наставници опсервирају 

ученике који имају ниска 

постигнућа  

 

Наставници  

Одељенске 

старешине 

Одељенско веће 

СТИО тим 

Прво тромесечје 

школске године/ 

Током школске 

године 

 

Педагошка документација 

Школска документација 



3.1.2 Израда индивидуалних 

образовних планова за 

ученике којима је 

потребна додатна помоћ и 

подршка 

 

Наставници  

Одељенске 

старешине 

Одељенско веће 

СТИО тим  

Стручни сарадници 

У континуитету 

сваке школске 

године, током 

читавог периода 

реализације ШРП-a  

 

Педагошка документација, 

Школска документација, 

Портфолио ученка 

 

3.1.3 Сарадња са спољном 

мрежом заштите за 

ученике којима је 

потребна додатна помоћ и 

подршка (Интерресорна 

комисија) 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници, стручни 

сарадници школе 

педагог и психолог, 

СТИО тим, 

Интерресорна 

комисија 

 

У току школске 

године 

 

Мишљења интерресорне 

комисије, Портфолио ученика,  

Педагошка документација 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
3.2Развојни циљ: Континуирано побољшање постигнућа ученика у складу са могућностима свакој 

поједничног ученика 

3.2.ЗАДАТАК: Побољшање постигнућа ученика на завршном испиту ученика 8. разреда 

 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

3.2.1 Анализирање постигнутог 

успеха ученика  

 

наставници, стручни 

сарадници: педагог и 

психолог школе  

 

На крају I и II 

полугодишта.  

 

Анализапостигнутог успеха у 

складу са оствареним 

образовним стандардима; 

педагошка документација 

наставника и стручних 

сарадника  

 

3.2.2 На основу резултата са 

завршног испита 

планирати 

образовно‐васпитни рад 

за наредну школску 

годину  

 

наставници,стручни 

сарадници  

 

Анализана крају 

сваке школске 

године и август 

месец текуће 

школске године  

 

Анализирати постигнуте успехе 

на завршном испиту и 

припремити организацију 

припремне наставе; 

Документовано педагошком 

документацијом стручних 

сарадника и одељењских 

старешина.  

 

3.2.3 Организовати школска 

интерна тестирања 

ученика током године 

ради провере постигнућа 

и праћења   

напредовања ученика  

 

 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник школе 

педагог  

 

Током школске 

године  

 

Направити тестове који су 

уједначени по захтевима и 

тестирати ученике у току 

године као припрему за 

завршни испит;  

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
33.Развојни циљ: Афирмисање постигнућа ученика на свим нивоима такмичењима, као и истакнутих 

резултата на ваннаставним активностима. 

3.2.ЗАДАТАК: Информисање свих структура о резултатима које постижу наши ученици. 

 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

3.3.1 Праћење резултата 

ученика завршног разреда 

остварених при упису у 

средњу школу  

 

Педагог школе  

 

Септембар и 

октобар сваке 

школске године  

 

Анализа резултата на нивоу 

генерације; педагошка 

документација школе.  

 

3.3.2 Праћење постигнућа Стручни сарадници Континуирано Ученици учествују и постижу 



 

ученика на различитим 

нивоима свих такмичења  

 

школе педагог и 

психолог  

 

током школске 

године током целог 

периода реализације 

ШРП  

 

добре резултате на свим 

нивоима такмичењима; 

Документовано на сајту и у 

Летопису школе, као и у 

педагошкој документацији 

наставника и педагога школе.  

 

3.3.3 Информисање јавности о 

изузетним резултатима 

наших ученика кроз 

медије и друштвене 

мреже 

 

 

Директор, стручни 

сарадници, лица 

задужена за 

ажурирање сајта 

школе 

 

Током школске 

године  

 

Сајт школе, 

пресклипинг,Летопис  

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
4.1 Развојни циљ: Обезбеђивање додатне подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

слабим постигнучи,ма 

4.1.ЗАДАТАК: Обезбеђивање услова за упис ученика из осетљивих група  

 

 

Редни 

број  

    

 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Начин праћења и реализације 

4.1.1 Успоставити сарадњу са 

локалном самоуправом за 

слање спискова ученика 

 

Директор школе  

 

До фебруара 

2020.год  

 

Спискови будућих првака  

 

4.1.2 Сарадња са невладиним 

организацијама које се 

баве инклузијом лица из 

осетљивих група  

 

Директор,стручни 

сарадници, 

наставници 

грађанског 

васпитања 

 

Континуирано 

током школске 

године током целог 

периода реализације 

ШРП  

 

Записници са састанака са 

представницима НВО сектора, 

Уговори о сарадњи 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1 Развојни циљ: Обезбеђивање додатне подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

слабим постигнућима 

4.2.ЗАДАТАК: Обезбеђивање оптималних услова за раст и развој ученика којима је потребна додатна 

помоћ и подршка 

 
4.2.1 Едукација родитеља деце 

којима је потребна помоћ 

и подршка о 

могућностима које школа 

пружа 

Директор, 

Стио тим, стручни 

сарадници, 

одељенске 

старешине 

Током школске 

године 

Педагошка документација 

4.2.1 Сарадња са локалном 

самоуправом у циљу 

обезбеђивања 

персоналних асистената 

Директор, 

Стио тим, 

Интерресорна 

комисија 

Август/септембар, 

Током школске 

године 

Записници са састанака, 

Мишљења интерресорне 

комисије, Портфолиа ученика 

4.2.1 Сарадња са 

Министрством просвете у 

циљу обезбеђивања 

педагошког асистента 

Директор, 

Стио тим, 

ШУ 

Ниш,Министарство 

просвете 

Август/септембар, 

Током школске 

године 

Доситеј, Записници са 

састанака у ШУ Ниш 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.3 Развојни циљ: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика  

 

4.3.ЗАДАТАК: Подстицање професионалног развоја ученика и каријерног вођења  

 



 

 

 

4.3.1 Подстицати 

професионални развој 

ученика кроз наставу 

 

Наставници  

 

Током реализације 

ШРП  

 

Школска документација 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС 

5.1 .РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан амбијент за све  

 

5.1.ЗАДАТАК: Успостављање добрих међуљудских односа 

 
5. 1.1     Реализација семинара и 

радионица за запослене 

на тему асертивне 

комуникације и вештина 

за превазилажење 

конфликата 

Директор, 

Наставничко веће, 

Сви запослени у 

школи 

Током реализације 

ШРП 

Фото документација, уверења о 

стручном усавршавању 

5.1.2 Активности који јачају 

колективни дух 

Директор, 

Наставничко веће, 

Сви запослени у 

школи 

Током реализације 

ШРП 

Фото документација, школска 

документација 

 

5.1.3 Успостави контакат са 

другим школама и 

образовним 

организацијама преко 

масовних средстава 

комуникације, фејсбук, 

блог...  

 

Наставници, 

ученици.  

 

Током реализације 

ШРП-a  

 

Усавршавање вештине 

комуникације и култура 

дијалога, размена искуства, 

знања и вештина. Развијање 

толеранције према различитим 

друштвеним групама. 

Подстицање окружења на 

интеракцију.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС 

5.2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан амбијент за све  

 

5.2.ЗАДАТАК: Подржавати и промовисати ученике и наставнике који постижу изузетне 

резултате у раду  
 

 
 

 

 

5. 2.1 

     

Организовање различитих 

школских активности за 

ученике у којима свако 

може имати прилику да 

постигне резултат/успех.  

 

Тим за маркетинг  

 

Током реализације 

ШРП-a  

 

школски сајт, Летопис школе, 

записници са састанака 

Наставничког већа, извештаји 

Тима за реализацију културно-

друштвених активности 

школски сајт, Летопис школе, 

записници са састанака 

наставничког већа  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС 

5.3.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан амбијент за све  

 
5.3.ЗАДАТАК: У школи функционише систем заштите од насиља  

 



 

 

 

 

5. 3.1 

   

Школа организује 

активности за запослене у 

школи, ученике и 

родитеље, који су 

директно  

усмерене на превенцију 

насиља  

 

Тим за заштиту 

ученика од ДНЗЗ, 

стручна служба, 

наставници 

родитељи  

 

Током реализације 

ШРП-a  

 

Записници са састанака 

Наставничког већа, извештаји 

Тима за заштиту ученика од 

ДНЗЗ, Летопис школе, 

записници са састанака 

наставничког већа  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  
 

6.1 .РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање 

квалитета и успешности рада школе.  
 

 

6.1.ЗАДАТАК:  

Успостављање система информисања о свим важним питањима о школи и унапређиање 

систем за праћење и вредновање квалитета рада школе.  
 

 
5. 1.1      

Редовно вршење 

педагошко инструктивног 

увида и праћење 

образовно васпитног 

рада, награђивање и 

похваљивање наставника 

који у свом раду користе 

иновативне методе.  

 

Директор, помоћник 

директора,педагог,пс

ихолог,  

 

Т 

Током године, по 

плану рада  

оком реализације 

ШРП 

Број посећених часова. 

Евиденција о посећеним 

часовима, извештаји.  

 

5.1.2 Прецизно и 

јасноподељена задужења, 

одговорности и обавеза.  

 

Директор, помоћник 

директора  

 

Почетком сваке 

школске године  

 

Унутрашња систематизација, 

мапа организационе структуре, 

школски правилници и 

протоколи  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  
 

6.2 .РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Адаптација и реорганизација школског простора у циљу боље функционалности и  безбедности 

ученика и радника школе 

 

 

6.2.ЗАДАТАК: Радови са циљем повећања безбедности ученика у матичној школи и издовојеним 

одељењима 

 
6.2.1 Комплетно унутрашње и 

спољање реновирање 

старог дела школске 

зграде инсталације, 

подови, зидови, фасада, 

столарија...) 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

рство просвете 

 

У складу са 

финансијским 

могућностима 

Пројектна документација, 

Уговори... 

 

6. 2.2      

Осавремењивање видео 

надзора у целој школи, 

увођење видео надзора у 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

У складу са 

финансијским 

могућностима 

Пројектна документација, 

Уговори... 

 



  

 

 

 

 

 

 

издвојеним одељењима у 

Краљеву и Вакупу 

 

рство просвете 

 

6.2.3 Ограђивање школског 

простора  

 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

рство просвете 

 

У складу са 

финансијским 

могућностима  

Пројектна документација, 

Уговори... 

 

6.2.4 Замена дотрајалог 

школског инвентара 

(клупе,столице, табле...) 

 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

рство просвете 

 

У складу са 

финансијским 

могућностима  

Пројектна документација, 

Уговори... 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  
 

6.3 .РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање и обогаћивање школског простора новим садржајима који ће довести до развоја 

школе и прилива већег броја ученика 

 

 

6.3.1.ЗАДАТАК: Радови са циљем унапређења школског простора 

 
6.3.1 Изградња школског 

базена у дворишту 

матичне школе у складу 

са постојећим пројектом 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

рство просвете 

 

У складу са 

финансијским 

могућностима у 

току периода 

реализације ШРП-а 

Пројектна документација, 

Уговори... 

 

6. 3.2      

Изградња школске 

кухиње са кантином у 

школском дворишту ради 

обезбеђивања здраве 

исхране за ученике наше 

школе 

 

Директор, Шеф 

рачуноводства, 

Локална 

самоуправа,Министа

рство просвете 

 

У складу са 

финансијским 

могућностима у 

току периода 

реализације ШРП-а 

Пројектна документација, 

Уговори... 

 



ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА ОДГОВОРНА ОСОБА НАЧИН И ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊА 

КОГА 

ИНФОРМИШЕМО 

Временски план 

реализације активности 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Шестомесечни 

извештаји 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

 

Коришћење људских 

ресурса 

 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

Шестомесечни 

извештаји 

 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Учешће локалне 

самоуправе 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Шестомесечни 

извештаји 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

Представници локалне 

заједнице, локалне 

самоуправе и 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Финансијски план Стручни актив за 

развојно планирање 

Шестомесечни и 

годишњи финансијски 

извештаји 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

Представници локалне 

заједнице, локалне 

самоуправе и 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА 

ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Циљеви: 

• Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз 
заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у 
сагласностима са стандардима постигнућа 

• унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту 

• усвајање трајних и применњивих знања 

 

Задаци: 

• Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања 

• Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа 

кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење 

напредовања ученика 

• Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 
 

Време  реализације Активност Реализатор 

Август 

 

Анализа постигнућа ученика на завршном 

испиту 

 

Чланови Стручних већа, актива и 

тимова 

 

Август 

 

Припрема иницијалних тестова 

Чланови Стручног већа, 

наставници предмета 

обухваћених завршним 

испитом. 

 

Август 

Израда годишњег плана редовне наставе 

предмета који су обухваћени завршним 

испитом поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном испиту. 

 

наставници предмета 

обухваћених завршним испитом. 

 

Август 

Израда годишњег плана допунске и 

додатне наставе на основу анализе успеха 

на завршном испиту. 

 

наставници предмета 

обухваћених завршним испитом 

 

Септембар 

Реализација иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на иницијалном у 

односу на завршни тест. 

 

Чланови стручних већа 

 

Септембар 

 

Израда плана припремне наставе за 

ученике 8.разреда. 

 

Стручна већа 

наставници предмета 

обухваћених завршним испитом 

       Септембар– јун Планирање и реализација оперативних Чланови Стручног већа 



 

 

планова наставе предмета који су 

обухваћени завршним испитом и 

припрема за час уз повећање обраде и 

увежбавања садржаја на којима су обраде 

и увежбавања садржаја на којима су 

ученици показали низак ниво постигнућа 

на завршном – иницијалном тесту 

 

наставници предмета 

обухваћених завршним испитом 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

Уколико постоје ученици који раде по 

ИОП-у потребно је израдити плана 

припремне наставе за те ученике. 

 

СТИО тим 

Чланови стручних већа, 

предметни наставници 

Април 

Реализација и анализа резултата пробног 

завршног испита  

 

Чланови стручних већа, 

предметни наставници 

Октобар-јун 

 

Реализација и анализа тестова по темама 

за ученике 8.разреда у оквиру припремне 

наставе и појачавање рада на областима у 

којима су ученици показали низак ниво 

постигнућа 

 

Стручна већа и предметни 

наставници 

 

 

Јун 

 

Упоредна анализа успеха ученика на 

пробним завршним испитима и на самом 

завршном испиту 

 

Чланови Стручних већа 

 

 

Јун-август 

 

Анализа усклађености закључених оцена 

из математике и постигнутих резултата 

ученика осмог разред на завршном испиту 

 

Чланови Стручних већа 

 

 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА 

 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ 
МЕРЕ ПОДРШКЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ/ЕФЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Социјализација и развој 

социјалних вештина 

Током целе школске 

године 

Интеграција ученика из 

осетљивих група и 

новопридошлих ученика 

у одељенске заједнице и 

школу 

- Одељенске старешине 

- Стручни сарадници  

 

Бесплатни уџбеници и 

средства за рад 

Август- Септембар 

По потреби 

 

Подршка у учењу - Министарство просвете 

- школа 

- Библиотекар 

Модернизација 

допунске наставе 

Током целе школске 

године 

Бољи успех у учењу  

 

-предметни наставници 

 

Активности у оквиру 

рада школске 

Један час недељно Креативни рад у складу 

са индивидуалним 

интересовањима ученика 

- Библиотекар 

- наставници  

-ученици 



библиотеке- Читалачки 

клуб 

Ученици ће користити 

литературу из школске 

библиотеке 

Вршњачко учење По плану и потреби Социјализација ученика 

Напредовање у учењу 

-Вршњаци уз 

координацију 

наставника 

Укључивање родитеља 

у активности плана 

интеграције ученика из 

осетљивих група 

По плану и потреби Родитељи сарађују и 

помажу, утичу на своју 

децу да разумеју и 

прихвате децу из 

осетљивих група 

- Родитељи 

- Стручни сарадници 

- Одељенске старешине 

Приступ 

информационим 

технологијама 

По акционом плану Ученици користе ИТ у 

учењу 

- Наставници 

 

Сарадња са другим 

школама 

По потреби Ученици и наставници 

добијају стручну помоћ, 

логопеда, дефектолога, 

специјалног педагога... 

-Директор 

-Стручни сарадници 

- одељенске старешине 

- Школска управа 

 

Награђивање успешних 

ученика 

Периодично, на дан 

школе, на крају 

школске године 

Ученици су мотивисани 

на труд и рад, осећају се 

успешним и признатим и 

прихваћеним. 

- Директор 

- Наставничко веће 

Компензаторски 

програми 

На годишњем нивоу Оснаживање ученика за 

школовање и 

професионални развој 

-Директор 

-Стручни сарадници 

-СТИО тим 

 

Учешће у ваннаставним 

активностима за 

развијање социјалних 

вештина 

Током целе године Социјализација ученика, 

развој у складу са 

интересовањима и 

способностима, 

развијање креативности 

и предузетничког духа 

 

 

-Стручни сарадници  

 

- Наставници 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

ЦИЉЕВИ 

1. Упознавање са Општим и Посебним протоколом 

2. Усклађивањепостојећихподзаконскихакатаустанове 

3. Израда Програма за заштиту деце – ученика од насиља 

4. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

5. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру 

васпитно – образовних активности  

6. Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

7. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце – ученика од насиља 

8. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 



9. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

10. Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће)  

 

1. ЦИЉ: Упознавање са Општим и Посебним протоколом 

• Директор упознаје Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће и остале 

запослене у установи са одредбама Општег и Посебног протокола за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања  

време реализације: СЕПТЕМБАР  

2. ЦИЉ: Усклађивање постојећих подзаконских аката установе: 

• Правилник о понашању ученика и запослених у школи (директор и секретар 

школе) 

• Правилник о безбедности ученика (директор и секретар школе) 

• Правилник о материјално – дисциплинској одговорности запослених и 

ученика(директор и секретар школе) 

• Усвојити нове правилнике на Школском одбору, Савету родитеља, Ученичком 

парламенту и Наставничком већу  

време реализације: СЕПТЕМБАР 

3. ЦИЉ: Израда програма за заштиту ученика од насиља 

• Формирање тима одлуком директора школе и Наставничког већа 

• Снимак почетног стања о конфликтним ситуацијама у Школи (Израда акционог 

плана за спровођење превентивних активности (Педагошко-психолошка служба) 

• Усвајање акционог плана на Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком 

већу((Педагошко-психолошка служба) 

• Информисање Ученичког парламента и тима за медијацију (Педагошко-

психолошка служба) 

време реализације: СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР 

4. ЦИЉ: Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

• РУКОВОДСТВО: 

1. Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола 

2. Усклађивањепостојећихподзаконскихакатаустанове 

3. Изборчлановатима 

4. Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од стране 

запослених у установи или одрасле особе која није запослена у установи 



(консултације у установи, предузимање мера према запосленом, информисање 

родитеља, предузимање заштитних мера према ученику) 

5. Подношењепријаванадлежнојслужби 

6. Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру сталне 

сарадње са тимом  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

• ЧЛАНОВИ ТИМА: 

▪ Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

▪ Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем 

стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, 

процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика 

▪ Организују упознавање ученика , родитеља, старатеља и локалне заједнице са  

Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним 

протоколом 

▪ Координирају израду и реализацију програма заштие ученика од насиља 

▪ Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика 

▪ Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика 

▪ Сарађујусарелевантнимустановама 

▪ Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима 

▪ Организујуевидентирањепојаванасиља 

▪ Прикупљајудокументацију 

▪ Извештавају стручна тела и органе управљања  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

ПРЕДМЕТНИНАСТАВНИЦИ 

▪ Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 

интервенцији  

▪ Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи 

(прекидање насиља међу децом или обавештавање одговорне особе, смиривање 

ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествује у консултацијама 

у установи, праћење понашања потенцијалних учесника) 

▪ Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима ( према 

приручнику за при мену Посебног протокола) 

▪ Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над ученицима од стране 

запослених или одраслих особа које нису запослене у установи 

▪ Обавеза наставника физичког васпитања да на часовима детектују знаке могућег 

физичког насиља код ученика  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

• ОДЕЉЕЊСКЕСТАРЕШИНЕ 



▪ Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 

интервенцији  

▪ Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 

стране запослених особа ( прекидање насиља међу децом или обавештавање 

одговорне особе, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 

информација, учествује у консултацијама у установи, информисање родитеља, 

договор о заштитним мерама, праћење ефеката предузетих мера, праћење 

понашања потенцијалних учесника, пружање подршке детету) 

▪ Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима и 

израда извештаја на крају школске године  ( према приручнику за примену 

Посебног протокола) 

▪ Обавезно одржавање ЧОС –а и упознавање ученика са правилником о понашању и 

кућном реду, као и са Протоколом 

Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од насиља над 

њима 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

• ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

▪ Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 

интервенцији  

▪ Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 

стране запослених особа ( прекидање насиља међу децом или обавештавање тима и 

директора, смиривање ситуације или хитна акција – МУП или здравствена служба, 

прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи ) 

▪ Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству наставника 

▪ Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурног наставника  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

• ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ (администрација, помоћно особље) 

▪ Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 

интервенцији  

▪ Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 

стране запослених особа ( прекидање насиља међу децом или обавештавање 

дежурног наставника и директора, смиривање ситуације, прикупљање 

информација, учествује у консултацијама у установи) 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

• УЧЕНИЦИ 



▪ Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 

интервенцији  

▪ Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља : 

▪ Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу ученицима у 

оквиру школе 

▪ Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног наставника 

о случајевима насиља у одељењу 

▪ Ученици-чланови тима за медијацију учествују у прекидању насиља 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

5. ЦИЉ : Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у 

оквиру васпитно – образовних активности 

Циљ ће бити остварен кроз: 

• Теме у оквиру ЧОС – а, које се односе на безбедност деце и заштиту од насиља (ПП 

служба и одељењске старешине) 

• Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставеали и осталих предмета 

(предметни наставници)  

• Трибине за ученике(Педагошко-психолошка служба) 

• Пано-презентације (задуженинаставници)  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

6. ЦИЉ: Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно 

решавање конфликата 

• Обука ученика за ненасилну комуникацију у оквиру Г.В. (Наставници разредне 

наставе и наставник ГВ) 

• Обука ученика за конструктивно решавање конфликата у оквиру Г.В.. (Наставници 

разредне наставе и наставник ГВ) 

• Обука наставника за рад одељењског старешине (МПРС) 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

7. ЦИЉ: Организовање разговора, трибина, представа, изожби о безбедности и 

заштити ученика од насиља 

• Кроз ЧОС-ове (од. старешине) 

• Кроз трибине, на пр.  Трговина људима, Верске секте, Одлике адолесцентног 

периода, Превенција болести зависности, Превенција делинквенције, Дан борбе за 

женска права, Колико здраво живимо, Породични односи (предавачи, ПП служба) 

• Састанци Ученичког парламента 



• Пано-прикази (задужени наставници) 

• Ученичке представе (задужени наставници) 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

8.ЦИЉ. Дефинисање правила понашања и последице кршења правила 

• Консултације Тима са свим запосленим  (кроз стручна већа и личне контакте) око 

предлога (у писаној форми) за осавремењивања Правилника о понашању (Тим) 

• Осавремењивање Правилника о понашању ученика и запослених, тј. укључивање 

нових обавеза , одговорности и захтева (секретар, директор) 

• Дефинисање последица кршења правила (секретар, директор) 

• Усвајање  Правилника на Наставничком већу и Школском одбору  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

9.ЦИЉ. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

• Обука Тима за ефикасно реаговање у ситуацијама насиља (МПРС) 

• Основна обука свих запослених у превенцији, препознавању, процени и реаговању 

на ситуације насиља (Тим) 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

10.ЦИЉ. Реализација радионица и активности са ученицима, родитељима и 

наставницима у циљу спречавања дигиталног насиља 

• Радионице са ученицима које ће спровести вршњачки едукатори, који су прошли 

обуку у склопу пројекта који је рализовао «Отворени Клуб» из Ниша. 

• Радионице за наставнике и родитеље које ће реализовати стручни сарадници и 

наставнице ТИT и информатике. 

 

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

11.ЦИЉ. Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 

• Са Школским одбором су умрежени и Ученички парламент, Савет родитеља и 

Наставничко веће преко својих представника. Ученички парламент ће бити 



умрежен са Ученичким парламентима осталих школа на територији општине 

Алексинац 

• Континуирана сарадња Тима са осталим носиоцима  

време реализације: ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација свечане приредбе поводом 

пријема првака  

руководство школе и учитељи 

четвртог разреда 

септембар сваке школске 

године 

Унапређивање информисаности 

родитеља преко сајта, електронског 

дневника и огласне табле 

наставник информатике, Тим за 

медијску промоцију школе 
стална активност 

Дан отворених врата, кад родитељи могу 

присуствовати настави по свом избору 
наставници једном месечно 

Укључивање родитеља у школске 

културне и спортске активности 

стручна већа, тимови и 

наставници физичког васпитања 
периодична активност 

Унапређење безбедности ученика у 

школском простору 

Тим за безбедност у сарадњи са 

руководством школе 
стална активност 

Велики број слободних активности за 

ученике 
Наставници, стручни сарадници стална активност 

Организовање екскурзија и рекреативне 

наставе за ученике 

Руководство школе, Савет 

родитеља 
једном годишње 

Посете културним манифестацијама у 

граду (позориште, биоскоп, педагошки 

концерти) 

стручна већа, тимови једном месечно 

Сарадња са градским превозником ради 

усклађивања реда вожње са потребама 

ученика при доласку у школу и повратку 

из ње 

руководство школе стална активност, септембар 

Приступ ученицима са уважавањем и 

толеранцијом 
сви запослени у школи стална активност 

Поштовање различитости сви запослени у школи стална активност 

Рад на промоцији школе Тим за медијску промоцију стална активност 

 



 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Часови одељенског старешине 

посвећени психолошкој припреми 

ученика за завршни испит 

одељенске старешине током школске године 

Индивидуални разговори стручне 

службе са ученицима осмог разреда  
стручна служба током школске године 

Праћење постигнућа и потреба 

ученика који се образују по ИОП-у 2 

предметни наставници, 

стручна служба, СТИО 
стална активност 

Правовремено информисање ученика 

о завршном испиту  

одељенске старешине, 

стручна служба 
током школске године 

Прилагођавање редовне, додатне и 

допунске наставе захтевима завршног 

испита 

предметни наставници током школске године 

Прилагођавање начина тестирања 

ученика захтевима завршног испита 
предметни наставници током школске године 

Правовремено информисање родитеља 

о припремама за завршни испит 
одељенске старешине током школске године 

Спровођење пробног завршног испита 

предметни наставници, 

стручна служба,одељењске 

старешине, руководство 

школе 

два дана у другом полугођу 

прописана од стране Министарства 

просвете и спорта 

Анализирање постигнућа ученика на 

пробном завршном испиту 
стручна већа друго полугодиште 

Информисање Наставничког већа, 

ученика и родитеља о резултатима 

постигнутим на пробном завршном 

испиту 

стручна већа, директор 

школе, одељењске 

старешине 

средина другог полугодишта 

Појачан рад из области у којима су 

ученици показали слабије резултате 
предметни наставници 

стална активност након анализе 

пробног завршног испита 

Организовање и спровођење 

припремне наставе 

руководство школе, 

предметни наставници 

стална активност, прецизно 

дефинисана распоредом часова 

припремне наставе након 

завршетка наставе за ученике 

8.разреда 

Израда тестова за ученике који се 

образују по ИОП-у 2 

предметни наставници, 

СТИО, стручна служба 

средина јуна,у зависности од 

датума одржавања завршног испита 

Припрема материјално-техничких 

услова у школи за спровођење 

завршног испита 

руководство  школе, стручна 

служба 

јун, у зависности од датума 

одржавања завршног испита 

 

 



 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ  НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

 

 

 ОШ „Љупче Николић“ ће у циљу унапређења васпитно-образовног рада 

учествовати у националним и међународним пројектима. 

 Школа планира учешће у пројектима које покрећу Завод за унапрађење 

образовања, Завод за вредновање, Педагошки институт и др., а централне активности ће 

бити усмерене на наставу, ваннаставне активности и организацију рада школе. Главни 

приоритети су технолошка иновација, креирање и примена образовних софтвера који ће 

наставу из разних предмета приближити ученицима и  учинити је  очигледнијом, као и 

пројекти из области екологије.  

У складу са основним циљевима и задацима Школског развојног плана приоритет у 

укључивању у  међународне пројекте ће имати интердисциплинарни приступ часовима. 

Потреба за укључивањем у ову врсту пројеката јавила се због тога што је потребно школу 

учинити практичнијом, смисленијом и применљивијом на проблеме који се јављају у 

свакодневном животу, тј. примена наученог из разних области. 

Један од најважнијих начина постизања интердисциплинарног приступа је примена 

рачунара у настави и изради образовних софтвера, али и осмишљавање и реализација 

различтих пројеката и сарадња са референтним установама. 

Начин на који ће се евалуирати постигнутост постављених циљева је опсервација 

наставе од стране стручних тимова у школи, примена одговарајућих тестова и 

организација разних такмичења. 

 

 

 

 

 



ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

 

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР НА НИВОУ ШКОЛЕ: ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕМИНАРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ (стручна област 

изабрана на Активу директора) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ : ЗАДУЖЕНИ  НАСТАВНИЦИ 

ДОКАЗ: ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУТНИХ, ЕВИДЕНЦИЈА О УПЛАТИ, ПРОДУКТИ РАДА, 

ФОТОГРАФИЈЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОВЕЋАНОМ ПОСТИГУЋУ УЧЕНИКА  И ДР. 

План активности запосленог  

 (ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА/СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

ШКОЛИ) 

1.активност  :Израда личног плана професионалног развоја/стручног усавршавања и 

разматрање планова на седницама стручних већа 

носилац активности: Сви наставници и стручни сарадници 

доказ:  Записници , евиденција присутних, фотографије, припреме,  продукти радова и тд. 

План активности Тима за професионални развој 

1.активност: Израда  планапрофесионалног развоја/ стручног усавршавања и разматрање 

планова на седницама стручних већа 

носилац активности: Сви наставници и стручни сарадници  

докази: Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника, записници 

, евиденција присутних, фотографије и др. 

2. активност: Израда план рада тима, припремање, организовање, руковођење и вођење 

записника на састанцима тима, извештавање о плану на Наставничком већу и Педагошком 

колегијуму 

Носилац активности:    руководилац тима 

Докази:   

• Програм професионалног развоја / стручног усавршавања 

• План  стручног усавршавања/ професионалног развоја за школску годину 

• Записник са седница 

3.активност: Учешће у раду тима (Креирање плана стручног усавршавања / 

професионалног развоја на нивоу школе, праћење реализације плана и др.) 

Носилац активности :    Чланови тима 

Докази:              



• План Тима и планови стручних већа 

• Записник са састанка 

• Евиденција присутних 

План активности  на нивоу школе 

4.активност: Припрема и приказ појединих облика стручног усавршавања, угледни / 

огледни час, извештај са семинара који је наставник похађао, стручног скупа и друге 

активности и презентовање  

Носилац активности : Наставници и стручни сарадници који презентују 

- Записник са стручног усавршавања 

- ППТ / ПРЕЗИ, видео материјал  и др.  презентација, 

- припремљени материјал, фотографије идр. 

 

5. активност:  Припрема и приказ продукта (школски лист, веб сајт, информатор, 

летопис, ) активности усмерених на промоцију школе 

Носилац активности : Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ:  Веб сајт/ информатор/ летопис 

 

6 активност:     Извештавање о студијском путовању или стручној посети   

Носилац активности: Задужени наставници/стручни сарадници који су били на 

студијском или стручном путовању 

Доказ:  Записник,  ППТ презентација, припремљени материјал и фотографије 

7. активност: Припрема и приказ књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког 

материјала  

Носилац активности: Наставници истручни сарадници који презентују 

Доказ:  Записник , презентација, припремљени материјал и др. 

 

8. активност: Припрема и приказ часа/часова којим је наставник/група наставника 

учествовала на конкурсима 

Носилац активности: Наставници истручни сарадници који презентују 

Доказ:  припремљени материјал  презентација припремљена за конкурс, записник  

 

9. активност : Планирање, организовање, спровођење и извештавање о истраживању у 

циљу унапређења образовно ‐ васпитне праксе и развијања компетенција наставника 

Носилац активности: Задужени наставници, стручни сарадници 

Докази:   

-Инструменти за истраживање 

-Прикупљени материјал 

-Извештај о обављеном истраживању 

 

10. активност : Планирање, организовање, реализација, евалуација и извештавање о 

пројектним активностима за први и пети разреда или тематском дану (нпр. Дан воде, Дан 

планете, Дан толеранције, Дан математике, Дан спорта, Дан културе......) 

Носилац активности : Наставници и стручни сарадници 

Доказ:  

- План активности 

- Евиденција наставника и стручних сарадника који су учествовали у изради плана 

или у пројекту  



- Продукти 

  - Фотографије, видео- записи 

  - Извештај 

 

11. активност:  Менторство (увођење у посао приправника) 

Носилац активности:  Задужени наставник 

Доказ:             - Решење о ментору 

    - Дневник ОВ рада 

    -  Припреме за часове 

 

12. активност: Организовање тестирања  

Носилац активности: Наставници , стручни сарадници 

Докази:  Тестови, Записник, евиденција наставника 

 

13. активност: Организација рада Ученичког  парламента и подстицање учешћа ученика 

и извештавање о раду 

Носилац активности : Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ: План рада Ученичког  парламента, записници,   извештај о раду Ученичког 

парламента 

 

14. активност: Вођење радионица које су део  пројекта (нпр. пројекти за ученике првог и 

петог разреда, Људска права у акцији, Професионална оријентација, Покренимо нашу 

децу, Спорт у школе, Озелени се и др.) или радионица предвиђених Годишњим планом 

школе,  радионица намењених родитељима, наставницима 

Носилац активности: Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ: Евиденција одржаних радионица, сценарио, продукти ученика, евиденција 

учесника, фотографије и др.  

 

15. активност: Учествовање у извођењу (организовање и реализација) квизова, 

такмичења „Мислиша“, „Кенгур без граница“, Читалићи... 

Носилац активности: Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ: Евиденција одржаних активности, сценарио, продукти ученика, евиденција 

учесника, фотографије, припреме... 

 

16. активност: Координација у реализацији активности предвиђених одређеним 

пројектом или активности предвиђених Годишњим планом школе, 

Носилац: Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ: Евиденција одржаних радионица, сценарио, продукти ученика, евиденција 

учесника, фотографије, припрема, 

 

17. активност Проширивање, одржавање благовремено ажурирање  школског сајта, 

организовање вебинара  за наставнике, учење на даљину 

Носилац активности: Задужени наставник, координатор, стручни сарадници 

Доказ:  Веб адреса школског сајта, блога или др. записник  

18.  активност Израда летописа школе 



Носилац активности : Задужени наставници и стручни сарадници 

Доказ: Летопис школе, записник  

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА  

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Прикупљање података о СУ наставника 

у прошлој школској години и за период 

од 1.7.2014.  

чланови Тима за стручно 

усавршавање 

август – септембар сваке 

године 

Анализа и приказ добијених података о 

стручном усавршању запослених 
председник Тима за СУ октобар сваке године 

Предлог мера за професионално 

усавршавање запослених који имају 

мањи број бодова и сати 

чланови Тима за СУ октобар сваке године 

Преглед свих активности стручног 

усавршавања у и ван установе 
чланови Тима за СУ стална активност 

Обавештавање запослених о СУ у 

установи и ван установе 
помоћник директора, педагог стална активност 

Архивирање потврда о СУ запослених председник Тима за СУ стална активност 

Упознавање запослених са планираним 

активностима стручних већа на стручном 

усавршавању запослених                       

председник Тима за СУ 
септембар – октобар сваке 

године 

Организација и присуство што већег 

броја наставника на угледним/огледним 

часовима 

стручна већа током целе школске године 

Организација и присуство што већег 

броја наставника на трибинама 

стручна већа, стручни 

сарадници 
током целе школске године 

Организација стручних предавања за 

наставнике 

стручна већа, стручни 

сарадници 
током целе школске  године 

Приказ иновација са часова, предавања, 

стручних скупова, конференција 

стручна већа, стручни 

сарадници 
током целешколске  године 

Присуство на  семинарима које 

организује РЦ  
чланови Тима по потреби 

 

 

 

 

 



 

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА 

И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

 

Унапређивање образовно-васпитног рада школе спроводиће се кроз садржајније 

ангажовање радника школе и ученика. Примењивањем савремене ИКТ и нових метода 

рада побољшаваће се организација самосталног рада ученика и пратиће се примењивање 

наставног плана. Израдиће се систем подстицања ученика у циљу остваривања њихових 

обавеза применом стимулисања у наставном процесу. 

 Осавремењивање васпитно-образовног рада оствариваће се кроз уже стручно 

усавршавање, педагошко-психолошког, дидактичког-методичког усавршавања и 

менторског рада. 

  

 

 
Савремена образовна технологија- обука наставника школе 

 

 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Наставници и стручнии сарадници су дужни да се стално стручно усавршавају ради 

унапређења образовно-васпитног рада и унапређивања компетенција потребних за рад у 



складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа. 

У току стручног усавршавања наставници и стручни сарадници могу професионално 

да напредују стицањем звања: 

- Педагошки саветник 

- Самостални педагошки саветник 

- Виши педагошки саветник 

- Високи педагошки саветник 

-  

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање наставника и стручних 

сарадника са основним информацијама 

о напредовању и стицању звања 

наставника и стручних сарадника на 

основу Правилника о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

координатор Тима за 

професионални развој 

август, а затим на почетку сваког 

полугодишта  

Упознавање наставника и стручних 

сарадника заинтересованих за 

напредовање и стицање звања са 

поступком напредовања и стицања 

звања наставника и стручних сарадника 

на основу Правилника о сталном 

стручном усавршавању и стицању 

звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

чланови Тима за 

професионални развој 

август, а затим на почетку сваког 

полугодишта  

Састанци наставника и стручних 

сарадника у поступку напредовања и 

стицања звања са члановима Тима за 

стручно усавршавање 

наставници и стручни 

сарадници у поступку 

напредовања и стицања 

звања и чланови Тима за 

професионални развој 

септембар, а затим најмање 

тромесечно 

Прикупљање прописане документације  

наставници и стручни 

сарадници у поступку 

напредовања и стицања 

звања и чланови Тима за 

професионални развој 

У току школске године 

Организовање прописаних активности 

у поступку напредовања и стицања 

звања 

чланови Тима за 

професионални развој и 

директор школе 

У току школске године 

Пружање стручне подршке 

наставницима и стручним сарадницима 

у поступку напредовања и стицања 

звања 

чланови Тима за 

професионални развој и 

директор школе 

У току школске године 



 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 

 

Укључивања родитеља/ старатеља у рад школе подразумева  сарадњу свих запослених 

у школи ( руководство школе, наставници, учитељи, стручна служба) са родитељима, 

односно старатељима.  За успешну сарадњу родитеља, односно старатеља и школе 

неопходно је постојање социјалне перцепције и узајамног поверења како би се створили 

погодни услови за развој личности детета и постизање успеха . 

Циљеви и задаци Плана укључивања родитеља, односно старатеља су следећи:  

• Ојачати породицу кроз индивидуалне саветодавне  разговоре са стручном службом; 

•  Успоставити добру сарадњу ради  јединственог  деловања на васпитање и образовање 

деце; 

• Узајамно повезивање и деловање школе и породице као услов за успешно остваривање  

циљева  васпитања и образовања деце   

• Утицати  на правилан  избор занимања. 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

Иницијатива и неговање партнерског односа са родитељима  -  мoтивисање родитеља /старатеља за 

сарадњу са школом 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање родитеља/ старатеља  са 

члановима Закона о систему основног  

образовања  који се односе на сарадњу са 

породицом 

разредне старешине и 

стручна служба 

родитељски састанци и 

састанци Савета родитеља 

 Подстицање родитеља/ старатеља да активно 

учествују у у раду школе (прикупљање 

података на родитељским састанцима за коју 

врсту сарадње су родитељи заинтересовани) 

разредне старешине стална активност 

Одржавање огласне табле за родитеље  
руководиоци издвојених 

одељења, стручна служба 
стална активност 

Учешће родитеља /старатеља  у реализацији 

наставе и ваннаставних активности 

разредне старешине, 

наставници 
стална активност 

Одржавање странице за родитеље на 

школском веб сајту 

Тим за медијску промоцију 

школе 
стална активност 

Омогућити доступност свих потребних 

информација на веб сајту школе (редовно 

ажурирање података) 

Тим за медијску промоцију 

школе 
стална активност 

Пријем родитеља/старатеља , „отворена 

врата“   

разредне старешине, стручна 

служба, наставници 

једном месечно на нивоу 

школе; индивидуално по 

потреби 

Редовно ажурирање оцена у електронском 

дневнику 

разредне старешине, 

наставници 
једном недељно 



Позивање  родитеља/ старатеља да 

присуствују трибинама, радионицама и 

приредбама  које се организују у школи  

( обележавање Савиндана) 

стручна служба 
према плану ваннаставних 

активности 

Укључивање родитеља у пројекте који се 

реализују у школи  
наставници, стручна служба 

у складу са реализацијом 

активности 

Организовање прославе мале матуре  и 

дежурство на прослави  

председник Савета 

родитеља, чланови Савета 

одељења осмог разреда 

мај 

 

 

Сарадња са Тимовима 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање  родитеља/старатеља  са радом 

Тима за безбедност и заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања  

чланови Тима за безбедност стална активност 

Присуство родитеља/старатеља на 

састанцима Тима за безбедност  

чланови Тима за безбедност, 

разредне старешине, 

наставници 

стална активност 

Заједнички рад на побољшавању 

дисциплине у школи (присуство ротитеља 

на  часовима) 

разредне старешине, 

наставници, стручна служба 
према потреби 

Анкетирање родитеља о нивоу безбедности 

ученика у школи 

стручна служба, чланови 

Тима за безбедност 
једном годишње 

Презентовање добијених разултата о нивоу 

безбедности   на састанку Савета родитеља  

стручна служба, чланови 

Тима за безбедност 
једном годишње 

Сарадња са СТИО  
разредне старешине, 

наставници, стручна служба 

у складу са реализацијом 

активности 

Учешће родитеља/старатеља у изради ИОП 

- а 

разредне старешине, 

наставници, стручна 

служба, родитељи 

у складу са реализацијом 

активности 

Сарадња са Тимом за професионални развој  

Стручна служба, разредне 

старешине седмог и осмог 

разреда 

стална активност 

Саветовање о избору занимања 
разредне старешине, 

стручна служба 

стална активност 

Прису ство на Сајму средњих школа стручна служба сваке школске године 

Сарадња са Тимом за самовредновање  
чланови Тима за 

самовредновање 
према потреби 

Анкетирање родитеља о сарадњи са школом 

и прикупљање података за будућу сарадњу  

разредне старешине, 

стручна служба 
једном годишње 

Анализа добијених података и презентовање 

на састанку Савета родитеља  

чланови Тима за 

самовредновање 
једном годишње 

 

 

 



Сарадња са стручном службом 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Индивидуални саветодавни рад  
стручна служба, разредне 

старешине 
стална активност 

Сарадња са институцијама и 
организацијама у циљу остваривања 
законских права и побољшања породичних 
однос  
 

стручна служба стална активност 

Сарадња са Саветом родитеља 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Доношење одлука из своје надлежности-

Савет  родитеља  
чланови Савета родитеља 

у складу са реализацијом 

активности 

Учешће родитеља у Стручном активу за 

развојно планирање  
стручни органи школе 

у складу са реализацијом 

активности 

 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја 

директор, помоћник директора и 

ПП служба 
стална активност 

Сарадња са Школском управом Ниш 
директор, помоћник директора и 

ПП служба 

стална активност 

Сарадња са Центром за професионални 

развој запослених у образовању 
Тим за професионални развој 

стална активност 

Сарадња са Саветом грађана свих месних 

заједница са овог подручја 
директор 

стална активност 

Сарадња са Центром за социјални рад ПП служба 
стална активност 

Сарадња са МУП – ом и ПС Алексинац 
директор, помоћници директора, 

наставно особље и ПП служба 

стална активност 

Сарадња са установама и институцијама 

задужених за очување и заштиту здравља 

деце (Дом здравља, Здравствени центар) 

директор, помоћник директора и 

ПП служба 

стална активност 

Сарадња са основним и средњим 

школама у округу и шире 

директор, помоћник директора и 

ПП служба  

стална активност 

Сарадња са установама и институцијама 

које се баве научно- истраживачким 

радом 

директор, помоћник директора 
стална активност 



Сарадња са  хунманитарним 

организацијама и удружењима 

директор, помоћник директора и 

ПП служба 

стална активност 

Сарадња са Заводом за унапређење 

васпитања и образовања 

директор, помоћник директора и 

ПП служба 
стална активност 

Сарадња са спортским клубовима и 

удружењима 

директор, помоћник директора и 

ПП служба 
стална активност 

Сарадња са Центром за културу 
директор, помоћник директора и 

ПП служба 
стална активност 

Сарадња са медијима 
директор, помоћник директора и 

ПП служба 
по потреби 

Сарадња са Театром 91 
директор, помоћник директора и 

ПП служба 
по потреби 

Сарадња са Градском библиотеком  
директор, помоћник директора и 

ПП служба 
по потреби 

Сарадња са Завичајним музејем 
директор, помоћник директора и 

ПП служба 
по потреби 

 

                          Председник Школског одбора, 

                                   Зоран Стевановић 


