
 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СТАНДАРДИ: 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.  

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 
УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У ПРИОРИТЕ-

ТНИМ ИНДИКАТОРИМА 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2.4.3. Наставник даjе 

потпуну и разумљиву 

повратну информациjу 

ученицима о њиховом 

раду, укључуjући и jа-

сне препоруке о наре-

дним корацима. 

- дискусија на нивоу стручних 

већа и актива о уоченој слабо-

сти, предлагање и договор о 
начину и мерама за отклањање  

- увршћавање мера унапређења 

у планове рада већа 

руководиоци и чланови 

стручних већа за обла-

сти предмета 

септембар 2019. 
увид у записнике стру-

чних већа и актива и пла-
нове рада истих  

постигнут је договор о 

мерама; Стручна већа и 

активи имају сачињен 

план рада који предвиђа 

мере за побољшање у на-

веденом показатељу 

октобар 2019. 

- укључивање унутрашњих љу-

дских  ресурса ( педагошких 
саветника) у виду организова-

ња обуке колега за препозна-

вање и реализацију индикатора 

у сарадњи са стручном слу-

жбом 

педагог школе, психолог 

школе, педагошки саве-

тници Б. Живковић и В. 

Димитријевић 

 

 

октобар 2019. 

 

увид у сценарио обуке, 

записник са обуке, 

извештај о обуци, спи-

сак присутних 

организована је обука за-

послених за препознава-

ње и примену индикатора 

у пракси 

 

 

новембар 2019. 

 

 

 - реализација мера предвиђе-
них планом (евидентирање, 

праћење примене, извештава-

ње, корекције)  
- квалитативна анализа прису-

тности индикатора у пракси и 

остварености примене мера на 
одељењским већима, стручним 

активима и НВ 

- праћење остварености инди-
катора кроз педагошко-инстру-

ктивни надзор и саветовање 

(унутрашње и евентуално спо-
љашње) 

предметни наставници, 

директор, психолог, 

педагог, руководиоци 

стручних већа, екстерно 

вредновање 

октобар  2019. 

- 

мај 2020. 

увид у документацију 

стручних већа и акти-

ва,  педагошка докуме-

нтација предметних 

наставника, записници 

са састанака стручних 

већа и актива, увид у 

извештај о педагошко-

инструктивном раду 

(унутрашњем и споља-

шњем), увид у запи-

снике НВ 

врши се редовно праћење 

присутности индикатора 

у настави, квалитативна 

анализа примене мера и 

предузимају одговарајуће 

мере за побољшање уз 

сарадњу стручних слу-

жби; извештаји педаго-

шко-инструктивног  рада 

служе као репер за даљи 

рад  

 

 

 

јун 2020. 

 

 

 

- извештавање о присутности 

индикатора у настави 

Директор, педагог, 

психолог 

 

јун 2020. 
увид у извештај о извр-

шеном педагошко-

инструктивном надзору 

у извештају је видљива 

присутност индикатора у 

пракси 
- прикупљање података и писа-

ње извештаја о реализацији 
АП 

чланови тима за реали-

зацију Акционог плана јун – август 2020. увид у извештај о реали-

зацији АП и записнике 

руководећих, стручних и 
саветодавних тела школе 

написан је извештај о ре-

ализацији акционог 

плана и поднет на 

разматрање руководећим 
септембар 2020. 

- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саветода-

вним телима школе 
Директор школе 

август – 

септембар 2020. 

 



ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2.1.1. Ученику су јасни 

циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што 

је планирано треба да 

научи. 

 

 

 

2.3.3 Ученик прику-

пља, критички проце-

њује и анализира идеје, 

одговоре и решења 

- дискусија на нивоу стручних 

већа и актива о уоченој слабо-
сти, предлагање и договор о 

начину и мерама за отклањање  

- увршћавање мера унапређења 
у планове рада већа/ актива 

руководиоци и чланови 

стручних већа за обла-

сти предмета 

септембар 2019. 
увид у записнике стру-

чних већа и актива и пла-
нове рада истих  

постигнут је договор о 

мерама; Стручна већа и 

активи имају сачињен 

план рада који предвиђа 

мере за побољшање у на-

веденом показатељу 

октобар 2019. 

- укључивање унутрашњих љу-
дских  ресурса ( педагошких 

саветника) у виду организова-

ња обуке колега за препозна-
вање и реализацију индикатора 

педагошки саветници Б. 

Живковић и В. Димитрије-

вић 
 

октобар 2019. 

 

увид у сценарио обуке,  

извештај о обуци, спи-

сак присутних 

организована је обука за-

послених за препознава-

ње и примену индикатора 

у пракси 

 

 

 

новембар 2019. 

 

 

 - организовање радионица за 

ученике са темом техника уче-

ња и постигнућима у учењу 

педагог школе, психолог 

школе, одељењске старе-

шине 

увид у сценарио радиони-

ца, извештај о радионица-

ма 

одржане су радионице за 

ученике; кроз радионице је 

прошао велики број ученика 

 - реализација мера предвиђе-

них планом (евидентирање, 

праћење примене, извештава-
ње, корекције)  

- квалитативна анализа прису-

тности индикатора у пракси и 
остварености примене мера на 

одељењским већима, стручним 

активима и НВ 
- праћење остварености инди-

катора кроз педагошко-инстру-

ктивни надзор и саветовање 

(унутрашње и евентуално спо-

љашње) 

предметни наставници, 

директор, психолог, пе-

дагог, руководиоци 

стручних већа, екстерно 

вредновање 

октобар  2019. 

- 

мај 2020. 

увид у документацију 

стручних већа и акти-

ва,  педагошка докуме-

нтација предметних 

наставника, записници 

са састанака стручних 

већа и актива, увид у 

извештај о педагошко-

инструктивном раду 

(унутрашњем и споља-

шњем), увид у запи-

снике НВ 

врши се редовно праћење 

присутности индикатора 

у настави, квалитативна 

анализа примене мера и 

предузимају одговарајуће 

мере за побољшање уз 

сарадњу стручних слу-

жби; извештаји педаго-

шко-инструктивног  рада 

служе као репер за даљи 

рад  

јун 2020. 

 

 

 

- извештавање о присутности 

индикатора у настави 

Директор, педагог, 

психолог 

 

јун 2020. 
увид у извештај о извр-
шеном педагошко-

инструктивном надзору 

у извештају је видљива 

присутност индикатора у 

пракси 
- прикупљање података и писа-
ње извештаја о реализацији 

АП 

чланови тима за реали-

зацију Акционог плана јун – август 2020. увид у извештај о реали-

зацији АП и записнике 

руководећих, стручних и 
саветодавних тела школе 

написан је извештај о ре-

ализацији акционог 

плана и поднет на 

разматрање руководећим 
септембар 2020. 

- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саветода-

вним органима школе 
Директор школе 

август – 

септембар 2020. 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 

 

Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје. Јелена Николић, проф. математике, 

Јасмина Цветић, педагог, Биљана Живковић, проф. физике, педагошки саветник, Весна Димитријевић,  проф. српског језика и књижевности, педа-

гошки саветник, Мирјана Милојевић, психолог, Председник Савета Родитеља, представник саветодавних  органа школе, Председник ученичког 

парламента, представник ученика 

 

 



КЉУЧНА ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: 

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРДИ: 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.  

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 

УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У 

ПРИОРИТЕТНИМ ИНДИКАТОРИМА 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВУ ПОСТАВЉЕ-

НИХ  ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4.1.6. Школа пружа по-

дршку ученицима при 

преласку из jедног у 

други циклус образова-

ња.  

 

- израда транзиционих 

планова на преласку из ра-

зредне у предметну наста-

ву   

- сарадња са вртићем „Не-

вен“ у вези ТП при пола-

ску у основну школу  

СТИО, стручни сара-

дници из ПУ „Невен“, 

предметни наставници, 

педагог, психолог 

септембар 2019. 

увид у израђене ТП и 

записнике са састанака 

постоје транзициони пла-

нови на преласку из пре-

дшколског у основну 

школу и из разредне у 

предметну наставу;  

јун 2020. 

- конституисање Тима за 

подршку ученицима у 

прилагођавању школском 

животу и израда плана 

рада 

Директор, чланови тима 
увид у одлуку дире-

ктора и план рада тима 

оформљен је Тим за подр-
шку и има израђен план рада 

који предвиђа активности и 

мере поступања за ученике 
којима је потребна помоћ у 

прилагођавању школи 

- упознавање родитеља и 

ученика са постојањем ти-

ма на ЧОС, родитељским 

састанцима, Савету роди-

теља, Ученичком парл-

аменту 

Директор, чланови ти-

ма, одељењске стареши-

не 

записници са ЧОС, 

родитељских састана-

ка, Савета родитеља, 

Ученичког парламента 

 

ученици и родитељи 

знају за постојање тима и 

упознати су са сврхом 

његовог постојања и рада 

- реализација планом пре-

двиђених активности  

чланови тима, стручна 

лица и службе сарадни-

ци тима 

септембар 2019 – јун 

2020. 

педагошка документа-

ција наставника, запи-

сници са разговора, 

дописи и слично 

реализоване су предвиђе-

не активности, постоји 

сва потребна пратећа до-

кументација 

- прикупљање података и 

писање извештаја о реа-

лизацији плана рада тима 

одељењске старешине, 

чланови тима, стручна ли-

ца сарадници тима август – септембар 

2020. 

увид у извештај о раду 

тима и записнике са 

састанака руководећих, 

стручних и саветода-

вних органа школе 

тим има сачињен изве-

штај о раду и поднео га је 

руководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

 

август -  

 

септембар 2020. 
- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саве-

тодавним органима школе 
Директор школе 

 

 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВУ ПОСТАВЉЕ-

НИХ  ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4.3.2. Школа предузима 

мере за редовно поха-

ђање наставе ученика 

из осетљивих група. 

- формирање Тима за пре-

венцију осипања и израда 

плана рада 

Директор школе, 

чланови тима 

септембар 2019. 

увид у одлуку дире-

ктора и план рада тима 

оформљен је тим за спре-

чавање осипања, поседује 

сачињен план рада који 

предвиђа мере за иденти-

фикаију ризичних учени-

ка и мере за спречавање 

осипавња;  

октобар 2019. - упознавање наставника 

са радом тима и инструме-

нтима за идентификацију 

ученика у ризику од оси-

пања 

чланови тима 

записник са одржа-

них састанака, спи-

сак присутних 

- упознавање родитеља са 

постојањем и сврхом тима 

на родитељским састанци-

ма и Савету родитеља 

одељењске старешине, 

координатор тима 

септембар – октобар 

2019. 

увид у записнике са 

родитељских саста-

нака и савета роди-

теља 

родитељи знају да у шко-

ли функционише тим 

новембар 2019. - идентификација ученика 

који су у ризику од оси-

пања 

- израда ИППО за иденти-

фиковане ученике 
одељењске старешине 

ученика, чланови тима 

октобар 2019. 

увид у извештаје о 

идентификованим 

ученицима и изра-

ђене ИППО-е 

 

употребљени су инстру-

менти за идентификацију 

ученика у ризику од оси-

пања и израђени су 

ИППО 

- реализација активности 

предвиђених ИППО 
октобар 2019. – август 

2020. 

увид у педагошку 

документацију 

активности се редовно 

реализују, постоји прате-

ћа документација 
август 2020. 

- прикупљање података и 

писање извештаја о раду 

тима 
чланови тима 

 

 

август – септембар 

2020. 

увид у документацију 

и извештај тима, запи-

сници са састанака ру-

ководећих, стручних и 

саветодавних органа 

школе 

постоји сва неопходна 

документација, написан 

је извештај о раду тима и 

поднет на разматрање ру-

ководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

септембар 2020. - подношење извештаја 

руководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

координатор тима 

4.3.5. Школа има успо-

стављене механизме за 

идентификациjу уче-

ника са изузетним спо-

собностима и ствара 

услове за њихово на-

предовање (акцелера-

циjа; обогаћивање 

програма). 

- едукација наставног особља 

за идентификацију ученика са 
изузетним способностима 

(интерна и екстерна) 

- израда инструментата за 
тестирање ученика 

стручно-педагошка служба 

(интерно усавршавање), 

ако постоји могућност 

ЦСУ/ЗЗУОВ (екстерно 

усавршавање) 

октобар - новембар 

2019. 

увид у извештаје са обу-

ка, радни материјал, спи-
сак присутних и инстру-

менте за тестирање 

 

наставници су оспособљени 

да препознају ученике са 
изузетним способностима и 

поседују разрађене инстру-

менте за тестирање истих 

новембар 2019. 

 - праћење, идентификација и 

тестрирање ученика за које се 

сматра да поседују изузетне 

способности 

предметни наставници, 

одељењске старешине, 

стручно-педагошка служба 

октобар - децембар 

2019. 

увид у педагошку доку-

ментацију наставника, те-

стове и резултате тестова 

ученика 

идентификовани су и тести-

рани ученици са изузетним 

способностима 

јануар 2020. 
- израда ИОП-а 3 и обогаће-

них програма за ученике са 

изузетним способностима 

СТИО, предметни наставници, ро-

дитељи (сагласност за израду 

ИОП3 и обогаћених програма) 

децембар 2019– 

јануар 2020. увид у документацију 
СТИО 

израђени су ИОП-и 3 и обо-
гаћени програми за ученике 

са изузетним способностима 

-  реализација и евалуација 

рада са ученицима који посе-
дују изузетне способности 

СТИО, предметни наста-

вници 

јануар – јун 

2020. 

реализоване су  планиране 

активности и одрађена ева-
луација 

јун 2020. 

- извештавање СТИО  о раду 

са ученицима са изузетним 

способностима координатор август – септембар 2020. увид у извештај СТИО 

у извештају је видиљиво посто-

јање механизама за идентифика-

цију ученика са изузетним спо-

собностима и услова за њихово 

напредовање 

август 2020. 



ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:  

 

Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје, Милан Петровић, проф.физ. културе, 

Ненад Филиповић, проф. физ. културе, Иван Станојевић, проф. физ. културе, Вера Маринковић, проф. хемије, Кристина Стојановић, проф. разредне 

наставе, Тим за превенцију осипања, Невенка Спасојевић, проф. математике, Тања Миладиновић, проф. биологије, Гордана Николић, проф. разредне 

наставе,  Драган Раковић, проф. ТИО, Ивана Искреновић, проф. немачког језика, координатор ПО, Председник Савета Родитеља, представник саве-

тодавних органа, Председник ученичког парламента, представник ученика 


