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ИСТОРИЈА 

 Када 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 35-годишњег рада школа се просторно ширила и тако мењала своју визуру. Упорно и 

вредно се радило и на осавремењавању наставе ин аставних средстава. Протеклих година школа 

је доживел аинтензиван 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. годинеa2009/10. 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 
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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.Обе школе су у потпуности реновиране и опремљене савременим наставним 

средствима. 

Школа има савремену библиотеку са медијатеком. 

  

                             Библиотека – медијатека   Базен 

  

Боравак       Дигитална учионица 
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                         Кабинет за техничко и     Школско двориште 

                    информатичко образовање   
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Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању. Податке је 

прикупио и обрадио Тим за самовредновање СВОТ анализом. СВОТ (SWОT)анализа је 

рађена на основу стандарда квалитета рада школе. У анализи је учествовалo 57 

наставникa, ученици 4-8. разреда и сви родитељи ученика наше школе. 

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 
1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

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

школи. 

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

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

општих међупредметих и предметних компетенција. 

4. Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу. 

5. Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

6. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

7. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

8. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

9. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

10. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

11. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

12. Успостављени су добри међуљудски односи. 

13. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

14. У школи функционише систем заштите од насиља. 

15. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

16. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

17. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 

18. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

19. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

20. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

21. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 

НАШЕ СЛАБОСТИ 

1. Резултати ученика на завршном испиту не показују, у довољној мери, оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења. 

2. У школи би могао боље да функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима. 

3. Школа није, у довољној мери,  центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

4. Материјално-технички ресурси би могли да се користе функционалније. 
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МОГУЋНОСТИ 

 

УНУТРАШЊИ 

● Велики број наставника  

● Талентовани ученици 

● у Трмбасу и Букоровцу  је организована 

припремна настава за децу 

предшколског узраста.  

● Материјално-технички ресурси (базен, 

савремена наставна средства…) 

● Савет родитеља 

● Школски одбор 

● Велики број секција  

● Ученичке организације (Црвени крст и 

Дечји савез) 

● Хуманитарне акције које се организују 

● Развијен предузетнички дух (Вашарчић) 

● Велики број пројеката који се реализују 

● Заинтересованост наставника и 

ученика за учешће у различитим 

манифестацијама (фестивали) 
 

 

СПОЉАШЊИ 

● Скупштина Града Крагујевца 

●  Центар за социјални рад Крагујевац 

● Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

● Школска управа Крагујевац 

● Центар за развој услуга социјалне 

заштите "Кнегиња Љубица" 

● Пријатељи деце 

● Црвени крст,  

● Радио телевизија Крагујевац 

● Туристичке агенције  

● Ученички парламенти гимназија и 

средњих школа 

● Центар за промоцију науке 

● Центар за  образовање Крагујевац 

● Основне и средње школе у региону 

● Обданиште ''Невен'' 

● Књажевско српски театар 

● Позориште за децу 

● Спортски клубови 

 

 

ПРЕТЊЕ 
● Финансије 

● Законске регулативе (ограничења, честе промене…) 

● Социјална структура ученика 

● Окружење 

● Обезбеђеност школе 
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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 

 

ОБЛАСТ  ПРОМЕНЕ ПОТРЕБЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Годишњи програм рада није у довољној мери 

усаглашен са развојним планом 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Већа сарадња међу наставницима и ученицима 

Оснаживање тимског рада 

Чешћа примена интерактивних метода у настави 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Резултати ученика на завршном испиту не показују, у 

довољној мери, оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Праћење физичког, здравственог и емоционалног 

стања и социјалних потреба ученика 

У школи би могао боље да функционише систем 

подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

ЕТОС 
Јаснија комуникација свих са свима 

Школа није, у довољној мери,  центар иновација и 

васпитно-образовне изузетности 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Активније укључивање ученика у реализацију 

активности и доношење одлука 

Кабинетска настава 

Материјално-технички ресурси би могли да се 

користе функционалније 
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ПРИОРИТЕТИ 

 

● Резултати ученика на завршном испиту не показују, у довољној мери, оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења 

● У школи би могао боље да функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима 

● Школа није, у довољној мери,  центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

● Материјално-технички ресурси би могли да се користе функционалније 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

❖ Побољшање резултатa ученика на завршном испиту, остваривањем стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно остваривањем постављених индивидуалних 

циљева учења 

ЗАДАЦИ: 

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

2.  Стручне посете и студијска путовања 

3.  Оснаживање тимског рада у планирању и реализацији наставе 

ВРЕМЕ: 

Школске  2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24. 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

❖ Разрађивање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима 

ЗАДАЦИ: 

1. Формирање тима за превенцију осипања и пружање подршке деци из осетљивих 

група 

2. Укључивање педагошког асистента у све школске активности 

3. Оснаживање наставника за израду ИОП3  

ВРЕМЕ: 

Школске  2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ –ЕТОС 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ  

❖ Школа - центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

ЗАДАЦИ: 

1. Реализација различитих облика стручног усавршавања наставника  

2. Праћење ефеката примене знања стечених на стручним усавршавањима 

наставника 

3. Укључивање у националне и међународне пројекте 

ВРЕМЕ: 

Школске  2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24. 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

❖ Функционалније коришћење материјално-техничких ресурса 

ЗАДАЦИ: 

1. Организација рада школе кроз кабинетску наставу 

2. Опремање кабинета за сваки од наставних предмета 

 

ВРЕМЕ: 

Школске  2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24. 
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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 

тестирања 

предметни наставници Септембар 

Анализа  иницијалног 

тестирања 

предметни наставници и 

ученици 

Септембар 

Израда тестова за интерна 

тестирања према 

правилима завршног 

испита 

Стручна већа Септембар - јун 

Израда тестова за ученике 

којима је потребна додатна 

подршка 

Предметни наставници, 

Инклузивни тим 

Септембар - јун 

Израда инструмената 

праћења постигнућа за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка 

Предметни наставници, 

Инклузивни тим 

Септембар - јун 

Реализација пробног 

завршног испита 

Предметни наставници Април 

Анализа пробног завршног 

теста 

Стручна већа Април 

Припремање часова 

припремне наставе 

Наставници оних предмета 

који се тестирају на 

завршном испиту 

Фебруар 
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Реализација часова 

припремне наставе 

Наставници оних предмета 

који се тестирају на 

завршном испиту 

Фебруар 

Анализа завршног испита  Стручна већа, Тим за 

самовредновање 

Август 

Утврђивање мера за 

унапређење резултата на 

завршном испиту 

Стручна већа Август 

Евалуација 

Критеријум успеха: 10%  повећања просечног броја бодова на завршном испиту 

Инструмент: Анализа резултата постигнућа ученика на завршном испиту 

Носиоциактивности: Стручна већа 

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 васпитачима и 

стручним сарадницима 

предшколских установа 

„Нада Наумовић“ и 

„Ђурђевдан“ ради 

идентификације ученика 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању (предшколци) 

Тим за инклузивно 

образовање  

Јун  

Равномерно 

распоређивање првака 

којима је потребна 

додатна образовна и  

васпитна подршка  

Стручна служба  Август  

Израда педагошких 

профила и планова 

индивидуализације за 

ученике првог разреда са 

сметњама и из социјално 

депривираних средина 

које имају документацију 

из ППП и/или који су на 

тестирању 

идентификовани као 

ученици којима је 

потребна подршка  

-Учитељи првог разреда  

-наставници енглеског 

језика 

Друго тромесечје 
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Израда специфичног 

транзиционог плана за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка приликом 

преласка из четвртог у 

пети разред и осмог 

разреда у средњу школу 

 

Учитељи четвртог разреда, 

наставници петог разреда 
Август, септембар 

Организација састанака 

учитеља и наставика који 

предају петом 

разредуради  даљег 

пружања подршке 

ученицима  

Стручно веће млађих 

разреда и наставници петог 

разреда 

септембар 

 

 

 

Евалуација 

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

додатна  подршка учењу, урађен педагошких профил и план индивидуализације  

Инструмент: Урађени педагошки профил и план индивидуализације 

Носиоциактивности: Тим заинклузију 

Време: јун  
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 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 

 

Планирање и 

програмирање наставе за 

ученике изузетних 

способности 

 

Стручна већа млађих 

разреда и стручна већа за 

област предмета 

Октобар - јун 

Организација стручног 

усавршавања за израду 

ИОП 3 обогаћеног 

програма 

Стручна служба, чланови 

Тима за ИО 
Октобар  

Евалуација 

Критеријум успеха: остварена сарадња са поменутим установама, израђен ИОП3 за 

50% ученика изузетних способности, 75%наставника прошло обуку 

Инструмент: извештаји 

Носиоциактивности:Тим за инклузивно образовање 

Време:јун  
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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 

Промоција фер-плеја на 

школским спортским 

такмичењима 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

 

Током школске године 

Сарадња са центром 

''Књегиња Љубица'' 

Стручни сарадници Током школске године 

Саветовалиште за младе Тим за заштиту, 

Ученици 6. и 7. разреда 

 

Током школске године 
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Сарадња са Институтом  

за јавно здравље 

Тим за заштиту,  

Ученички парламент, 

Вршњачки тим 

предметни наставници 

Током школске године 

Сарадња са 

институцијама локалне 

заједнице (МУП, 

Ватрогасна служба, 

Хитна помоћ...) 

Ученици разредне и 

предметне наставе, 

одељењске старешине, Тим 

за заштиту 

Током школске године 

Акција ДЕЦА-ДЕЦИ 

(прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу) 

Комисија за хуманитарну 

помоћ и Црвени крст 

 

Евалуација 

Критеријум успеха: Смањено насиље у школи 

Инструмент: увид у педагошку документацију 

Носиоци активности: Тим за заштиту 

Време: на крају школске године 

4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

 Промоција школе и школских активности, ваннаставних активности и 

позитивних модела понашања 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Приредба поводом 

пријема првака 

Драмска и рецитаторска 

секција,ритмичка 

секција,учитељи првог 

разреда,педагог,психолог,директ

ор,техничка подршка 

 

септембар 
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Обележавање Дечје 

недеље: 

-маскенбал 

-дечји шкраб 

 

Учитељи 1-4 разреда 

Стручни сарадници 

Октобар  

Ажурирање сајта Мирјана Петровић Током школске године 

Дечја недеља: 

маскенбал 

дечји шкраб 

посета вртићу „Невен“ 

Учитељи 1.-4.разреда,стручни 

сарадници 

 

 
-учитељи и ученици 4.разреда 

 

октобар 

Учешће у обележавању 

Дана града 

Учитељи и ученици 3. и 4. 

разреда 

Мај  

Новогодишња приредба 

за предшколце и њихове 

родитеље 

Драмска секција,ритмичка 

секција,учитељи и ученици 

4.разреда 

 

децембар 

Приредба поводом 

школске славе Свети 

Сава 

Наставници српског 

језика,наставници музичке 

културе,учитељи,ритмичка 

секција 

 

јануар 

 

 

Учешће у обележавању 

Дана града 

Учитељи и ученици 3.и 4 

разреда 

 

мај 

 

Школски 

вашар(промоција и 

продаја ученичких 

рукотворина-

хуманитарна акција) 

Тим за ПО,вршњачки 

тим,ученички парламент 

 

 

 

 

Децембар 

Мај 

Коктел за најуспешније 

ученике и њихове 

родитеље 

 

Директор јун 

Ћоше успешних  Ученички парламент Током школске године 
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Евалуација 

Критеријум успеха: Повећан број уписане деце која су у ризику од осипања,повећан 

број деце укључене у ваннаставне активности 

Инструмент: увид у књигу уписа  

Носиоци активности: секретар школе 

Време: јун  

 

УСПОСТАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ШКОЛЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА КРОЗ: 

1.) ОБУКУ НАСТАВНОГ КАДРА 

2.) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ 

3.) ПРИМЕНУ НОВОГ КОНЦЕПТА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

4.) УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА 

5.) ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ РОДИТЕЉИМА 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Спровођење обуке 

наставног кадра и 

одељењских старешина за 

попуњавање инструмента 

за идентификацију 

ученика под ризиком од 

осипања 

 

Наставници и одељењске 

старешине 
Септембар 

Израда ИППО за ученике 

(ризик већи од 0,50) 

 

Одељењске старешине Октобар 

 

Евалуација ИППО Одељењске старешине На крају сваког 

полугодишта 

 

Израђена база података о 

ученицима:ромске 

Одељењске старешине током целе године 
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националности,избегла 

лица,ученици који 

примају дечији 

додатак,ученици са 

сметњама у 

развоју,ученици који 

живе у хранитељским 

породицама 

 

Похађање обуке за 

примену новог концепта 

допунске наставе 

 

Психолог 

Ментор 

Ученички парламент 

Децембар 

Коришћење ИКТ у 

настави 

 

Сви наставници и учитељи Током школске године 

Примена новог концепта 

допунске наставе 

Сви наставници и учитељи Септембар-континуирано 

Формирање тима за 

квалитетну допунску 

наставу 

 

Наставници и учитељи Септембар 

Осмишљавање радионица  

од 5.до 8.разреда на тему 

важности образовања 

 

Ученички парламент 

Одељењске старешине 
Октобар 

Реализација радионица 

 

 

Ученички парламент 

Одељењске старешине 
Новембар 

Формирање вршњачких 

ментора у оквиру 

ученичког парламента 

који пружају подршку у 

социјализацији,комуника

цији и учењу ученицима 

који су у ризику од 

осипања 

Ученички парламент 

Одељењске старешине 
Октобар-континуирано 

Учешће у спортским 

турнирима(убацивање 

ученика који су у ризику 

од осипања у екипу 

одељења) 

 

Одељењски старешина 

Наставник физичког васпитања 
Мај 

Формирање вршњачких 

парова у учењу у оквиру 

одељења 

Учитељи,предметни 

наставници,ученици 
Октобар 
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Родитељски састанак на 

тему значаја школе 

 

 

Родитељи,одељењске 

старешине 
Септембар 

Саветодавни рад са 

родитељима деце која су у 

ризику од осипања 

 

Родитељи,одељењске 

старешине 
Континуирано 

Укључивање родитеља у 

активности и радионице у 

школи(ученичко 

предузетништво) 

 

Родитељи,одељењске 

старешине 
Децембар 

Април 

Укључивање родитеља 

деце која су под 

ризиком,у Савет 

родитеља 

 

Родитељи Септембар 

Организовање помоћи 

родитељима 

кроз:бесплатне 

уџбенике,бесплатну 

ужину,обезбеђивање 

превоза ученицима,помоћ 

у одећи и обући 

Одељењске старешине Септембар 

Континуирано 

Евалуација 

Критеријум успеха: Смањено осипање ученика 

Инструмент: Увид у педагошку документацију 

Носиоци активности: Одељењске старешине 

Време: јун 
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5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 

васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета 

Мере:  

а) подизање квалитета рада секција; 

б) подизање квалитета промоције рада секције; 

в) редовито одржавање пријављених секција од стране наставника; 

г) узимање учешћа на конкурсима, манифестацијама и такмичењима; 

д) подизање квалитета додатне наставе; 

 

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 Септембар 

Израда плана припремне 

наставе 

Педагошки колегијум Децембар 

Израда плана припремне 

наставе за ученике којима 

је потребна додатна 

подршка 

Разредне старешине, 

инклузивни тим 

Децембар 
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Припрема тестова за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

Инклузивни тим Децембар 

Реализовање часова 

припремне наставе 

Стручна већа Фебруар - јун 

Информисање ученика о 

свему што је у вези са 

полагањем завршног 

испита 

Разредне старешине Септембар - јун 

Реализација пробног 

завршног испита 

Стручна већа Април 

Анализа резултата 

пробног завршног испита 

Стручна већа Април 

Реализација завршног 

испита 

 

Школска уписна комисија Јун 

Анализа резултата 

завршног испита 

Педагошки колегијум, 

стручна већа 

Август 

Евалуација 

Критеријум успеха:: 10% повећања просечног броја бодова на завршном испиту 

Инструмент: Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 

Носиоци активности: Стручна већа 

Време: август 
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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 

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  

Носиоци активности:Тим за праћење пројека, Пројектни тимови  

Време: јун 
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 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 

Учешће на конкурсима  

Еразмус плус пројектима( 

КА1)                          

Пројектни тим                          Новембар 

Учешће на конкурсима  

Еразмус плус пројектима( 

КА2)  

Пројектни тим Новембар 

Учешће на конкурсима                                                         

на еТвининг платформи 

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  

Носиоци активности: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 

Инструмент: Увид у регистар заведених пројектних апликација 

Носиоци активности: Тим за праћење пројека, Пројектни тимови  

Време: јун 
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 Реализација одобрених пројеката 

Активности Носиоци активности Време реализације 

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 

 

8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

⮚ Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа 

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, 

приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у 

даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција 

за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи.  

⮚ Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу 

исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних 

сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја 

о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног 

рада.  

⮚ Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника 

сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију 

наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).  

⮚ Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  
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1) предузима установа у оквиру својих развојних активности 

Назив теме и облика стручног усавршавања Време 

Извођење угледних, односно огледних 

часова и активности са дискусијом и 

анализом 

Прво и друго полугодиште 

Асистирање на угледним часовима Прво и друго полугодиште 

Излагање које се односи на савладан 

програм стручног усавршавања или 

други облик стручног усавршавања ван 

установе, са обавезном анализом и 

дискусијом 

Прво и друго полугодиште 

Излагање на састанцима стручних 

органа 

Прво и друго полугодиште 

Публиковање стручних радова Прво и друго полугодиште 

Обука за завршни испит Друго полугодиште 

Учешће у: истраживањима, пројектима 

образовно-васпитног карактера у 

установи, програмима од националног 

значаја у установи, међународним 

програмима, скуповима, семинарима и 

мрежама, програму огледа, раду модел 

центра 

Прво и друго полугодиште 

Такмичења и смотре Друго полугодиште 

Учешће у раду стручних актива на нивоу 

града 

Прво и друго полугодиште 
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Маркетинг школе Прво и друго полугодиште 

Рад са студентима, приправницима и 

волонтерима 

Прво и друго полугодиште 

Приказ стручне књиге, приручника, 

дидактичког материјала, стручног 

чланка, истраживања, студијског 

путовања и стручне посете са обавезном 

анализом и дискусијом 

Прво и друго полугодиште 

2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова; 

3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: 

Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод Војводине, центри за стручно 

усавршавање;  

4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно 

учешћем на међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима 

везаним за образовање и васпитање;  

 

Назив теме и облика стручног усавршавања Време 

Програми стручног усавршавања који се остварује 

извођењем обуке 

Прво или друго полугодиште  

Стручни скупови Прво или друго полугодиште 

Летње и зимске школе Прво или друго полугодиште 

Стручна и студијска путовања и пројекти 

мобилности 

Прво или друго полугодиште 

5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја. 
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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 

Развијање општих и 

међупредметних 

компетенција кроз 

заједничко планирање на 

нивоу школских тимова 

уз  примену 

интерактивних и 

активних облика учења 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе, стручни 

сарадници 

 

Током школске године 

Организација часова 

интегративне наставе и 

тематских дана 

Наставници разредне и 

предметне наставе-

учесници 

пројекта”Интегративна 

настава” 

Током школске године 

Учешће у пројекту “2000 

дигиталних учионица” 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 
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Коришћење електронских 

уџбеника 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Присуство на 

акредитованим облицима 

стручног усавршавања 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Боље информисање 

родитеља о постигнућима 

ученика коришћењем 

електронског дневника уз 

стално формативно 

оцењивање 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Преношење информација 

са стручног усавршавања 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске године 

Организација тематских 

предавања 

Директор и стручни 

сарадници 

Током школске године 

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 

Носиоци активности: тим за стручно усавршавање 

Време: август  
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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  

Ажурирање базе података 

о стручном усавршавању 

наставника и стручних 

сарадника 

Педагог 

Помоћник директора 

Током школске године 

Подношење захтева 

заинтересованих 

наставника за стицање 

звања и спровођење 

процедуре за стицање 

звања 

Наставници 

Директор  

Секретар 

Током школске године 

Пружање подршке 

наставницима и 

стручним сарадницима у 

поступку напредовања и 

стицања звања 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор  

Током школске године 

Евалуација 

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

звања 

Инструмент: Увид у документацију  

Носиоци активности:Тим за стручно усавршавање  

Време: јун 
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11. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД 

ШКОЛЕ 

 Укључивање родитеља у планирање и реализацији активности школе 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским  

састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног, односно 

образовно- васпитног рада. 

 

Учитељ, одељенске 

старешине, сртучни 

сарадници, директор, Савет 

родитеља 

Током школске 

године 

Припрема и реализација 

родитељских састанака, трибина, 

радионица са стручним темама. 

Учитељ, одељенске 

старешине,  директор,  

Савет родитеља, стручни 

сарадници 

 

Током школске 

године 

 

 

Учешће родитеља у раду стручних 

и руководећих органа школе 

(Савет родитеља, 

Самовредновање, Школски одбор, 

ШРП). 

 

Директор, Тимови за 

самовредновање и развојни 

план, Школски одбор 

Током школске 

године 

 

- Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике рада 

установе (васпитно-образовни рад, 

односно настава, секције, 

предавања, пројекти..) и 

партиципација у свим сегментима 

рада установе. 

 

Директор, Савет родитеља, 

учитељи, предметни 

наставници, стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

 

 Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима са тешкоћама 

у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији. 

 

Родитељи, учитељи, 

предметни наставник, Тим 

за заштиту од злостављања 

и занемаривања, Тим за 

ИОП, стручни сарадници 

Током школске 

године 

 

Новогодишња приредба за 

предшколце и њихове родитеље. 

Драмска секција, 

рецитаторска секција, 

учитељи и ученици 4. 

разреда 

 

Децембар 
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Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању  

слободног времена деце, односно 

ученика. 

 

Родитељи,учитељи, 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

Током школске 

године 

 

Сарадња са Саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља 

и давање предлога по питањима 

која се разматрају на Савету. 

 

Директор, родитељи, 

ученици, предметни 

наставници , стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

 

Коктел за најуспешније ученике и  

њихове родитеље. 

Директор,    учитељи, 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

 

Јун 

Евалуација 

Критеријум успеха: Укључени родитељи у рад школе. Ажуриран пано за родитеље. 

Инструмент: Записници, фотографије, извештаји. 

Носиоци активности: Чланови ШРТ-а 

Време: јун  

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 

Успостављање сарадње са 

локалном заједницом у циљу 

развијања стратешких 

партнерстава 

Директор У току године 

Умрежавање са другим 

школама 

Директор, тим за ПО у 

школи 

У току године 
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Сарадња са основним и 

средњим школама и школом за 

ученике са посебним потребама 

– Вукашин Марковић 

 

Сарадња са Министарством 

унутрашњих послова 

 

Директор, школски 

педагог, 

наставници,Чланови тима 

за ИО школе Вукашин 

Марковић 

 

МУП Крагујевац                      

У току године 

Сарадња са школама на локалу 

– гостовање ученика из 

балетске и музичке школе 

поводом обележавања Дечје 

недеље 

Учешће у културним, забавним 

и спортским манифестацијама 

Тим за ПО у школи и 

програма школског спорта 

и спортских активности 

Октобар 

Сарадња школе и  Дома 

здравља за млађе и старије 

разреде; Предавања о 

хигијени; Црвени крст 

Наставници  

Лекарско особље 

Представници Црвеног 

крста 

Новембар 

Учешће на Фестивалу науке 

Сарадња са Центром за 

стручно усавршавање - 

подршка у виду професионалне 

информисаности – ПО. 

Наставници, координатор 

за праћење стручног 

усавршавања и тим за ПО. 

Фебруар 

Презентације различитих 

средњих стручних школа у 

оквиру професионалне 

оријентације 

Раземена искустава ученика са 

еко секција на нивоу града (еко 

камп) 

Наставници средњих 

школа 

тим за ПО 

Наставници биологије 

Март 

Сарадња са Градским већем – 

карневал поводом 

обележавања Дана града  

Наставници разредне 

наставе, наставници 

физичког васпитања, 

ученици, представници 

Града 

Мај 
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Реални сусрети ученика осмог 

разреда у оквиру 

професионалне оријентације 

Тим за ПО, одељењске 

старешине, школски 

педагог, ученици, 

представници других 

школа 

Мај 

Евалуација 

Критеријум успеха: Сарадња на оставривању заједничке  стратегије у реализацији 

циљева; Сарадња на умрежавању школе са другом школом на локалу и ставрање услова за 

умрежавање школе са школом  у иностранству; Добијање неопходне подршке у образовно 

васпитном раду; Остварени партнерски односи у циљу подршке развоја ученика; 

Развијање свести о значају очувања здравља; Ученици упознати са областима занимања. 

Развијање еко свести код ученика за очување животне средине; Успешна презентација 

ученика наше школе на манифестацији; Сагледавање и реална опредељења у избору 

будућих занимања. 

Инструмент: Извештај о реализацији плана рада директора; Извештај о реализацији плана 

рада директора, фотографије; Евиденција. 

Носиоциактивности: Чланови ШРТ-а 

Време: Мај 

 

 

 


