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Овим документом се утврђује стратегија развоја школе за период 

2017-2022. 
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РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

Након поступка самовредновања рада школе у протеклом 

периоду, формиран је стручни актив за израду Развојног плана 

којим ћемо одредити правце развоја наше школе у наредном 

петогодишњем периоду.Са јасном визијом и добро дефинисаним 

циљевима за унапређење рада, и са повратном информацијом о 

успесима, слабостима и постигнутим резултатима одредићемо на 

мапи развоја место нашој школи, њене позиције у локалној и 

широј друштвеној заједници, наш успех и успех наших ученика.  

Документ је флексибилан за допуне и измене. 

 

Стручни тим за израду Развојног плана чине: 

Драган Јовић, директор 

Анита Спасић, помоћник директора 

Ивана Стевановић, психолог 

Лидија Варајић, педагог 

Дубравка Ђорђевић, библиотекар -координатор тима 

Марија Ивановић-Стошић, професор историје  

Снежана Стојилковић, наставник математике  

Горан Смиљковић, наставник  разредне наставе 

Зорица Стојановић, професор  разредне наставе 

Гордана Китановић, професор разредне наставе 

Љиљана Станковић, родитељ 

Емилија Крстић, ученик 

Саша Михајловић, архитекта 
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Садржај Развојног плана чине:  

1. Лична карта школе 

2. Мисија 

3. Визија 

4. Набавка наставних средстава 

5. Снаге и слабости, општи и специфични циљеви и задаци за 

подручја: 

 

 Школски програм  и Годишњи план рада 

 Настава и учење 

 Постигнућа ученика 

 Подршка ученицима 

 Етос 

 Ресурси 

 Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

 

6. Акциони план 

7. План евалуације 
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Основна школа „Вук Караџић” у Лебану почела је са радом 

1981.године. Више од тридесет година школа гради своје име и 

постиже много успеха захваљујући огромном раду и труду својих 

наставника, ђака и осталог особља. Доказ за ову тврдњу су многи 

ученици који су завршили нашу школу а припадају реону друге 

школе.  Генерације младих су кроз  учење, игру и радост одрастале  и 

духовно сазревале. Школа је у последњој деценији доживела много 

позитивних промена како на пољу васпитно-образовног рада, тако и 

у модернизацији наставног процеса и средстава. 

У школи су запослена 83 радника.  Школу похађа 651 ученик у 36 

одељења. Поред централне школе постоје издвојена одељења у 

Бувцу, Шуману, Кривачи, Прекопчелици, Штулцу, Бачевини, 

Свињарици, Слишану и Шилову.  

Школа поседује 17 учионица и кабинете за информатику, хемију;  

фоно-лабораторију;  постоји библиотека, фискултурна сала, 

стоматолошка амбуланта и трпезарија.  

У оквиру побољшавања услова рада урадили смо: 

 Уређени су терени за мале спортове; 

 Адаптиране неке просторије и санитарни чвор школе; 

 Обезбеђена школа алармним системом, разгласом; 

 Уређен је ентеријер и екстеријер школе; 

 

 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
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МИСИЈА 

Ми смо школа која наставни процес прилагођава 

индивидуалним могућностима ученика, развија 

толеранцију и такмичарски дух и активно учествује у 

друштвеном окружењу. Тежимо унапређењу наставе и 

ширењу ваннаставних активности одговарајући 

потребама и интересовањима ученика.  

 

ВИЗИЈА 

Желимо да постанемо школа која увођењем 

иновативних метода и јачањем педагошких 

компетенција наставника константно унапређује 

наставни процес, мотивишe ученике за рад  и јача 

њихово критичко мишљење, индивидуалне 

капацитете, креативност  и такмичарски дух и 

проширује постојеће материјалне ресурсе. 
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АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕГ СТАЊА 

Развојни план Основне школe донет је на основу 

извештаја о обављеном екстерном вредновању 

школе, 7.12.2015.год,као и на основу анкета и 

интервјуа са учитеља, наставника, родитеља, чланова 

органа управљања, стручне службе, осталих радника 

школе и ученика, као и анализом чек листа и увидом 

у школску документацију,као и на основу Плана 

унапређења образовно васпитног након спољашњег 

вредновања рада школе за школску 2015/2016. 

Утврђене су предности и слабости из којих смо 

сагледали потребе, приоритете, мисију и визију 

школе. Сваке школске године сагледаваћемо потребе 

и приоритете и у складу са тим школа ће 

организовати стручно усавршавање два пута 

годишње како бисмо на најквалитетнији начин 

остварили планиране активности у Школском 

развојном плану. Такође, радиће се континуирано на 

набавци наставних средстава по предметима.  
 

Нaзив наставног средства 

Teлeвизoри 
Mултимeдијалнипрojeктoр 
Кaмeрa 
Пojaчaлo 
Рaзглaс зa oзвучење 
Mузички инструменти 
Бeлe тaблe 
Кaсeтoфoни 
ДВД плejeр 
Видео надзор 
Дигитални фoтoaпaрaт 
Eлeктрoнскa тaблa 
Лaптoп рaчунaри 
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Плaн нaбaвкe нaстaвних срeдстaвa и дидaктичкoг мaтeриjaлa 
 

Нaстaвни прeдмeт Дидaктички мaтeриjaл 

Математика Шестар 

Жичани модели геометријских 

тела 

Физикa Спојени судови 

Динамометар 

Мензура 

Паскалов суд 

Рачунар 

ТИО Бицикли 4, Ардуино комплети 

Алат (маказе за лим, ручна 

бушилица, турпије) 

Ученички комплети по 

разредима 

Географија 

Историја 

Географске 

карте 

Музичка 

култура 

Уређаји за 

слушање музике, 

клавијатура, 

гитара, обична 

графичка преса 

Физичко 

васпитање 

Лопте за 

одбојку, 

кошарку, фудбал 

Информатика и 

рачунарство 

Пројектор,  

Тастатура, 

звучници, 

слушалице 

прозори у кабинету информатике 

Стручно веће  
мапе, flash картице, књиге за децу, 

наставника језика плакати; 
Дијалектолошка карта, Правопис. 

(српски, енглески)  

  Речници енглеског језика 
 (Oxfordov englesko-srpski); 
 - Мали речник књижевних термина,  
 -Претплата на часопис Школски 
 час за српски језик и књижевност 
Хемија Епрувете, пипете, хемикалије, вага 

за мерење, мензуре... 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

НАША СНАГА 

 

 Школски програм и Годишњи план рада састављени су у складу са прописима и  

међусобно су усклађени.  

 Школски програм сачињен је на основу наставног плана и програма. 

 Годишњи план рада сачињен је на основу Школског програма.  

 Глобални планови наставних предмета су део Годишњег плана рада школе. 

 У Годишњи план рада уграђен је Акциони план и структурно су разрађени 

елементи Школског програма. 

 Годишњи план рада омогућава остварење циљева и стандарда образовања и 

васпитања.  

 Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољавање 

различитих потреба ученика.  

 

НАША СЛАБОСТ 

 

 Програми наставних предмета нису довољно међусобно садржајно и временски 

усклађени.  

 

Општи циљ: Успоставити корелацију међу програмима наставних предмета. 

 Специфични циљ:  

1.1. Програме наставних предмета повезати у оквиру сваког разреда садржајно и 

временски.  

 Усагласити временске оквире и садржаје у оквиру наставних тема.  
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2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

НАША СНАГА 

 

 Наставник јасно објашњава градиво ученицима и истиче своја очекивања.  

 Наставник истиче циљ часа и даје јасна упутства за учење.  

 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.  

 Наставник успоставља међупредметну корелацију, повезује градиво са 

претходно наученим и са примерима из свакодневног живота.  

 Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим потребама.  

 Ученици стичу знања на часу и умеју да образложе како су дошли до решења.  

 Ученици користе различите извора информација у процесу учења.  

 Наставник редовно проверава знање ученика, образлаже оцене и даје упутства 

за рад.  

 У одељењу је успостављена дисциплина и интеракција међу ученицима.  

 Ученици су заинтересовани за рад на часу и активно се укључују у рад.  

 Ученици могу да се обрате наставнику кад год имају проблем.  

 Наставници уважавају мишљења ученика  и разумеју њихове потребе.  
 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ: 

Унапредити наставу и друге облике образовно-васпитног рада осамостаљивањем 

ученика за рад и чешћим коришћењем наставних средстава. 

Специфични циљеви:    

1.1.Наставу и наставна средства прилагодити различитим потребама ученика.  

 Повећати набавку наставних средстава за коришћење на часу.  

 Тежину задатака прилагодити ученицима.  

1.2. Осамосталити ученике за рад на часу.  

 Подстаћи ученике да постављају питања у вези са излагањем наставника. 

 Оспособити ученике да самостално ураде задатак. 

НАША СЛАБОСТ 

 

 Недовољан број ученика поставља питања у вези са излагањем наставника.  

 Наставни материјал није довољно прилагођен потребама ученика.  

 Мали број ученика самостално ради задатке без помоћи наставника.  

 Наставници не користе велики број наставних средстава на часу.  

 Недовољан број наставних средстава у школи.  

 Тежина и време за решавање задатака нису прилагођени ученицима. 
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3.ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

НАША СНАГА 

 

 Ученици којима је потребна додатна подршка остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења.  

 Након додатног рада ученици су мотивисани за такмичења и остварују значајне 

резултате. 
 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Остварити боље резултате на завршном испиту и појачати ниво 

образовних стандарда. 

Специфични циљеви:    

1.2.Ускладити школске оцене са резултатима на завршном испиту и достићи 

средњи и напредни ниво образовних стандарда. 

 Оцењивати у складу са ученичким постигнућима. 

 Омогућити ученицима да стичу функционално знање.  

 

1.3. Подстаћи ученике да похађају часове допунске наставе и пратити напредак 

ученика.  

 На допунској настави помоћи ученицима да савладају потешкоће у 

учењу.  

  

НАША СЛАБОСТ 

 

 Школске оцене нису усклађене са резултатима на завршном испиту.  

 Резултати на завршном испиту показују да није остварен  средњи ниво 

образовних стандарда. 

 Резултатима ученика на завршном испиту школа не остварује резултате на 

нивоу просека Републике.  

 Недовољна присутност ученика на часовима допунске наставе.  

 Недовољан напредак  у учењу након допунске наставе.  
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4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

НАША СНАГА 

 

 Наставници пружају помоћ ученицима кад год имају неку проблем у учењу.  

 Ученици знају коме да се обрате у случају насиља у школи.  

 Похваљују се ученици који постижу значајне резултате.  

 У школи функционише велики број секција према интересовањима ученика.  

 У школи се промовишу здрави стилови живота.  

 Школа остварује сарадњу са породицом.  

 

Општи циљ: Пружити подршку ученицима упућивањем на 

професионални развој и предавања на теме болести зависности.  

Специфични циљеви: 

1.1. Појачати сарадњу са релевантним институцијама.  

 Повећати број предавања и ван школе на тему алкохолизма, наркоманије, 

пушења.  

 Организовати форум-театар на наведене теме.  

1.2. Кроз наставни рад подстаћи професионални развој ученика.  

 Усмеравати ученике ка различитим интересовањима током школовања.  

 Упућивати ученике на различите изворе информисања о будућем 

занимању.  

 Појачано усмерити пажњу на талентоване ученике путем додатне 

наставе.  

  

НАША СЛАБОСТ 

 

 Недовољан број трибина и радионица стручних лица на теме болести 

зависности.  

 Мали број активности усмерен на професионални развој деце и талентоване 

ученике.  
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5.ЕТОС 

 

 

Општи циљ: Упознатост свих ученика, родитеља и запослених са Правилником 

о понашању и кутком за ненасиље.  

Специфични циљеви: 

1.1. Упутити ученике и запослене на истакнути  Правилник о понашању у холу школе.  

 Доследно реаговати у случају непоштовања неког од правила.  

 

1.2.Организовати промоцију ненасиља у кутку за ненасиље.  

 Укључити већи број ученика у израду паноа на тему ненасиља.  

  

НАША СНАГА 

 

 Постоји међусобно уважавање наставника и ученика.  

 Школа адекватно реагује у свим случајевима дискриминације.  

 Резултати ученика се подржавају и промовишу.  

 Велики је број ваннаставних активности за све заинтересоване ученике.  

 Школа је безбедна и сигурна средина за све ученике.  
 

НАША СЛАБОСТ  

 

 Правилник о понашању и одговорности  не поштује се у потпуности. 

 Недовољна упознатост ученика са кутком за ненасиље.  
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6. РЕСУРСИ 

НАША СНАГА 

 

 Школске просторије су уређене, осветљене, чисте и погодне за рад.  

 У школи се обезбеђује потребан материјал за рад.  

 Школски простор се уређује адекватним паноима.  

 Школска библиотека је опремљена потребним насловима.  

 Ученици посећују изложбе и представе.  

 
 

 

НАША СЛАБОСТ 

 

 Интернет није доступан на свим местима у школи.  

 Након часова ученици не могу користити увек фискултурну салу.  

 Школа нема кабинете из свих предмета. 

 Мали број посета предузећима, спортским и научним институцијама.  

 

Општи циљ: Обезбедити ресурсе за функционисање наставе.  

Специфични циљеви:  

1.1. Учинити наставу функционалнијом учењем ван учионице.  

 Оспособити за рад и кабинете из осталих предмета.  

 Учесталити посете институцијама у граду.  

 Интернет омогућити за истраживачке задатке на часу.  

 Фискултурну салу дозволити ученицима на коришћење након часова.  

 Обезбеђивати наставна средства из свих предмета периодично.  
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7. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 НАША СНАГА 

 

 Директор се стара да сви документи буду донети на време и усклађени са 

Законом.  

 Директор својим радом доприноси ефикасности рада школе, врши расподелу 

задужења запосленима, формира стручне тимове, руководи радом наставничког 

већа, мотивише запослене за рад.  

 Лидерско деловање директора омогућава развој школе на свим пољима.  

 У школи постоји План за унапређење образовно-васпитног рада.  

 Тим за самовредновање врши самовредновање и спроводи активности из 

Акционог плана.  

 

 

OПШТИ ЦИЉ: Мотивисати запослене награђивањем и похваљивањем.  

Специфични циљеви: 

1.1. Формирати Правилник о похваљивању и награђивању запослених.  

 Редовно пратити активности наставника и похваљивати по Правилнику.  

  

НАША СЛАБОСТ 

 

 Недостатак Правилника за похваљивање и награђивање запослених.  
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 

  

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Састанак тима за 

израду 

 ШРП-а 

Стручни тим  

Јун  

Договорене 

активности 

Израда ШРП-а 

 

Стручни тим Јун-септембар Превазилажење 

уочених слабости 

Усклађивање 

наставних 

предмета 

садржајно и 

временски 

 

Предметни 

наставници  

На почетку 

школске године 

Усаклашеност 

наставних 

предмета у 

глобалним 

плановима 

Коришћење 
стручне 

литературе; 

литературе из 

библиотеке- 

учење из више 

извора (речници, 

енциклопедије 

Библиотекар,  

Наставници, 

ученици 

Током школске 

године 

Доступност 

литературе у 

истраживачке 

сврхе 

Коришћење 

презентација и 

паноа у 

настави. 

Наставници Током школске 

године 

Мотивисаност 

ученика за рад и 

учешће у изради 

паноа 

Истицање циља 

часа. 

 

Наставници Свакодневно Ученици упознати 

са јасним  

циљевима  

Више угледних и 

тематских 

часова. 

 

 

Наставници  Током радне 

недеље  

Јачање 

наставничких 

компетенција  

Индивидуални 

рад са учеником, 

рад у групи, рад у 

пару. 

Наставници  Током школске 

године  

Осамостаљивање 

ученика и учење 

тимском раду 
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Интензивирати 

рад допунске 

наставе  

Наставници, 

ученици 

Током радне 

недеље 

Побољшати 

резултате рада и 

ученичка 

постигнућа 

Припрема 

задатака за 

ученике у 

складу са 

њиховим 

могућностима и 

способностима. 

Директор, 

стручна већа 

 

 

Током школске 

године 

 

Мотивисаност 

ученика за рад и 

бољи напредак у 

учењу 

Коришћење 

наставних 

листића. 

 

 

Предметни 

наставници 

 

Током целе 

године 

 

Побољшање 

квалитета 

наставног процеса  

Обезбедити 

наставна средства 

 

Предметни 

наставници 

 

Током школске 

године 

 

Осамостаљивање и 

мотивисаност 

ученика за рад 

Часови у природи 

(дворишту 

школе). 

Наставници, 

ученици 

Месечно Мотивисаност за 

рад путем 

амбијенталне 

наставе 

Успоставити 

диференцијалну 

наставу 

 

Ученици и 

наставници 

 

Током школске 

године 

 

Оспособљавање 

ученика за 

примену стеченог 

знања у 

свакодневном 

животу 

Организовати на 

часовима групни 

рад и радионице  

 

Наставници  

 

Свакодневно 

 

Ученици повезују 

и користе стечено 

знање  

Стимулисање 

ученика на 

истраживачки рад 

кроз додатну 

наставу, секције и 

коришћење 

интернета 

 

Наставници 

 

Током године 

Похвалити 

напредак учења 

након допунске 

наставе 
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 Развијати код 

ученика 

функционално 

знање  

 

 

Директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

 

Током школске 

године 

 

Развијање свести о 

здравом начину 

живота 

Мотивисати 

ученике за 

присуство 

допунској настави 

Наставници, 

стручна служба, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

Током школске 

године 

 

Професионално 

оријентисани 

ученици 

 

Организовати 

трибине и 

радионице на 

тему болести 

зависности 

Директор, Тим 

ШРП-а 

Током године  Повећана 

одговорност  

ученика и 

запослених 

Развијати 

интересовања 

ученика ка 

различитим 

изворима 

информисања о 

будућим 

занимањима 

Наставници, 

ученици 

Током школске 

године 

Формирање 

ученичких ставова 

о насиљу 

Упућивање 

ученика и 

запослених на 

истакнута 

Правила 

понашања 

Наставници, 

ученици и сви 

запослени 

Током школске 

године 

Сузбијање насиља 

и ширење 

толеранције 

Укључивање 

ученика у 

формирање кутка 

за ненасиље 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Током школске 

године 

 Доступност 

информација и 

подстицање 

истраживачког 

духа код ученика 

Награђивање и 

промоција 

постигнућа 

ученика; 

наставника у 

циљу унапређења 

наставе и учења 

Директор На свечаностима 

поводом Дана 

школе, Светог 

Саве, краја 

школске године 

Мотивисаност 

ученика и 

запослених за рад 
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Промоција 

ненасиља кроз 

радионице, 

утакмице, паное, 

форум-театар, 

изложбе 

Директор, 

библиотекар 

Током школске 

године 

Већа посећеност 

библиотеке и 

развијање 

читалачких навика 

Организовати 

посете спортским 

и научним 

институцијама 

Наставници, 

стручна служба 

Током школске 

године 

Развијање 

спортског духа и 

ширење 

интересовања 

према науци 

Укључивање 

ученика у 

истраживачки рад 

путем интернета 

Наставници,  

стручна већа 

На почетку  

школске године 

Мотивисаност и 

посвећеност раду у 

кабинетима 

Путем пројеката и 

донација 

обезбедити боље 

снабдевање и 

осавремењивање 

библиотеке 

Директор, 

стручна већа, 

стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

 Задовољство 

ученика 

практичним 

примерима  

Учинити простор 

функционалним 

за кабинетску 

наставу 

Директор, Тим 

ШРП-а 

Током школске 

године 

Мотивисаност 

запослених за рад 

 Похваљивање и 

подстицање за 

учешће у 

пројектима.  

Израда 

захвалница 

запосленима за 

изузетан 

допринос раду 

школе. 

Директор, 

стручна служба 

На свечаностима 

поводом Дана 

школе  

Опремљеност 

школе, 

мотивисаност за 

рад. 

 

Директор 

подстиче 

наставнике да се 

укључују у 

Међународне 

пројекте, 

активности, 

акције. 

Директор Током школске 

године 

Развој школе 

кроз остварене 

пројекте.  
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Сваки наставник 

спроводи 

континуирано 

самовредновањ

е свог рада, које 

се 

евалуира и у 

складу са тим 

унапређује 

свој рад. 

Наставници Током школске 

године 

Бољи увид у 

сопствени рад и 

напредак 

Формирати 

Правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

Наставници Током школске 

године 

Боље планирање и 

припремање 

наставника за 

наставу 

Упознати све 

интересне групе 

са акционим 

планом ШРП-а 

Тим На почетку 

шк.године 

Допринос 

наставника у 

реализацији 

Акционог плана 

Спроводити 

евалуацију ШРП-

а на крају сваке 

школске године и 

вршити корекције 

у циљу 

побољшања 

квалитета рада 

школе 

Тим  Крајем школске 

године  

Уклањање 

недостатака и 

побољшање 

квалитета рада 
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Имајући у виду наше снаге, ресурсе и могућности, али не занемарујући 

слабости , желели бисмо да се  корак по корак укључимо у нове токове 

будуће школе, чија се врата полако отварају. Желимо да будемо партнери 

и да заједно (на свим нивоима: ученик, наставник, родитељ) правимо 

стратегију изградње једне школе која ће имати слуха за потребе и вољу за 

промене. 

 

Евалуација ће се вршити периодично и пратиће одређене фазе 

имплементације.Евалуације успешности имплементације обављаће се 

једном годишње, на крају школске године, и извештај о евалуцији је 

саставни део годишњег извештаја о раду школе.Финална евалуација 

Школског развојног плана обавиће се на крају школске 2021/22.године. 
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Школски развојни план садржи следеће: 

 

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

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

превазилазе садржај појединих наставних предмета; 

6) план припреме за завршни испит; 

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

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора; 

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

ученика; 

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

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

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

13) друга питања од значаја за развој школе. 
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1.Мере  унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту 

 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Анализа 

резултата ЗИ 

Анализа по 

задатку, области, 

одељењу 

Предметни 

наставници, 

Стручна 

веће 

 

Јун- август 

 

Извештаји 

Узимање у 

обзир резултата 

са ЗИ при 

планирању рада 

за наредну 

годину 

Оперативни 

планови рада 

сачињени уз 

уважавање 

резултата 

Предметни 

наставници, 

директор  

Август - 

септембар 

Планови;  

Током 

године – 

праћење 

реализације 

Израда 

распореда 

припремне 

наставе за 

полагање ЗИ  

Распоред 

припремне наставе 

у другом 

полугодишту и 

пред полагање ЗИ 

Предметни 

наставници, 

директор  

септембар Распоред 

припремне 

наставе за 

полагање ЗИ 

Организовање 

припремне 

наставе из 

предмета који се 

полажу на 

завршном 

испиту 

Присутност свих 

ученика 8.разреда 

на припремној 

настави  

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

 

2.полугодиште Евиденција 

  



 

24 
 

2.Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања  квалитета образовања за ученике којима је 

потребна додатна подршка: 

 

Област  Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализац

ије 

Евалуациј

а 

 

Школски 

програм и 

Годишњи 

план 

Усклађивање 

елемената 

Школског 

програма и 

Годишњег 

плана рада 

Реализација 

Акционих 

планова за 

школску 

годину 

Директор Током 

школске 

године 

Извештај 

 

Имплементаци

ја елемената 

Школског 

програма у 

Годишњи план 

 

Наставници, 

стручна 

већа 

Август –

Септем. 

Увид у 

документе 

 

 

 

Усклађивање 

садржаја 

наставних 

предмета у 

оквиру 

разреда, 

корелација 

Наставници, 

стручна 

већа 

Август –

Септем. 

Увид у 

планове 

рада 

 

Настава и 

учење 

Прилагођавање 

рада на часу 

потребама 

ученика,  

Ученик долази 

редовно у 

школу, добија 

подршку од 

наставника и 

вршњака, 

мотивисан је 

за рад 

Тим за 

инклуз. 

Образов. 

Одељ. 

стареш. 

Предм. 

Наставн 

Током 

године 

Након 

анализе 

успеха на 

класиф. 

периодим

а 

Извештаји, 

Планови 

подршке 

 

Подршка 

ученицима 

Пружање 

подршке 

ученицима из 

осетљивих 

група 

Израда планова 

за ИОП и 

индивидуализац

ију 

Редовно 

похађање 

наставе,  

Обезбеђ. 

прибора за рад 

и уџбеника, 

Остварена 

сарадња са 

родитељима 

Напредовање 

ученика и 

бољи 

резулатати 

 

 

Тим за 

инклуз.обра

зов. 

Педагог  

Током 

године 

Извештаји  
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Етос Стварање 

позитивне 

климе и 

изражавање 

негативног 

става према 

насиљу 

Школа је 

безбедна 

средина за 

свако дете 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Одељ. 

стареш. 

Током 

године 

Општи 

утисак 

приликом 

уласка у 

школу и 

боравка у 

њој 

 

 Укључивање 

ученика у  

Ученички 

парламент 

Успешне 

акције на 

стварању 

позитивне 

климе 

Оспособљава

ње ученика за 

конструктивно 

решавање 

проблема  

Руководиоц

и УП   

Наставници 

Током 

године 

Евиденција 

о раду 

Организац

ија рада 

школе и 

руковођењ

е 

Подршка од 

стране 

директора у 

раду Тимова 

Тимски рад 

присутан у 

школи 

 

Чланови 

тимова, 

руководиоц

и 

Током 

године 

Евиденција 

о раду 

 

Ресурси Стручно 

усавршавање  

 

Наставни 

кадар стручно 

оспособљен за 

пружање 

подршке свим 

ученицима 

Тим за СУ Током 

године 

База 

података 
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3.Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

 

Рад усмерен на ученике 

Правити 

паное на тему 

толеранције и 

формирати 

кутак о 

ненасиљу 

Побољшана 

атмосфера у 

школи, укидање 

дискриминације 

Одељенске 

старешине, 

тима  за 

заштиту деце и 

ученика од 

насиља 

Током 

године  

Евиденција о 

реализацији ЧОС-

а 

Радионице о 

конфликтима 

и формирање 

форум театра 

Ученици знају 

како да 

поступају у 

конфликтним 

ситуацијама 

Одељенске 

старешине,тима  

за заштиту деце 

и ученика од 

насиља, 

наставници 

Током 

године 

Евиденција, 

приредбе 

Упознавање 

Тима за 

заштиту од 

насиља 

Информисани 

ученици како да 

препознају 

насиље  како да 

реагују на њега 

и коме да се 

обрате  

Одељенске 

старешине,тим 

за борбу против 

насиља 

Почетак 

године 

Евиденција 

реализације,плакат 

ученика 

 

Спортске 

утакмице 

између 

ученика, 

родитеља и 

запослених 

 

Повећање 

сарадње међу 

учесницима 

 

Наставник 

физичког вас. 

 

У недељи 

спорта 

 

Фотографије 

 

Увођење 

видео надзора 

и школског 

полицајца 

Безбедност 

ученика  

Директор Током 

године 

Надзор 

Рад усмерен на родитеље 

Родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори 

Одзив родитеља Одељенске 

старешине 

Током 

године 

Записник са 

род.састанка  и 

записници 

о.старешине 

Израда плана 

посете 

родитеља 

Одзив родитеља Предметни 

наставници 

Током 

године 

Анкете за 

родитеље на 

полугодиштима 
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4. Мере превенције осипања ученика 

Школа се суочава са осипањем броја ученика из осетљивих група – ромске 

популације. Ученици са својим породицама одлазе у иностранство те напуштају школу 

на период од 2-3 месеца. По повратку у место ученици се укључују у систем 

образовања али због постојећих проблема са којима се сусрећу често напуштају школу. 

Ученици се најчешће враћају без доказа да су похађали школу у иностранству. 

Осипање и одлазак у другу школу настаје и услед недовољне промоције наставе у 

првом и петом разреду.  

 

Активности Очекивани исходи Носиоци 

Време 

реализа

ције 

Евалуација 

Идентификовати 

ученике који су 

нередовно долазили у 

школу током прошле 

школске године 

Сумирање изостанака 

ученика 

 

Одељенске 

старешине 

Август  

 

Дневник 

рада 

Индивидулни 

разговори са 

родитељима  

Свест родитеља о 

важности и 

обавезности основног 

школовања 

Одељенске 

старешине 

и педагог 

Септем

бар 

Евиденција 

разговора 

Посета деце 

предшколског узраста 

једном школском часу у 

првом разреду, као и 

посете наставника 

ученицима 4.разреда 

Упознавање са 

школским простором, 

звоно; 

Да осете позитивну 

климу у школи, 

упознају предметне 

наставнике 

учитељи 

четвртог 

разреда, 

васпитачи 

мај Дневник 

Додела прибора за рад  
Мотивација за 

похађање школе 

Општина 

 

Септем

бар 

Списак 

ученика, 

Извештај  

 

Набавка старих 

уџбеника и толерисање 

коришћења уџбеника 

других издавача 

Мотивација за 

похађање школе 

ЦК, 

Ученички 

парламент  

Септем

бар 
Извештај 

Индивидулни 

разговори са ученицима 

који нередовно 

похађају наставу 

 

Мотивисани ученици 

да се поново врате 

редовном похађању 

наставе 

Сви 

предметни 

наставници 

, педагог 

Током 

године 

Евиденција 

разговора 

Повећање 

сензибилитета ромских 

породица за школовање 

деце 

Остварују бољу 

сарадњу са школом, 

придају значај и 

даљем  школовању 

детета  

Одељењске 

старешине, 

педагошки 

асистент 

Током 

године 

Записници, 

посете, 

заједничке 

активности, 
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Обавешатвање 

родитеља о изостајању 

са наставе ученика 

Долазак детета у 

школу 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Током 

године, 

након 

два дана 

изостаја

ња 

Евиденција

позива , 

посета 

Контактирати центар за 

социјални рад и 

обавестити их о 

нередовном похађању 

појединих ученика 

Повратак деце на 

редовно похађање 

наставе 

Одељењски 

старешина, 

педагошки 

асистент 

Током 

године 

Евиденција 

писмених 

обраћања 

Центру за 

соц.рад. 

Подстицање уписа у 

средњу школу кроз 

програм ПО 

Јачање самопоуздања  Тим за ПО 
Осми 

разред 

Евиденција 

о 

реализацији 

програма 

ПО 
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5.Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

превазилазе садржај одређених наставних предмета 

Мере унапређења Очекивани исходи Носиоци 
Време 

реализације 

Промоција школа са 

територије Јабланичког 

округа 

Помоћ при доношењу 

одлуке о избору школе и 

занимања 

Тим за ПО Мај - јун 

Рад на часопису  ,,Вучић“, 

формирање Летописа, 

укључивање у рад 

библиотеке,  

Хронолошко праћење 

свих збивања у школи и 

јачање интерног и 

екстерног маркетинга, 

развијање читалачких 

навика и такмичарског 

духа 

Библиотекар, 

уредник 

часописа 

Током године 

Подизање квалитета 

додатне наставе, секција, и 

учешћа на конкурсима и 

такмичењима 

Успеси ученика на 

такмичењима, 

промовисање постигнућа 

Наставници Током године 

Формирање такмичења 

Читалачки медаљони и 

акције Читалачки маратон 

Развијање читалачких 

навика и читалачке 

компетенције 

Библиотекар 
Друго 

полугође  

Организовање прослава за 

Светог Саву, Дан школе, 

Ускрс, Нову годину, 

Завршетак школске године 

Мотивисаност ученика за 

рад, креативност , 

развијање индивидуалних 

способности 

Наставници 

и ученици  
Током године  

Обележавање Дана мира, 

Дана толеранције, 

Национални дан књиге, 

Дан планете Земље 

Формирање свести о 

значају очувања 

националне свести, 

ненасиља, читалачке 

свести 

Наставници, 

ученици 
Током године 

Квизови из српског језика 

и математике, Света око 

нас 

Јачање компетенција 

међу ученицима 

Наставници 

и ученици  
Током године 

Посета Сајму књига, 

Фестивалу науке и 

Витезовом пролећу 

Укључивање ученика у 

актуелна збивања у свету 

уметности, науке и 

културе  

Наставници 

и ученици 

Октобар, 

Децембар 
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Манифестација ,,Улицама 

Царичиног града“ 

Упознавање са 

завичајном историјом, 

културним идентитетом и 

локалном историјом и 

традицијом  

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници, 

ученици 

Мај-Јун 

Књижевно-поетске вечери 

и поезија за 8.март 

Поетске и читалачке 

навике ученика и 

запослених 

Ученици и 

наставници, 

библиотекар 

Друго 

полугође 

Дечја недеља 

Развијање ученичких 

компетенција, надметања 

у физичким 

активностима, конкурси, 

посете институцијама 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

6.План припреме за завршни испит 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Иницијално 

тестирање  

Увид ученика у 

резултате 

Предметни 

наставници.  

Септембар Тестови 

Анализа резултата Предузимање мера 

након анализе 

Предметни 

наставник.  

Септембар Извештај 

Упознавање 

ученика и 

родитеља са 

анализом резултата  

Ученици имају 

сазнање о нивоу 

знања 

Предметни 

наставници 

Септембар Извештај, 

анализа 

Прилагођавање 

оперативних 

планова 

наставника 

одељењу 

У планове 

наставника унета 

прилагођавања 

одељењу  

Предметни 

наставник 

Септембар Наставни 

планови 

Прилагођавање 

дневне припреме 

наставника 

ученику  

 

Унете мере 

прилагођавања за 

ученика који има 

тешкоће у 

савладавању 

наставног градива 

и развојне 

Предметни 

наставник 

Дневно Писана 

припрема 
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проблеме 

Израдити распоред 

припреме наставе 

за ЗИ 

 

-Повећан број 

бодова на ЗИ 

 

Предметни 

наставници 

септембар 

 

Евиденција  

 

Припремна настава 

за ЗИ, укључујући 

и нови-

комбиновани тест 

Виша постигнућа 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Од  јануара  Евиденција  

Информисати 

родитеље ученика  

VIII-их разреда о 

полагању ЗИ 

Увид у процедуру 

ЗИ 

 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

Друго 

полугодиште 

 

Увид у 

записнике са 

родитељских 

састанака 

Обезбедити збирке 

тестова  

Виша постигнућа 

 

Директор Према плану 

МПС 

 

 

Пробни ЗИ 

(Симулација ЗИ) и 

Анализа резултата 

 

Увид у ниво знања 

Развијање 

самопоуздања 

Предметни 

наставници 

Према плану 

МПС 

евиденција 
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7.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте:  

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализациј

е 

Евалуација 

Сачињавање плана 

ПО у складу са 

програмским 

задацима из 

пројекта 

Професионална 

оријентација у 

Републици Србији 

Доношење одлуке 

о избору школе и 

занимања  

Тим за По Октобар План ПО  

Евиденција 

реализације

, Извештај 

Редовно праћење 

конкурса на 

интернету 

Подизање 

квалитета рада и 

опремљености 

школе, 

снабдевеност 

библиотеке 

Наставници, 

стручна 

служба, 

директор 

Током 

године 

Остварени 

резултати 

 

8.План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализац

ије 

евалуација 

Сачињен план рада 

Тима за СУ 

План рада саставни 

део Годишњег 

плана 

 Чланови 

Тима, 

директор 

Септемба

р 

Годишњи 

план 

Сачињен лични план 

СУ 

Свако за себе 

планира СУ у 

складу са својим 

потребама 

 Сваки 

наставник 

Август - 

септемба

р 

Лични план 

профес. 

развоја 

Сачињен план СУ на 

нивоу установе 

Одређени 

приоритети на 

нивоу школе 

Тим  Септемба

р 

Годишњи 

план 

Сачињавање Плана 

реализације 

угледних часова за 

школску годину 

Сваки наставник 

планира по  два 

угледна часа у току 

школске године 

Стручна већа, 

Тим 

 

Септемба

р 

Годишњи 

план 

Стручно 

усавршавање у 

установи – посета 

угледним часовима 

Наставници, 

стручни сарадници 

и директор прате  

НВ, тим за 

СУ 

Током 

године, 

према 

плану 

Припрема за 

угледни час 

Дневник, 

евиденција у 

Бази података 

Стручно 

усавршавање ван 

установе за све 

наставника 

Наставни кадар 

стручно 

оспособљен и 

примењује научено 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

 

2013/2014

. 

Развојни план 
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Реализација СУ ван 

установе на основу 

Плана стручног 

усавршавања  

Повећане 

компетенције 

наставника за 

одређену област 

Тим за СУ, 

особа 

задужена за 

праћење 

реализације 

СУ 

Током 

године 

Евиденција у 

бази података 

Праћење примене 

стечених знања 

Наставник 

презентује стечена 

знања другим 

наставницима и 

директору на 

угледним часовима 

 Директор, 

НВ, стручна 

већа 

Током 

године, 

јун 

Протоколи за 

праћење часа, 

Извештај 

директора 

 

 

9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

Активности Очекивани исходи Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Примена наученог 

са семинара 

Наставник примењује 

нове методе наставе, 

учења и оцењивања 

Повећана успешност 

ученика приликом 

анализе на 

квалификационим 

периодима 

наставници  Током године 

и након 

стреучног 

усавршавања 

Припрема 

за час 

Анализа, 

записници, 

поређења 

Реализација 

угледних часова 

са применом 

нових метода 

Наставник примењује 

нове методе  

наставници Током 

године, према 

плану 

Припрема 

за час, 

База 

података 

Учешће на 

конкурсима 

коришћењем 

ИКТ-а 

Обајвљени и 

награђени радови  

наставници Током године Сајтови и 

базе радова 
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10.  План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

Активност Очекивани исходи Носиоци 

 

Време 

реализације 

Израда Портфолиа 

наставника 

Потпуна слика о 

досадашњем 

професионалном развоју 

 Сваки 

наставник и 

стручни 

сарадник 

Токомгодине 

Формирање Базе 

података о стручном 

усавршавању 

Професионална 

спремност  

Тим за СУ Прво полугод. 

 

 

11. План укључивања родитеља (старатеља ) у рад школе: 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

1.1.Анкетирање 

родитеља кроз 

савредновање 

Повратна 

информација 

од родитеља 

Одељенске 

старешине 

квартално евиденција 

Интернет 

страница 

школе, сајт и 

фејсбук 

Информације 

о свим 

важним 

питањима из 

живота и рада 

школе 

Администратор 

сајта, 

библиотекар 

Континуирано Садржај на 

страници 

Укључивање 

родитеља у 

процес 

професионалне 

оријентације 

ученика 

 

Испричаћу 

вам о свом 

занимању 

 

Одељенске 

старешине од 

1. до 8.разреда 

Друго 

полугодиште 

Фотографије, 

Извештаји 

Укључивање 

родитеља у 

спортске 

активности - 

утакмице 

Јачање 

сарадње и 

поверења 

између 

породице и 

школе 

Наставник 

физичког  

 

У недељи 

спорта 

Фотографије 

Анимирати 

родитеље да 

увеличају  

свечани догађај 

–приредбу за 

Дан школе, 

Светог Саву, 

Маркетинг 

ученика , 

израда 

позивница и 

обавештења 

одељенске 

старешине 

новембар Плакати и 

позивнице 
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Дечје недеље, 

маскенбал, 

продајна 

изложба 

Учешће у 

одабиру 

уџбеника и 

маршрута 

екскурзија 

Појачана 

сарадња и 

одговорност 

родитеља 

одељенске 

старешине, 

Савет 

родитеља 

 

Почетком 

године 

Евиденције 

састанака, 

предлози 

 

12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Активности Очекивани 

исходи 

Носиоци Време 

реализације 

Евалуација 

Дан за посете 

деце 

предшколске 

установе 

 

Упознавање са 

школским 

простором,  

Упознавање са 

школским 

звоном 

Учитељи 

четвртог 

рзреда 

мај Фотографије, 

Дневник 

Дани 

отворених 

врата за 

посету 

представника 

средњих 

школа 

Представљање 

средњих школа 

тим за ПО Април - мај Извештај о 

реализацији 

ПО 

Спортска 

такмичења са 

ОШ 

,,Радован 

Ковачевић“ 

Упознавање 

ученика, 

дружење, 

неговање 

спортског духа 

Наставник 

физичког и 

учитељи 

Током године Фотографије 

Извештаји 

Дом здравља , 

Црвени крст  

Успешна 

сарадња  према 

Плану 

здравствене 

заштите 

Здравствена 

превенција 

Ефикасно 

реаговање у 

случајевима 

насиља 

Директор 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Током године Протокол о 

сарадњи 
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Центар за 

социјални рад  

Реализација 

програма 

социјалне 

заштите, 

Већа редовност 

похађања наставе 

ученика из 

осетљивих група 

 

Директор 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Током године Протокол о 

сарадњи 

Утврђене 

процедуре за 

реаговање 

ПУ Лебане, 

Ватрогасна 

служба Лебане 

Реализација 

програма и 

обука, предавања 

 Директор Током године Протокол о 

сарадњи  

Утврђене 

процедуре 

Дом културе 

Лебане ,  

Градска 

библиотека 

Бранко 

Радичевић 

Сарадња у виду 

посета, 

представа, 

размене књига, 

обележавање 

значајних 

датума, 

промоције 

Наставници, 

библиотекар 

Током године Евиденција, 

фотографије 

Инфо центар 

југ  

Слање текстова  Наставници Током године  Текстови и 

фотографије  
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Тим за школско развојно планирање: 

Стручни тим за израду Развојног плана чине: 

Драган Јовић, директор 

Анита Спасић, помоћник директора 

Ивана Стевановић, психолог 

Лидија Варајић, педагог 

Дубравка Ђорђевић, библиотекар -координатор тима 

Марија Ивановић-Стошић, професор историје  

Снежана Стојилковић, наставник математике  

Горан Смиљковић, наставник  разредне наставе 

Зорица Стојановић, професор  разредне наставе 

Гордана Китановић, професор разредне наставе 

Љиљана Станковић, родитељ 

Емилија Крстић, ученик 

Саша Михајловић, архитекта 

 

 

 

 

Школски развојни план усвојен на седници: 

 

Наставничког већа: 31.8.2017. 

 

Школског одбора: 15. 9. 2017. 

 

Председник  ШО Валентина Живковић 
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