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ОД ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ДО МОДЕРНЕ ШКОЛЕ 

 

ада је збпг непрекиднпг дпсељаваоа станпвнищтва на теритприју 
месних заједница Пивара, ''Филип Кљајић'' и Бресница, Пснпвна щкпла 
''Ђура Јакщић'' ппстала тесна за све ђаке, 1969. гпдине птвпренп је оенп 
издвпјенп пдељеое са псам ушипница. Али, какп се збпг великпг брпја 

деце исказује пптреба за јпщ ушипница, тп се рещава дпградопм щкпле 1978. 
гпдине. Гпдину дана ради кап сампстални ППУР у пквиру Радне прганизације 
Пснпвне щкпле ''Ђура Јакщић'' кпја је дп тада била једина пснпвна щкпла на 
ппдрушју Бреснице и Пиваре. Већ 1979.гпдине издвпјенп пдељеое се издваја у 
ппсебну щкплу кпја нпси име ''Ивп Лпла Рибар'', а 1992. гпдине щкпла меоа име у 
''Вук Стефанпвић Карачић''. 

 

 
 

 

Тпкпм 25-гпдищоег рада щкпла се прпстпрнп щирила и такп меоала свпју 
визуру. Уппрнп и вреднп се радилп и на псавремеоаваоу наставе и наставних 
средстава. Прптеклих пет гпдина щкпла је дпживела интензиван напредак у 
васпитнп-пбразпвнпм раду, едукацији наставнпг кадра, набавци наставних 
средстава кап и целпкупнпм мпдернизпваоу пбразпвне технплпгије шему 
дппринпси и ппдатак да смп 2001.гпдине ппстали Регипнални центар за активну 
наставу. Шкпла је свпју унутращопст меоала и прилагпђавала пптребама 
савремене кабинетске наставе па је 2004.гпдине рекпнструисан затвпрени 
базен.Исте гпдине изграђена је и кптларница на гас. Видеп надзпр щкпле и 
щкплскпг двприщта урађен је щкплске 2005/2006. гпдине a 2009/10. и 2010/11.гпд. 
птвпрена су два пдељеоа целпдневнпг бправка, кпга шине две ушипнице и 
играпница за ушенике првпг и другпг разреда. 

 
 
 

 
     

Некад и сад  

К 
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АНАЛИЗА СТАЊА 

 Шкпла има 21 ушипницу, 5 припремних канцеларија, 3 кабинета (физика 
/хемија, ликпвна култура, технишкп и инфпрматишкп пбразпваое; кабинет је 
ппремљен рашунарима кпје кпристе ушеници и млађих и старијих разреда), 1 
специјализпвану инфпрматишку ушипницу, фискултурну салу и затвпрени базен са 
пратећим прпстпријама, сппртске терене за мале сппртпве. Шкпла има кухиоу са 
трпезаријпм, наставнишку канцеларију, зубну прдинацију. Ту су и канцеларије 
директпра, струшних сарадника, ппмпћника директпра, административнп- 
финансијске службе, прпстприја ппмпћних радника, радипница дпмара, кптларница 
на гас и склпнищте. 

 Шкпла има два ппдрушна пдељеоа у Трмбасу и Букурпвцу са наставпм у 
кпмбинпваним пдељеоима. 

 Све ушипнице су ппремљене рашунарима и пратећпм ппремпм и 
прикљушеним каблпвским интернетпм.   

Шкпла има савремену библиптеку са медијатекпм. Библиптека садржи прекп 
12 000 коига. Медијатека је савременп ппремљена, 2 кпмпјутера, щтампаш, скенер, 
2 видеп бима, апарат за кппираое, синтисајзер, телевизпр, ДВД плејер, ЦД 
касетпфпн, микрпскппе, 2 дигитална фптпапарата, камеру, щтампаш у бпји, лап тпп, 
каблпвски интернет и каблпвска ТВ, 2 клима уређеја, Прфпв инструментариј, метеп 
станица, 4 лап тппа и друге савремене уређаје кпји се кпристе у настави и 
ваннаставним активнпстима. 

 

    
 

Библиптека-медијатека 
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СВПТ (SWПT) анализу радили су сви наставници наще щкпле на састанцима струшних 

већа. Пбраду дпбијених ппдатака урадип је ШРТ. 
  

Снаге наше школе  

 

1. Велики брпј ушеника  
2. Искусан кплектив мптивисан за перманентнп усаврщаваое 
3. Сарадоа са пријатељима щкпле 
4. Велики брпј ваннаставних активнпсти 
5. Виспк степен безбеднпсти ушеника 
6. Шкплски лист и сајт щкпле 
7. Дугпгпдищое ушещће у реализацији мнпгих знашајних прпјеката  
 

Наше слабости 

 

1. Недпстатак прпстпра 
2. Недпвпљна сарадоа са рпдитељима 
3. Страх пд прпмена кпд неких наставника 
4. Недпвпљнп кппрдинисан рад струшних тимпва, струшних већа и струшних 

сарадника 
5. Неусаглащени планпви 
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РЕСУРСИ 

 
 

УНУТРАШОИ СППЉАШОИ 
 88  ЗАППСЛЕН 
 64 НАСТАВНИКА ПД КПЈИХ ЈЕ 

67,19% ВИСПКППБРАЗПВАНO 
 80% НАСТАВНИКА КПЈИ СУ 

ПРПШЛИ ЕДУКАТИВНЕ ПРПГРАМЕ 
(АКТИВНП УЧЕОЕ/НАСТАВА, 
НЕНАСИЛНА КПМУНИКАЦИЈА, 
БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА, НИ ЦРНП 
НИ БЕЛП, ЈАЧАОЕ КАПАЦИТЕТА ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ, ШКПЛА 
КАКВУ ЖЕЛИМП) 

 13 АСИСТЕНАТА У НАСТАВИ 
 ТАЛЕНТПВАНИ УЧЕНИЦИ 
 У ТРМБАСУ ЈЕ ПРГАНИЗПВАНА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ДЕЦУ 
ПРЕДШКПЛСКПГ УЗРАСТА.  

 САВРЕМЕНИ УРЕЂАЈИ КПЈИ СЕ 
КПРИСТЕ У НАСТАВИ И 
ВАННАСТАВНИМ 
АКТИВНПСТИМА. 

 САВЕТ РПДИТЕЉА 
 ШКПЛСКИ ПДБПР 
 46 СЕКЦИЈА У ЧИЈИ РАД ЈЕ 

УКЉУЧЕНП 70 % ДЕЦЕ 
 УЧЕНИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

(ЦРВЕНИ КРСТ И ДЕЧЈИ САВЕЗ) 
 ''САМПВРЕДНПВАОЕ  И  

ВРЕДНПВАОЕ  РАДА  ШКПЛЕ'' 
 ПРПЈЕКАТ ''Ппзитивнп НЕ'' 
 ПРПЈЕКАТ ''Стави ташку на изме-

реци стпп дискриминацији'' 
 ПРПЈЕКАТ ''Зелени талас'' 
 ПРПЈЕКАТ ''Равнпправнпст у 

пбразпваоу'' 
 

 CRISTIL HOUSE,  
 Скупщтина Града Крагујевца, 
  Центар за спцијални рад 

Крагујевац, 
  Министарствп прпсвете и сппрта 

Крагујевац,  
 Пријатељи деце,  
 Рпманипен,  
 Црвени крст,  
 Радип телевизија Крагујевац,  
 Савез ушенишких задруга,  
 Градскп зеленилп,  
 Туристишка агенција ''Малутас'' 
 Регипнални центар за таленте 
 Ђашки парламенти гимназија и 

средоих щкпла 
 СЗП. 
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МИСИЈА 

 

Мисија наще щкпле је да крпз сталнп псавремеоиваое наставе и велики брпј 
ппнуђених ваннаставних активнпсти (секције, ушенишке прганизације, прпјекти), 
ппдстише лишни развпј, индивидуалне склпнпсти и креативнпст ушеника и 
наставника, ппсвећујући ппсебну пажоу ушеницима кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка, едукује ушенике у складу са пбразпвним стандардима, развија свест п 
правима и пбавезама, негује међуспбнп разумеваое и уважаваое, унапређује рад 
тимпва, ппдстише лпкалну средину на активнп ушещће у живпту щкпле. 

 

ВИЗИЈА 

 

Тежимп струшнпсти и виспкпј прпфесипналнпсти. Негујући тимски рад и 
перманентнп се струшнп усаврщавајући желимп да унапредимп педагпщке 
кпмпетенције наставника, да усагласимп стратещке дпкументе и ппстанемп щкпла 
прилагпђена индивидуалним пптребама и интереспваоима ушеника.  
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ПОТРЕБЕ 

 

Излиставаое пптреба радили су сви наставници наще щкпле на састанцима 
струшних већа. Пбраду дпбијених ппдатака урадип је ШРТ. 

 

ОБЛАСТ  ПРОМЕНЕ ПОТРЕБЕ 

НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

 Јасна глобална стратегија у 

образовању 

 Индивидуализација у 

настави 

 Чешћа примена 

интерактивних метода у 

настави 

ШКОЛСКА  КЛИМА 

 Едукација за ненасилну 

комуникацију 

 Већа сарадња међу 

наставницима 

 Боља сарадња са 

родитељима 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Безбедност ученика у школи  

 Праћење физичког, 

здравственог и 

емоционалног стања и 

социјалних потреба ученика 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА 

 Годишњи програм рада није 

у довољној мери усаглашен 

са развојним планом 

ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ  

НАСТАВНИКА 

 Информатичко 

описмењавање наставника 

 Семинари ненасилне 

комуникације 

 Стално коришћење стручне 

литературе 

СПОЉАШЊИ  ОДНОСИ 

 Јаснија комуникација свих 

са свима 

 Едукације родитеља 
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ПРИОРИТЕТИ 

 
 

 Индивидуализација у настави 

 Већа сарадоа међу наставницима 

 Безбеднпст ученика у шкпли  

 Гпдишои план рада није у дпвпљнпј мери усаглашен са развпјним планпм 

 Праћеое физичкпг, здравственпг и емпципналнпг стаоа и спцијалних 
пптреба ученика 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ - НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

 
РАЗВПЈНИ ЦИЉ  
1. Индивидуализација у настави применпм различитих прилагпђаваоа за 

ученике са тешкпћама у учеоу, развпју и ппнашаоу. 
 

Отежавајући фактпри 
Стратегије кпјима се умаоује 

утицај пвих фактпра 

 Незаинтереспванпст ученика 
 

 Стерептипни часпви 
 

 Недпвпљна кпмпетентнпст 
наставника 
 

 Недпвпљна ппремљенпст 
учипница 

 Сараднички пднпси 
 

 Увпђеое нпвих наставних  
метпда 
 

 Пбука 
 
 
 

Фактпри ппдршке 
Стратегије кпјима се пснажују 

пви фактпри 

 Активније укључиваое 
ученика у прпцес учеоа 
 

 Креативнпст наставника 
 

 Жеља наставника за прпменпм 
(увпђеое савремених 
наставних средстава) 
 

 Дпбра сарадоа са Шкплпм за 
децу пштећенпг слуха 

 Дпбра сарадоа са НВП 
''Рпманипен'' и ''К. Хаус'' 

 Већи брпј часпва у кпјима 
дпминантну улпгу имају 
ученици 
 

 Стручнп усавршаваое 
 

 Ппремљенпст специфичним 
наставним средствима 
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ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Ппвезиваое са 
шкплама кпје су у 
''Дилс'' прпјекту 

 1.1. Инфпрмисаое п 
мрежи щкпла кпје су 
прпщле ''Дилс'' пбуке 
 

  1.2. Усппстављаое 
сарадое 
 
 

  1.3. Дпгпвпр п размени 
искустава 
 
 
 

 1.4. Реализација 
заједнишких активнпсти 

Гпрдана 
Никплић 

 
 

Тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

 
Тим за 

инклузивнп 
пбразпваое 

 
Тим за 

инклузивнп 
пбразпваое 

 

Пктпбар 2011. 
 
 
Нпвембар 2011. 
 
 
 
 
Нпвембар 2011. 
 
 
 
Децембар 2011- јун 
2014. 

2.Фпрмираое базе 
''Примера дпбре 
праксе'' применпм 
индивидуализације 
у настави 

 2.1. Инфпрмисаое 
наставника п фпрмираоу 
базе 
 

 2.2. Унпщеое ''Примера 
дпбре праксе'' применпм 
индивидуализације у 
настави у базу 
 

 2.3. Анализираое и 
размена искустава у пквиру 
струшних већа 
 
 

 2.4. Реализација пгледних 
шаспва применпм 
индивидуализације 
 
 
 
 
 

Директпр 
 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 
 

Стручна већа 
 
 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 

Септембар  2011. 
 
Пктпбар 2011- јун 
2014. 
 
 
 
 
Пктпбар 2011- јун 
2014. 
 
 
 
 
 
Пктпбар 2011- јун 
2014. 
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3.Фпрмираое 
група 
ученика/сарадника 
кпји ће пружати 
ппмпћ и ппдршку 
свпјим другпвима  

 3.1. Уппзнаваое 
ушеника/сарадника са 
захтевима кпји се пред оих 
ппстављају 
 

 3.2. Инфпрмисати 
рпдитеље п идеји 
врщоашке ппдрщке 
 
 

 3.3. Пријављивљое и 
избпр ушеника/сарадника 
за реализацију планираних 
активнпсти 
 
 
 

 3.4. Пдређиваое парпва 
(ушеник/сарадник-дете 
кпме је пптребна ппмпћ и 
ппдрщка) 
 
 
 

 3.5. Реализација 
активнпсти у сарадои са 
ушеницима/сарадницима 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 

Разредне 
старешине 

 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 
 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 
 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 

Пктпбар 2011. 
 
 
 
 
Пктпбар 2011. 
 
 
 
 
Пктпбар 2011. 
 
 
 
 
 
 
Пктпбар 2011. 
 
 
 
 
 
 
Пктпбар 2011- јун 
2014. 

4.Укључиваое 
перспналних 
асистената у 
наставу 

 4.1. Слаое захтева ИР 
кпмисији 
 

 4.2. Састанак са 
асистентима и дпгпвпр п 
активнпстима 
 
 
 
 
 

 4.3. Реализација наставних 
и ваннаставних активнпсти 
у сарадои са 
наставницима 

Директпр  
 
 

Тим за 
инклузивнп 

пбразпваое и 
наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
  

Септембар  2011. 
 
Пктпбар 2011. 
 
 
 
 
 
 
Нпвембар 2011. 
 

 



 

 
14 

Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум  успеха 
1. Усппстављени су кпнтакти са шкплама кпје су у ''Дилс'' прпјекту и пстварена 

размена искустава са применпм примера дпбре праксе  
Инструмент: увид у щкплску дпкументацију 

Нпсипци активнпсти: тим за инклузивнп пбразпваое  

Време: децембар 2011- јун 2014. 

 

Критеријум  успеха 
2. Фпрмирана база ''Примера дпбре праксе'' применпм индивидуализације у 

настави 

Инструмент: увид у базу 

Нпсипци активнпсти: струшни сарадници, наставници разредне и предметне 

наставе 

Време: пктпбар 2011- јун 2014. 

 

Критеријум  успеха 
3. Фпрмирана група ученика/сарадника кпји ће пружати ппмпћ и ппдршку свпјим 

другпвима 

Инструмент: увид у щкплску дпкументацију (извещтаји, анкете, записници) 

Нпсипци активнпсти: разредне старещине, наставници разредне и предметне 

наставе 

Време: пктпбар 2011- јун 2014. 

 

Критеријум  успеха 
4. Перспнални асистенти укључени у наставни прпцес  

Инструмент: педагпщка дпкументација, 

Нпсипци активнпсти: тим за инклузивнп пбразпваое и наставници разредне и 

предметне наставе 

Време: нпвембар 2011. 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ШКОЛСКА  КЛИМА 

 
РАЗВПЈНИ ЦИЉ  
2. Унапређиваое међуспбне сарадое наставника реализацијпм различитих 

заједничких активнпсти. 
 
 

Отежавајући фактпри Стратегије кпјима се умаоује 
утицај пвих фактпра 

 Немптивисанпст 
наставника  

 Птежана кпмуникација 
збпг вертикалне ппделе 

 Усклађиваое времена 
 
 

 Дпгпвпр уз међуспбнп уважаваое 
пптреба наставника 

 Приближаваое ставпва наставника 

 Увпђеое нпвих наставних метпда 

 Заједничкп учешће у раду тимпва 
 
 
 
 

Фактпри ппдршке Стратегије кпјима се пснажују пви 
фактпри 

 Креативнпст наставника 
 

 Жеља наставника за 
прпменпм (увпђеое 
савремених наставних 
средстава) 

 Спремнпст на сарадоу 
 

 Стручнп усавршаваое 
 

 Ппремаое специфичним наставним 
средствима 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Прганизација 
састанака 
рукпвпдилаца 
стручних већа за 
пбласти предмета  

 1.1. Дпгпвпр п 
терминима састанака 
са рукпвпдипцима 
струшних већа за 
пбласти предмета 

 

  1.2. Реализација 
састанака 

 

  1.3. Прављеое 
плана заједнишких 
активнпсти за текућу 
щкплску гпдину 

Слађана 
Милпшевић 

 
 
 
 

ШРТ 
 
 

ШРТ и 
рукпвпдипци 
стручних већа 

за пбласти 
предмета 

Пктпбар 2012,2013 
 
 
 
Пктпбар 2012,2013 
 
 
 
 
Пктпбар 2012,2013 
 

2.Реализација 
заједничких 
активнпсти 
стручних већа 

 2.1. Инфпрмисаое 
наставника п плану 
заједнишких 
активнпсти и ппдела 
задужеоа 

 

 2.2. Реализација 
заједнишких 
активнпсти 
- Приредбе 
- Турнири 
- Квизпви 
- Трибине 
- Излпжбе ушенишких 
радпва 
- Пгледни шаспви 
- Излети 
 

 2.3 Прпщириваое 
ппстпјеће базе 
припрема нпвим 
сценаријима за 
пгледне шаспве 

 
 

 2.4. Анализа 
реализпваних 
активнпсти и израда 
извещтаја 

Рукпвпдипци 
стручних већа 

за пбласти 
предмета 

 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 
 
 
 
 
 
 

Наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 
 
 
 

ШРТ и 
рукпвпдипци 
стручних већа 

за пбласти 
предмета 

Пктпбар 2012,2013 
 
 
 
 
 
Нпвембар- јун 
2012,2013,2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нпвембар- јун 
2012,2013,2014 

 
 
 
 
 

Јун  2013,2014 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

3. Презентација 
реализпваних 
активнпсти  

 3.1. Састанак 
шланпва нпвинарске 
секције ради дпгпвпра 
п реализацији радип 
емисија 

 3.2. Састанак 
шланпва фптп и 
литерарне секције 
ради дпгпвпра п 
прављеоу панпа 

 3.3. Састанак 
шланпва нпвинарске, 
фптп и литерарне 
секције ради дпгпвпра 
п изради збпрника 

Никпла 
Ненкпвић 

 
 
 

Радмила 
Шиљкпвић 

Невена Ђукић 
 

Никпла 
Ненкпвић 
Радмила 

Шиљкпвић 
Невена Ђукић 

Нпвембар- јун 
2012,2013,2014 
 
 
 
Нпвембар- јун 
2012,2013,2014 
 
 
Мај 2013,2014 

 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Критеријум  успеха 
1. Ппбпљшан пднпс на релацији наставник-наставник 

Инструмент: интервју 

Нпсипци активнпсти:педагпг  

Време: на крају сваке щкплске гпдине 

 

Критеријум  успеха 
2. Реализпванп 80% плана заједничких активнпсти 

Инструмент: увид у извещтајое п реализпваним активнпстима 

Нпсипци активнпсти: ШРТ 

Време: јун 2013,2014. 

 

Критеријум  успеха 
3. Презентпване све реализпване активнпсти 

Инструмент: увид у извещтаје рада нпвинарске, фптп и литерарне секције 

Нпсипци активнпсти: ШРТ 

Време: јун 2013,2014. 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

 
РАЗВПЈНИ ЦИЉ  
3. Ппвећаое безбеднпсти ученика у шкпли. 

 
 

Отежавајући фактпри Стратегије кпјима се умаоује 
утицај пвих фактпра 

 

 Велики брпј ученика у 
сменама 
 

 Вертикална ппдела 
 
 

 

 Дпбра прганизација дежурства 
наставника 
 

 Тим за заштиту деце пд 
злпстављаоа и занемариваоа 

Фактпри ппдршке Стратегије кпјима се пснажују пви 
фактпри 

 

 Спремнпст рпдитеља на 
сарадоу 
 

 Шкплски пплицајац 
 

 

 Веће укључиваое рпдитеља у живпт 
и рад шкпле 
 

 Видеп надзпр и рефлектпри у 
шкплскпм двпришту 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Пбезбеђиваое 
партиципације 
ученика у 
превенцији 
насиља  

 1.1. Фпрмираое 
врщоашких тимпва за 
защтиту и врщоашку 
ппдрщку 

 1.2. Увпђеое ментпра 
за рад са врщоашким 
тимпвима 
 

  1.3. Пбушаваое деце 
за примену 
разлишитих вещтина 
за кпнструктивнп 
рещаваое кпнфликата 
 

Тим за заштиту 
деце 

 
 

Тим за заштиту 
деце 

 
 

Психплпг  
 

 

Пктпбар 2013 
 
 
 

Пктпбар 2013 
 
 
 
Нпвембар 2013-мај 
2014. 

 
 

2.Прганизпваое 
заједничке акције 
у шкпли за 
прпмпцију шкпле 
кап безбеднпг 
места 

 2.1. Реализација 
трибине за ушенике и 
наставнике са темпм п 
Дешијим правима и 
защтити деце 

 

 2.2. Дефинисаое 
правила за фер плеј у 
разлишитим 
сппртпвима 

 
 
 
 

 2.3.Прганизпваое 
сппртских фер плеј 
турмира 
 
 
 
 
 
 
 

 

Психплпг и тим 
за заштиту деце 

 
 
 
 

Прпфеспри 
физичкпг 

васпитаоа, 
разредне 

старешине и 
Ученички 

парламент 
 

Прпфеспри 
физичкпг 

васпитаоа, 
разредне 

старешине и 
Ученички 

парламент 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар 2013. 
 
 
 
 
 
Март-април 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Мај-јун  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
20 

Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 3. Презентација 
реализпваних 
активнпсти  

 3.1. Састанак 
шланпва нпвинарске 
секције ради дпгпвпра 
п реализацији радип 
емисија 

 3.2. Састанак 
шланпва фптп и 
литерарне секције 
ради дпгпвпра п 
прављеоу панпа 

 3.3. Састанак 
шланпва нпвинарске, 
фптп и литерарне 
секције ради дпгпвпра 
п изради збпрника 

Никпла 
Ненкпвић 

 
 
 

Радмила 
Шиљкпвић 

Невена Ђукић 
 
 

Никпла 
Ненкпвић 
Радмила 

Шиљкпвић 
Невена Ђукић 

Нпвембар 2013- јун 
2014  
 
 
 
Нпвембар 2013- јун 
2014 
 
 
Мај 2014 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум  успеха 
1. Фпрмиран и пбучен вршоачки тим  

Инструмент: интервју, извещтај Тима за защтиту деце 

Нпсипци активнпсти:ШРТ  

Време: јун 2014 

 

Критеријум  успеха 
2. Именпвани ментпри за рад са вршоачким тимпвима 

Инструмент: интервју, извещтај Тима за защтиту деце 

Нпсипци активнпсти:ШРТ  

Време: јун 2014 

 

Критеријум  успеха 
3. Реализпване планиране активнпсти 

Инструмент: присуствп трибини, увид у правила за фер плеј, увид у извещтаје п 

реализпваним сппртским турнирима  

Нпсипци активнпсти: ШРТ 

Време: јун  2014. 

 

Критеријум  успеха 
4. Презентпване све реализпване активнпсти 

Инструмент: увид у извещтаје рада нпвинарске, фптп и литерарне секције 

Нпсипци активнпсти: ШРТ 

Време: јун  2014. 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ          

ПРОГРАМ РАДА 

 
РАЗВПЈНИ ЦИЉ  
4. Ппвећан брпј наставника у изради плана активнпсти прпистеклих из 

задатака планираних у развпјнпм плану за пву шкплску гпдину.  
 
 

Отежавајући фактпри Стратегије кпјима се умаоује 
утицај пвих фактпра 

 Недпвпљнп ппзнаваое 
стратешких дпкумената 
шкпле 

 Недпвпљнп ппзнаваое 
рада шкплских тимпва 

 Рад истих људи у 
различитим шкплским 
тимпвима 
 
 
 

 Бпља дпступнпст шкплских 
стратешких дпкумената 
 

 Редпвна презентација рада тимпва 
 

 Укључиваое већег брпја нпвих 
чланпва у рад тимпва 
 
 
 

Фактпри ппдршке Стратегије кпјима се пснажују пви 
фактпри 

 Искусни чланпви 
шкплских тимпва 

 Техничка ппремљенпст 
шкпле 
 

 Сарадоа са Шкплскпм  управпм 
 

 Чешћа упптреба савремених 
средстава 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

1. Уппзнаваое 
чланпва стручних 
тела (тимпва, 
стручних и 
пдељеоских 
већа) са 
Развпјним 
планпм 

 1.1. Излиставаое 
активнпсти из 
Шкплскпг развпјнпг 
плана за ппједина 
струшна тела / 
пдељеоска већа за 
щкплску 2011/2012. 
 

 1.2. Укљушиваое 
активнпсти у планпве 
тимпва, струшних и 
пдељеоских већа 

 
ШРТ 

 
 
 
 
 

Рукпвпдипци и 
кппрдинатпри 

 
Септембар 2011. 
 
 
 
 
 
Септембар 2011 

2. Усаглашаваое 
планпва рада 
стручних тела 

 2.1. Израда листе 
активнпсти свих 
струшних тела  у 
пднпсу на щкплски 
развпјни план  

 2.2. Инфпрмисаое 
шланпва струшних тела 
п надлежнпстима 
рада 
 
 

 2.3. Израда планпва 
рада струшних пргана 
у складу са листпм 
активнпсти у 
щкплскпм развпјнпм 
плану за 2011/2012. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ШРТ 
 
 
 
 
 
 
 

ШРТ 
 
 
 

Чланпви 
тимпва, 

стручних и 
пдељеоских 

већа 
 
 
 
 
 
 

Септембар 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 2011. 
 
 
 
 
Септембар 2011. 
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Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Критеријум  успеха 
1. Ппвећаое пд 1 пцене у укупнпј пцени приликпм нареднпг вреднпваоа пбласти и 

пдржаое ппстигнутпг нивпа 

Инструмент: шек листе кприщћене у првпм циклусу сампвреднпваоа 

Нпсипци активнпсти:Тим за сампвреднпваое и вреднпваое рада щкпле  

Време: јун 2012, 2013. и 2014. 

 

Критеријум  успеха 
2. Ппбпљшан пднпс на релацији наставник-наставник 

Инструмент: интервју 

Нпсипци активнпсти:педагпг  

Време: на крају сваке щкплске гпдине 

 


