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ИСТОРИЈА 

 

ада је због непрекидног досељавања становништва на територију месних заједница Пивара, 

''Филип Кљајић'' и Бресница, Основна школа ''Ђура Јакшић'' постала тесна за све ђаке, 1969. 

године отворено је њено издвојено одељење са осам учионица. Али, како се због великог 

броја деце исказује потреба за још учионица, то се решава доградњом школе 1978. године. Годину 

дана ради као самостални ООУР у оквиру Радне организације Основне школе ''Ђура Јакшић'' која је 

до тада била једина основна школа на подручју Бреснице и Пиваре. Већ 1979.године издвојено 

одељење се издваја у посебну школу која носи име ''Иво Лола Рибар'', а 1992. године школа мења име 

у ''Вук Стефановић Караџић''. 

 

 

Током 30-годишњег рада школа се просторно ширила и тако мењала своју визуру. Упорно и вредно 

се радило и на осавремењавању наставе и наставних средстава. Протеклих година школа је доживела 

интензиван напредак у васпитно-образовном раду, едукацији наставног кадра, набавци наставних 

средстава као и целокупном модернизовању образовне технологије. Школа је своју унутрашњост 

мењала и прилагођавала потребама савремене кабинетске наставе па је 2004. године реконструисан 

затворени базен. Исте године изграђена је и котларница на гас. Видео надзор школе и школског 

дворишта урађен је школске 2005/2006. године a 2009/10. и 2010/11.год. отворена су два одељења 

целодневног боравка, који чине две учионице и играоница за ученике првог и другог разреда. 

 

    

      

Некад и сад 

 

 

 

К 
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АНАЛИЗА СТАЊА 

 Школа има 21 учионицу, 5 припремних канцеларија, 3 кабинета (физика /хемија, ликовна 

култура, техничко и информатичко образовање; кабинет је опремљен рачунарима које користе 

ученици и млађих и старијих разреда), 1 специјализовану информатичку учионицу, фискултурну 

салу и затворени базен са пратећим просторијама, спортске терене за мале спортове. Школа има 

кухињу са трпезаријом, наставничку канцеларију, зубну ординацију. Ту су и канцеларије директора, 

стручних сарадника, помоћника директора, административно- финансијске службе, просторија 

помоћних радника, радионица домара, котларница на гас и склониште. 

 Школа има два подручна одељења у Трмбасу и Букоровцу са наставом у комбинованим 

одељењима. 

Школа има савремену библиотеку са медијатеком.  

 

      

Библиптека-медијатека   Базен    Бправак 

     

Дигитална учеипница    Кабинет за техничкп и инфпрматичкп пбразпваое  
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У СВОТ (SWОT) анализиучествовали  су сви наставници и 10% ученика и родитеља наше школе. 

Обраду добијених података урадио је ШРТ. 

 

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

1. Велики број ученика 

2. Млад и стручан кадар 

3. Добра атмосфера и сарадња 

4. Жеља за усавршавањем и напредовањем 

5. Материјално-технички услови 

6. Велики број ваннаставних активности 

7. Успеси на такмичењима, конкурсима, смотрама ... 

8. Добра организација рада 

9. Висок степен безбедности ученика 

10. Сарадња са локалном заједницом 

11. Дугогодишње учешће у реализацији многих значајних пројеката                                                                

НАШЕ СЛАБОСТИ 

1. Социјална структура 

2. Нове технологије у настави 

3. Недостатак простора (кабинета) 

4. Недовољно семинара 

5. Недовољна искоришћеност постојећих средстава 

6. Велики број ученика у одељењима 

7. Недовољна сарадња са родитељима 

8. Неусаглашени планови 
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РЕСУРСИ  

УНУТРАШЊИ СПОЉАШЊИ 

 93 запослена 

 70 наставника од којих је 91,43% 

високообразованo 

 80% наставника који су прошли 

едукативне програме (Активно 

учење/настава, Ненасилна 

комуникација, Буквар дечјих 

права, Ни црно ни бело, Јачање 

капацитета за децентрализацију, 

Школа какву желимо) 

 Талентовани ученици 

 у Трмбасу и Букоровцу  је 

организована припремна настава 

за децу предшколског узраста.  

 Савремени уређаји који се 

користе у настави и ваннаставним 

активностима. 

 Савет родитеља 

 Школски одбор 

 Велики број секција у чији рад је 

укључено 70 % деце 

 Ученичке организације (Црвени 

крст и Дечји савез) 

 ''Самовредновање  и  вредновање  

рада  школе'' 

 Пројекат ''Предузетничка  

педагогија'' 

 Пројекат „Професионална  

оријентација'' 

 CRISTIL HOUSE,  

 Скупштина Града Крагујевца, 

  Центар за социјални рад 

Крагујевац, 

  Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја  

Крагујевац,  

 Пријатељи деце,  

 Романипен,  

 Црвени крст,  

 Радио телевизија Крагујевац,  

 Савез ученичких задруга,  

 Градско зеленило,  

 Туристичка агенција ''Малутас'' 

 Регионални центар за таленте 

 Ученички парламенти 

гимназија и средњих школа 

 GIZZ 

 Центар за стручно усавршавање 

запослених у образовању 

 Образовна група ''Зрински'' 

 Основне и средње школе у 

региону 

 Обданиште ''Невен'' 
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МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА 

Мисија наше школе је да кроз стално 

осавремењивање наставе и велики број понуђених 

ваннаставних активности (секције, ученичке 

организације, пројекти), подстиче лични развој, 

индивидуалне склоности и креативност ученика и 

наставника, посвећујући посебну пажњу 

ученицима којима је потребна додатна подршка, 

едукује ученике у складу са образовним 

стандардима, развија свест о правима и 

обавезама, негује међусобно разумевање и 

уважавање, унапређује рад тимова, подстиче 

локалну средину на активно учешће у животу 

школе. 

ВИЗИЈА 

Тежимо стручности и високој 

професионалности. Негујући тимски 

рад и перманентно се стручно 

усавршавајући желимо да унапредимо 

наставни процес,  компетенције 

наставника, побољшамо међусобне 

односе и постанемо школа 

прилагођена потребама и 

интересовањима ученика.  
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ПОТРЕБЕ 

У излиставању потреба учествовали су сви наставници и 10% ученика и родитеља наше школе. 

Обраду добијених података урадио је ШРТ. 

ОБЛАСТ  ПРОМЕНЕ ПОТРЕБЕ 

НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

 Кабинетска настава 

 Чешћа примена интерактивних 

метода у настави 

 Већа искоришћеност доступних 

савремених наставних средстава 

ШКОЛСКА  КЛИМА 

 Већа сарадња међу 

наставницима и ученицима 

 Активније укључивање 

родитеља у живот и рад школе 

 Оснаживање тимског рада 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Активније укључивање ученика 

у реализацију активности и 

доношење одлука 

 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 

 Оспособљавање и оснаживање 

наставника за примену 

савремених наставних средстава 

 Стручно усавршавање 

наставника 
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СПОЉАШЊИ  ОДНОСИ 

 Јаснија комуникација свих са 

свима 

 Едукације родитеља 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 Чешћа примена интерактивних метода у настави 

 Већа искоришћеност доступних савремених наставних средстава 

 Већа сарадња међу наставницима и ученицима 

 Активније укључивање родитеља у живот и рад школе 

 Активније укључивање ученика у реализацију активности и доношење одлука 

 Оспособљавање и оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава 

 Стручно усавршавање наставника 

 Јаснија комуникација свих са свима 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – РЕСУРСИ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

 Унапређење људских ресурса и обезбеђивање квалитета рада 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Повећање заступљености разноврсних облика стручног усавршавања 

2. Обука наставника за коришћење и примену савремених наставних средстава 

3. Обука наставника за коришћење и примену савремених наставних метода и техника 

4. Стручне посете и студијска путовања 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

 Унапређење материјално-техничких ресурса и примена информационих 

технологија у настави 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Опремање медијатеке рачунарима и пратећом опремом 

2. Одржавање наставних средстава 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ - НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

 Подизање квалитета наставе применом савремених наставних средстава,  метода и 

облика наставе и учења 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Оснаживање тимског рада у планирању и реализацији наставе 

2. Обучени наставници  уз помоћ ученика сарадника реализују по 10% часова применом 

савремених наставних средстава 

3. Обучени наставници реализују по 30% часова применом савремених наставних метода и 

техника 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ –ШКОЛСКА  КЛИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

 Активније укључивање родитеља у активности школе. 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Укључити родитеље у организацију и реализацију школских  активности (спортских, 

културних, забавних ...) 

2. Припрема и реализација  трибина, радионица са стручним  темама, ... 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 Унапређивање сарадње на релацији ученик наставник 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Организација и реализација заједничких наставних активности ученика и наставника 

2. Организација и реализација заједничких ваннаставних активности ученика и наставника 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 Подстицање и развијање осећања припадности  колективу и позитивног става 

ученика према школи 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Организација ваннаставних активности 

2. Унапређење квалитета рада Ученичког парламента и Вршњачког  тима 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19. 
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1. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

 Унапређење постигнућа ученика на завршном испиту 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Реализација иницијалног 

теста 

предметни наставници почетак I полугодишта 

Анализа  иницијалног 

теста 

предметни наставници и 

ученици 

почетак I полугодишта 

Реализација пробног 

завршног испита 

предметни наставници октобар, мај 

Анализа пробног 

завршног теста 

предметни наставници октобар, мај 

Израда тестова интерних 

тестирања према 

правилима завршног 

испита 

стручни активи септембар - јун 

Израда инструмената 

праћења постигнућа за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

предметни наставници, 

инклузивни тим 

септембар - јун 

Припремање часова 

припремне наставе 

наставници предмета који 

се тестирају на завршном 

испиту 

почетак другог 

полугодишта 

Реализација часова 

припремне наставе 

наставници предмета који 

се тестирају на завршном 

испиту 

почетак другог 

полугодишта 
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Анализа завршног испита  стручна већа, тим за 

самовредновање 

август 

Утврђивање мера за 

унапређење резултата на 

завршном испиту 

стручна већа август 

Евалуација 

Критеријум успеха:: 20% повећања просечног броја бодова на завршном испиту 

Инструмент: Анализа резултата постигнућа ученика на завршном испиту 

Носиоци активности: Стручна већа 

Време: август 

 

 Унапређење трајности знања ученика уједначавањем критеријума оцењивања у сагласности 

са стандардима постигнућа 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Реализација иницијалног 

теста 

предметни наставници почетак I полугодишта 

Анализа  иницијалног 

теста 

предметни наставници и 

ученици 

почетак I полугодишта 

Сарадња стручних већа у 

циљу бољег савладавања 

знања из области на 

којима су ученици 

показали низак ниво 

постигнућа  

 

Педагошки колегијум, 

стручна већа 

октобар, мај 

Анализа пробног 

завршног испита 

предметни наставници октобар, мај 
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Израда и реализација 

критеријумских тестова 

за интерна тестирања  

стручна већа септембар - јун 

Израда инструмената 

праћења постигнућа за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

предметни наставници, 

инклузивни тим 

септембар - јун 

Припремање часова 

припремне наставе 

наставници предмета који 

се тестирају на завршном 

испиту 

почетак другог 

полугодишта 

Реализација часова 

припремне наставе 

наставници предмета који 

се тестирају на завршном 

испиту 

почетак другог 

полугодишта 

Упоредна анализа успеха 

ученика на пробним 

завршним испитима и на 

самом завршном испиту  

стручна већа, тим за 

самовредновање 

август 

Анализа усклађености 

закључених оцена и 

постигнутих резултата 

ученика осмог разред на 

завршном испиту  

стручна већа, тим за 

самовредновање 

август 

Евалуација 

Критеријум успеха: Ученици са добрим оценама из предмета који се тестирају 

имају бар 50% урађених задатака на завршном испиту; ученици са врло добрим и 

одличним оценама имају бар 75% урађених задатака на завршном испиту  

Инструмент: Анализа резултата постигнућа ученика на завршном испиту 

Носиоци активности: стручна већа и тим за самовредновање 

Време: август 
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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 

 

 Унапређивање  пружања подршке ученицима првог и петог разреда којима је потребана 

подршка у образовању 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организација састанака  

са стручним инклузивним 

тимом  ПУ „Нада 

Наумовић“ради 

идентификације  деце 

којој је потребна додатна 

подршка у образовању 

(предшколци) 

Тим за инклузивно 

образовање  

Мај – јун  

Равномерно 

распоређивање првака са 

тешкоћама у развоју у 

одељења првог разреда  

Стручна служба  Август  

Израда педагошких 

профила и плана 

индивидуализације 

ученика првог разреда  

-Учитељи првог разреда  

-наставници енглеског 

језика 

фебруар 

Организација састанака 

учитеља и наставика који 

предају петом 

разредуради  даљег 

пружања подршке 

ученицима  

Стручно веће млађих 

разреда и наставници петог 

разреда 

Октобар, новембар 
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Евалуација 

Критеријум успеха: за75%ученика првог и петог  којима је потребна додатна  

подршка учењу урађен педагошких профил и план индивидуализације  

Инструмент: Урађени педагошки профил и план индивидуализације 

Носиоци активности: Тим заинклузију 

Време: јун  

 

 Унапређивање доступности одговарајућих облика подршке за ученике којима је потребна 

додатна подршка 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Сарадња са 

Итерресорном комисијом, 

другим школама, 

установама, удружењима 

и појединцима 

 

 

 

Чланови Тима за ИО Октобар-јун 

 

Помоћ у учењу и изради 

домаћих задатака 

 

 

Водитељи радионица Октобар-јун 

 

Организација 

унутрашњег стручног 

усавршавања  за израду 

ИОПа и евалуацију 

ИОПа са школама које су 

у Дилсу 

 

Тим за инклузивно 

образовање 

октобар   
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Евалуација 

Критеријум успеха:остварена сарадња са поменутим установама,50% ученика 

укључено у радионице „Помоћ у учењу“,75%наставника прошло обуку 

Инструмент: извештаји 

Носиоци активности:Тим за инклузивно образовање 

Време:јун  

 

3. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 

 Превенција насиља кроз развијање социјалних вештина и превазилажење школског неуспеха 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Представљање 

дефинисаних процедура и 

поступака за заштиту од 

насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља свим 

интересним групама 

Тим за заштиту 

 

На почетку сваке 

школске године 

Организација радионица 

и трибина за ученике  

Психолог  Током школске године 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

превенције насиља 

Тим за заштиту 

Директор  

Током школске године 

Доношење правила 

понашања и њихова 

доследна примена 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

Предметни наставници 

Током школске године 
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Промоција ''Фер плеја'' 

на школским спортским 

такмичењима 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

 

Током школске године 

Радионице ''Помоћ у 

учењу''  

Водитељи радионица Током школске године 

Сарадња са центром 

''Књегиња Љубица'' 

Стручни сарадници Током школске године 

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ 

(прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу) 

Комисија за хуманитарну 

помоћ и Црвени крст 

Октобар – новембар  

Евалуација 

Критеријум успеха: Смањено насиље у школи 

Инструмент: увид у педагошку документацију 

Носиоци активности: Тим за заштиту 

Време: на крају школске године 

 

 Промоција ваннаставних активности, успешних ученика и позитивних облика понашања 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Информисање свих 

ученика о секцијама 

Предметни наставници Септембар  

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ 

(прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу) 

Комисија за хуманитарну 

помоћ и Црвени крст 

Октобар – новембар  
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Школски вашар – 

промоција и продаја 

ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Тим за ПО 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

Април  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун  

Ћоше успешних-уређење 

паноа 

Ученички парламент Септембар– јун  

Реализација активности у 

оквиру програма 

''Школског спорта'' 

Наставници физичког 

васпитања 

Разредне старешине 

Вршњачки тим 

Током школске године 

Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број деце укључене у ваннаставне активности  

Инструмент: увид у дневнике осталих облика рада 

Носиоци активности: педагог 

Време: јун  

 

 Унапређивање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Успостављање сарадње са 

Саветовалиштем за брак 

и породицу 

Стручни сарадници и 

директор 

Септембар  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун  
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Школски вашар – 

промоција и продаја 

ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Тим за ПО 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

Април  

Активније укључивање 

родитеља и ученика у 

развијање програма 

превенције 

Тим за заштиту Током школске године 

Тематски родитељски 

састанци на тему Узроци 

насиља 

Одељењске старешине, 

Тим за заштиту деце 

Октобар, април 

Организовање трибина и 

предавања за родитеље 

Тим за заштиту Током школске године 

Отварање стране за 

родитеље у школском 

часопису и ажурирање 

података на сајту школе 

Комисије за израду 

часописа и сајт школе 

Мај 

Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број активности у које су заједнички укључени 

ученици, наставници и родитељи 

Инструмент: увид у извештаје 

Носиоци активности: разредне старешине 

Време: јун  
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4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

 Промоција школе и школских активности  

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организација приредбе 

поводом пријема првака 

Драмска секција, фолклорна 

секција, учитељи 1. разреда, 

директор, стручни сарадници., 

техничка подршка 

Септембар  

Обележавање Дечје 

недеље: 

 

-маскенбал 

 

-дечји шкраб 

 

Учитељи 1-4 разреда 

Стручни сарадници 

Октобар  

Посета обданишту 

''Невен'' 

Учитељи и ученици 4. разреда Октобар  

Ажурирање сајта Мирјана Петровић Током школске године 

Новогодишња приредба 

за предшколце и њихове 

родитеље 

Драмска секција, рецитаторска 

секција, учитељи и ученици 4. 

разреда 

Децембар  

Учешће у обележавању 

Дана града 

Учитељи и ученици 3. и 4. 

разреда 

Мај  

Гостовање предшколаца Учитељи и ученици 4. разреда Мај  

Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број уписане деце из маргинализованих група и смањено 

осипање ученика 
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Инструмент: увид у књигу уписа  

Носиоци активности: секретар школе 

Време: јун  

 

 Промоција ваннаставних активности, успешних ученика и позитивних облика понашања 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организација приредбе 

поводом пријема првака 

Драмска секција, фолклорна 

секција, учитељи 1. разреда, 

директор, стручни сарадници., 

техничка подршка 

Септембар  

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ 

(прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу) 

Комисија за хуманитарну 

помоћ и Црвени крст 

Октобар – новембар  

Новогодишња приредба 

за предшколце и њихове 

родитеље 

 

Драмска секција, рецитаторска 

секција, учитељи и ученици 4. 

разреда 

Децембар  

Школски вашар – 

промоција и продаја 

ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Тим за ПО 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

Април  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун  

Ћоше успешних-уређење 

паноа 

Ученички парламент Током школске године 
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Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број деце укључене у ваннаставне активности и смањено 

осипање ученика 

Инструмент: увид у дневнике осталих облика 

Носиоци активности: педагог 

Време: јун 

 

 Унапређивање сарадње са породицама, пружање подршке породицама у остваривању 

родитељске улоге  и побољшање социјалног статуса деце из маргинализованих група 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ 

(прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу) 

Комисија за хуманитарну 

помоћ и Црвени крст 

Октобар – новембар  

Обезбеђивање бесплатне 

ужине за сиромашну децу 

 

Црвени крст Током школске године 

Радионице ''Помоћ у учењу 

и изради домаћих 

задатака'' 

Водитељи радионица Током школске године 

Интензивирање сарадње са 

Центром за социјални рад 

 

Стручни сарадници и 

разредне старешине 

Током школске године 

Успостављање сарадње са 

Саветовалиштем за брак и 

породицу 

Стручни сарадници и 

директор 

Септембар  
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Наставак сарадње са 

центром ''Кнегиња 

Љубица'' 

Стручни сарадници и 

разредне старешине 

Током школске године 

Обезбеђивање бесплатне 

екскурзије за једног 

ученика по одељењу 

Разредне старешине и 

директор  

Мај  

Обезбеђивање бесплатне 

рекреативне наставе за 

једног ученика по групи 

Разредне старешине и 

директор 

Фебруар  

Новогодишња приредба за 

предшколце и њихове 

родитеље 

Драмска секција, 

рецитаторска секција, 

учитељи и ученици 4. 

разреда 

Децембар  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун  

Школски вашар – 

промоција и продаја 

ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Тим за ПО 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

Април  

Евалуација 

Критеријум успеха: Побољшана сарадња са родитељима деце из маргинализованих 

група и смањено осипање ученика 

Инструмент: увид у педагошку документацију 

Носиоци активности: разредне старешине 

Време: јун  
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5. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Промоција рада секција предметни наставници септембар 

Промоција додатне 

наставе 

предметни наставници септембар 

Укључивање ученика у 

рад секција 

предметни наставници септембар 

Укључивање ученика у 

рад додатне наставе 

предметни наставници септембар 

Узимање учешћа на 

конкурсима, 

манифестацијама и 

такмичењима; 

предметни наставници септембар - јун  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор јун 

Евалуација 

Критеријум успеха:: 10% повећања просечног броја ученика који похађају ваннаставне 

активности 

Инструмент: увид у педагошку документацију 

Носиоци активности: Стручна већа 

Време: август 
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6. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

ЗАДАЦИ:  

 Припремити ученике за полагање завршног испита из српског језика.  

 Припремити ученике за полагање завршног испита из математике. 

 Припремити ученике за полагање композитног теста из области осталих наука 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Анализа иницијалних  

тестова 

 

Стручна већа почетак I полугодишта 

Реализација пробног 

завршног испита 

 

предметни наставници октобар 

Анализа пробног 

завршног испита 

Стручна већа октобар 

Израда плана припремне 

наставе 

Педагошки колегијум децембар 

Израда плана припремне 

наставе за ученике којима 

је потребна додатна 

подршка 

Разредне старешине, 

инклузивни тим 

децембар 

Припрема тестова за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

инклузивни тим септембар - јун 

Реализовање часова 

припремне наставе 

Стручна већа друго полугодиште 
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Упознавање ученика са 

свим детаљима који су у 

вези са завршним 

испитом, 

разредне старешине септембар - јун 

Реализација завршног 

испита 

школска уписна комисија јун 

Анализа резултата 

завршног испита 

Педагошки колегијум, 

стручна већа 

август 

Евалуација 

Критеријум успеха:: 20% повећања просечног броја бодова на завршном испиту 

Инструмент: Анализа резултата постигнућа ученика на завршном испиту 

Носиоци активности: Стручна већа 

Време: август 

 

 

7. ПЛАН  УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

 

 Учешће на конкурсима који се односе на побољшавање просторних и техничких услова 

школе  

Активности Носиоци активности Време реализације 

Претраживање сајтова са 

конкурсима који се 

односе на побољшавање 

просторних и техничких 

услова школе  

 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 
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Формирање пројектног 

тима 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 

Припрема и пријава 

пројектне апликације 

Пројектни тимови Током школске године 

Евалуација 

Критеријум успеха: број пријављених пројектних апликација 

Инструмент: Увид у регистар заведених пројектних апликација  

Носиоциактивности:Тим за праћење пројека, Пројектни тимови  

Време:јун 

 

 

 Учешће на конкурсима који се односе на  обуке наставника за иновативнији приступ у 

реализацији наставних и ваннаставних садржаја  

 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Претраживање сајтова са 

конкурсима који се 

односе на обуке 

наставника за 

иновативнији приступ у 

реализацији наставних и 

ваннаставних садржаја 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 

Формирање пројектног 

тима 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 

Припрема и пријава 

пројектне апликације 

Пројектни тимови Током школске године. 
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Евалуација 

Критеријум успеха: број припремљених пројектних апликација 

Инструмент: Увид у регистар заведених пројектних апликација  

Носиоциактивности:Тим за праћење пројека, Пројектни тимови 

Време: јун 

 

 

 Учешће на конкурсима који се односе на  мотивисање ученика за стицање и примену 

различитих знања и вештина кроз наставне и ваннаставне садржаје 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Претраживање сајтова са 

конкурсима који се 

односе на мотивисање 

ученика за стицање и 

примену различитих 

знања и вештина кроз 

наставне и ваннаставне 

садржаје 

 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 

Формирање пројектног 

тима 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Током школске године 

Припрема и пријава 

пројектне апликације 

Пројектни тимови Током школске године. 

 

 

Евалуација 

Критеријум успеха: број припремљених пројектних апликација 
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Инструмент: Увид у регистар заведених пројектних апликација 

Носиоциактивности:Тим за праћење пројека, Пројектни тимови  

Време: јун 

 

 

 Реализација одобрених пројеката 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Реализација пројекта 

Кристл Хаус 

Пројектни тим По плану реализације 

Реализација пројекта 

''Предузетничка 

педагогија-деца 

предузетници'' 

Пројектни тим Друго полугодиште 

Реализација одобрених 

пројеката 

 

Пројектни тимови Током школске године 

Евалуација 

Критеријум успеха: Број одобрених пројеката  

Инструмент: Увид у документацију 

Носиоциактивности:Тим за праћење пројека, Пројектни тимови 

Време: јун 
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8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

ДИРЕКТОРА 

 Стручно усавршавање у установи 

 

Назив теме и облика стручног усавршавања Број Време 

Угледни часови 61 Прво и друго полугодиште 

Асистирање на угледним часовима 42 Прво и друго полугодиште 

Госпоинске свечаности (угледни час – 

више предмета) 

1 Септембар  

Презентација мултимедијалних садржаја 

(Дигитална табла) 

1 Септембар 

Излагање са стручног усавршавања 15 Прво и друго полугодиште 

Излагање на састанцима стручних 

органа 

7 Прво и друго полугодиште 

Публиковање стручних радова 5 Друго полугодиште 

Обука за завршни испит  Друго полугодиште 

Остваривање пројеката образовно-

васпитног садржаја у установи 

 Прво и друго полугодиште 

Такмичења и смотре  Друго полугодиште 

Учешће у раду стручних актива на нивоу 

града 

 Прво и друго полугодиште 

Маркетинг школе 

 

 Прво и друго полугодиште 
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Рад са студентима, приправницима и 

волонтерима 

 Прво и друго полугодиште 

Стручне посете и студијска путовања  Прво и друго полугодиште 

 

 Стручно усавршавање ван установе 

Назив теме и облика 

стручног усавршавања 

Каталошки број Компетенција  Време 

Зимски сусрети учитеља 

''Јачање професионалних 

компетенција просветних 

радника'' 

432 К2 Јануар  

Усавршавање 

компетенција наставника 

за савремено праћење и 

вредновање ученика 

549 К4 Прво или друго 

полугодиште 

Како да научено на 

семинарима постане део 

школске праксе 

439 К2 Прво или друго 

полугодиште 

Добра припрема за час-

успешан час 

425 К2 Прво или друго 

полугодиште 

Мој ученик-учесник, 

жртва или посматрач 

насиља 

 

55 К3 Прво или друго 

полугодиште 

Инклузија на делу – 

практична примена 

инклузивног модела рада у 

основној школи 

36 К3 Прво или друго 

полугодиште 
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Васпитни проблеми 

ученика и како их 

превазићи 

27 К3 Прво или друго 

полугодиште 

Вештине комуникације у 

васпитно-образовним 

установама 

116 К4 Прво или друго 

полугодиште 

Директор лидер или 

менаџер 

905 К1 Друго полугодиште 

 

Напомена : Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са потребама 

наставника и школе, као и материјалним могућностима. Наставници, стручни сарадници и директор 

су у обавези да похађају семинаре које организује Центар за стручно усавршавање у складу са својим 

програмом. 

9. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И 

ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

 

 Стварање услова за континуирану примену иновативних метода у циљу подизања квалитета 

наставе, учења и оцењивања ученика 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Реализација угледних и 

огледних часова 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Присуство на 

акредитованим облицима 

стручног усавршавања 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Преношење информација 

са стручног усавршавања 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 
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Организација тематских 

предавања 

Директор и стручни 

сарадници 

Током школске године 

Организација радионице 

''ИКТ'' 

Наставници информатике Јун  

Евалуација 

Критеријум успеха: Чешћа примена интерактивних метода наставе и учења и 

повећано задовољство ученика наставним процесом 

Инструмент: анкета за ученике и увид у извештаје о реализованим активностима 

Носиоциактивности:тим за стручно усавршавање 

Време:август  

 

10. ПЛАН  НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Информисање 

Наставничког већа о 

процедурама за 

напредовање и стицање 

звања 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Фебруар  

Пружање подршке 

наставницима и 

стручним сарадницима у 

поступку напредовања и 

стицања звања 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор  

Током школске године 
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Евалуација 

Критеријум успеха: број наставника који су у поступку напредовања и стицања 

звања 

Инструмент: Увид у документацију  

Носиоциактивности:Тим за стручно усавршавање  

Време:јун 

 

11. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

 Укључивање родитеља у планирање и реализацији активности школе 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Информисање родитеља о 

закону о основама 

система образовања и 

васпитања и закону о 

основној школи 

Педагог, oдељењске 

старешине 

Септембар 

Организовање Дана 

отворених врата 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине, 

педагог, психолог 

Једанпут месечно 

Учешће у организацији 

трибине за родитељe 

Тим за сарадњу са 

породицом 

Октобар 

Постављање кутије за 

сугестије, примедбе и 

похвале родитеља 

координатор Тима за 

сарадњу са породицом, 

педагог 

Септембар 

Пружање информација и 

подршке родитељима и 

старатељима у раду са 

децом са тешкоћама у 

учењу и проблемима у 

понашању, развоју, 

професионалној 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине, 

Стручни сарадници 

Тим за додатну подршку 

Током школске године 
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оријентацији 

Учешће родитеља у раду 

стручних и руководећих 

органа школе (Савет 

родитеља, 

Самовредновање, 

Школски одбор, Развојни 

план школе) 

Директор, 

Тимови за самовредновање 

и развојни план, 

Школски одбор 

Током школске године 

Редовно ажурирање паноа 

за родитеље 

Тим за сарадњу са 

породицом, 

педагог 

Током школске године 

Укључивање родитеља у 

израду  ИОП-а 

Тим за ИОП Током школске године 

Спровођење анкете о 

степену задовољства 

сарадње породице и 

школе 

Тим за сарадњу са 

породицом, 

педагог 

Јун  

Новогодишња приредба 

за предшколце и њихове 

родитеље 

Драмска секција, 

рецитаторска секција, 

учитељи и ученици 4. 

разреда 

Децембар  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун 

Евалуација 

Критеријум успеха: Укључено 10% родитеља у рад школе. Ажуриран пано за 

родитеље. 

Инструмент: Записници, фотографије, извештаји. 

Носиоциа ктивности: Чланови ШРТ-а 

Време:јун  



Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ 

 

39 

 Унапређивање квалитета сарадње са породицом и превенција насилног понашања ученика 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организовање трибина и 

предавања за родитеље 

Тим за заштиту Током школске године 

Тематски родитељски 

састанци на тему Узроци 

насиља 

Одељењске старешине, 

Тим за заштиту деце 

Октобар, април 

Отварање стране за 

родитеље у школском 

часопису и ажурирање 

података на сајту школе 

Комисије за израду 

часописа и сајт школе 

Мај 

Успостављање сарадње са 

Саветовалиштем за брак 

и породицу 

 

Стручни сарадници и 

директор 

Септембар  

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

Директор  Јун 

Школски вашар – 

промоција и продаја 

ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Тим за ПО 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

Април 

Активније укључивање 

родитеља и ученика у 

развијање програма 

превенције 

Тим за заштиту Током школске године 

Самовредновање Тима за 

сарадњу са породицом 

Тим за сарадњу са 

породицом 

Јун 
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Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број активности у које су заједнички укључени 

ученици, наставници и родитељи 

Инструмент: увид у извештаје 

Носиоци активности: разредне старешине 

Време: јун  

 

 Представљања занимљивих професија родитеља 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Позив родитељима на 

Савету 

Тим за ПО Јануар 

Организовање акције Март/април 

Евалуација 

Критеријум успеха: Упућен позив родитељима/старатељима. Организована 

акција 

Инструмент: записник, ПО документација. 

Носиоци активности: Тим за ПО 

Време:јун 2014. 
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12. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

 Пронаћи школу / установу за сарадњу / умрежавање и дефинисање заједничких циљева 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Одабир од градова побратима и 

истраживање интернета 

ШРТ Август 

Слање позивног писмао  неким 

могућностима сарадње 

Директор Август 

Давање сагласности за сарадњу 

од стране Наставничког већа 

Директор Септембар 

Утврдити заједничке полазне 

основе за успостављање 

партнерства/сарадње 

ШРТ Септембар 

Евалуација 

Критеријум успеха: Пронађено десет школа и установа са којима се може 

успоставити сарадња / умрежавање.  

Инструмент: Документација школа/установа са којима се може успоставити сарадња 

/ умрежавање; Писмо очекивања; сагласност Наставничког већа. 

Носиоци активности: Чланови ШРТ-а 

Време: Током школске године 
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 Организовање и реализација посета 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Договорити званичну посету Директор Током школске године 

Размена мишљења о могућим 

видовима сарадње и областима 

сарадње 

ШРТ Током школске године 

Директор/ка школе формира 

тим који би се даље бавио 

развијањем 

сарадње/партнерства 

Директор Током школске године 

Школски тим организује 

путовања професора и ученика 

ШРТ Током школске године 

Евалуација 

Критеријум успеха: Договорена и реализована званична посета. 

Инструмент: Фотографије посете. 

Носиоци активности: Чланови ШРТ-а 

Време: Током школске године 

 

 

 

 


