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1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Прва училишта (стари српски назив за школу) била су поред цркава или манастира, па је 

школство у Ковину везано за име свештеника Пане код кога је неколико ђака изучавало 

писменост од 1695 - 1705. године. Ковинска школа помиње се још 1776. год. у попису школа. 

Тадашњи учитељ био је Арсеније Милошевић, ђакон, касније свештеник. Након протеривања 

Турака 1788. год. у попису зграда помињу се две школске зграде – српско-православна и 

немачко-католичка. У српској школи у то време учитељ је био Павле Јосиповић из Руме. 

Према запису из 1813. год. за православну школу је речено да је дотрајала, склона паду, и да 

постоји потреба за већом зградом за још најмање 50 ученика (уписан је био 51 ђак - 45 дечака и 

чак 6 девојчица). Од 1830. год. школа је имала једно одељење, да би се број деце постепено 

повећао и 1872 год. уписано је 253 ученика. Настава се већ одвијала у новој школској згради 

подигнутој 1860.године. На основу Закона о школама из 1868. год. школа је била дворазредна, 

1883. четвороразредна, а 1884. постала је шесторазредна. Управу над школом од 1868. год. 

вршио је Школски одбор. На основу Наредбе Краљевског Надзорника из 1896.год. виши разреди 

( 4.5.6.) немачких, српских и румунских одељења постају мађарска одељења и у њима се 

искључиво предаје на мађарском језику. Забавиште је прикључено школи 1897.године. 

Из просторија школе се 1912. год иселила Грађанска школа која почиње са радом 1913. год. у 

новој школској згради - данашња ОШ “Ђура Јакшић”. Избијањем И светског рата 1914. год. школа 

је претворена у касарну, а наредне године војска се иселила из ње. До 1918. год. школа носи 

назив “Општинска основна народна школа”. Српске трупе улазе у Ковин 1918. године, а 1919. 

год. на ове територије примењује се школски Закон Краљевине Србије из 1904. год. по коме су 

школе могле бити државне или приватне. У Ковину је ова државна школа била организована и за 

припаднике националних мањина – Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног језика 

- српског језика. Школа све до 1935. год. носи назив “ Државна основна школа у Ковину”. 

По избијању II светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском језику. За 

време рата школа није радила у својој згради већ у закупљеним просторијама и то све до 1945. 

год. После рата 1946. год. школа добија назив “ Основна школа” ( школа има румунска и 

мађарска одељења док се немачка укидају). Школске 1945/46. год. био је уписан 791 ђак. 

Румунска и Мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер није постојало 

интересовање родитеља да се ученици образују на овим језицима. Данас се у нашој школи 

румунски и мађарски језик у оквиру предмета матерњи језик са елементима националне 

културе. Одлуком Школског одбора, од 16. августа 1957. год. школа постаје осмогодишња и 

добија назив који и данас носи Основна школа “Ђура Јакшић”. 

Данас је то савремена школа у којој се сваке године унапређују услови рада. 
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2. УТВРЂИВАЊЕ РЕСУРСА ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 
 

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава успешну 

реализацију Годишњег плана. 

 

Директор и стручни сарадници 
Средња 

стручна спрема 

Виша стручна 

спрема 

Висока стручна 

спрема 
Укупно 

Директор   1 1 

Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 

Укупно:   3 3 

 

    

Наставници 
Средња 

стручна спрема 

Виша стручна 

спрема 

Висока стручна 

спрема 
Укупно 

Наставници разредне наставе  1 9 10 

Наставници предметне наставе  3 24 27 

Укупно:  4 33 37 

 

 
УЧИОНИЦЕ И КАБИНЕТИ 

Приземље Спрат  

● Кабинет за хемију 

● Кабинет за биологију 

● Кабинет за физику 

● 3 учионице  (прилагођене ученицима 1. разреда) 

● Кабинет за ТО 

● Инфирматички кабинет 

● Учионица – продужени боравак 

● Фискултурна сала (под управом Установе за спорт 

Ковин) 

● Учионица - енглески језик 

● Учионица - географија 

● Учионица -  историја 

● Учионица - немачки језик 

● 2 учионице - математика 

● Библиотека / читаоница + учионица-српски језик 

● 2 учионице - српскои језик 

● Кабинет музичке и ликовне културе 

 

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ 

Приземље Спрат 

● Зборница 

● Канцеларија управе 

● Кухиња 

● Трпезарија са 25 места 

● Мала просторија која по потреби може да се користи 

као трпезарија 

● Канцеларија педагога 

● Архива 

● 4 тоалета за ученике 

● 2 тоалета за наставнике 

 

ПОДРУМ 

2 просторије 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 
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Учионице су опремљене неопходним намештајем и наставним средствима у зависности од 

намене учионице. Све учионице се користе од 1 – 4. разреда у једној смени, а ученици од 5 – 8. 

разреда у другој.  

 

На приземљу се налази информатички кабинет са 16 рачунара који је доступан сваком 

наставнику који жели да реализује час свог предмета уз употребу рачунара. Школа поседује две  

паметне табле која се налазе у кабинету за физику и учионици за српски језик при библиотеци. У 

седам просторија постављени су носачи пројектора, а сваком наставнику доступан је по један 

лаптоп рачунар. 

Школа је покривена бежичном Интернет конекцијом, а како је наша школа укључена у пројектат 

„Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2“, свака 

учионица поседује и LAN прикључак за жично повезивање рачунара на Интернет. 

Учионица, која се налази у истој просторији у којој је школска библиотека, поседује 

инфраструктуру која je омогућила да се у њој креира још један информатички кабинет, који је 

опремљен и новим лапотоп рачунарима. У продуженом боравку као и у учионицама превиђеним 

за ученике 1. разреда постављен су и паметни телевизори који се користе за приказ 

мултимедијалног садржаја. У холу школе се налази телевизор који се користи за приказивање 

тематских садржаја, фотографија и видео клипова из школе. 

Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним средствима 

за реализацију наставе. Набављен је и нови електрични клавир за потребе наставника музичке 

културе. 

Школа поседује и електронско звоно, које је волонтерски израдио директор школе. Електронско 

звоно је веб апликација која приказује тачан датум и време, редни број часа који је у току, као и 

време које је преостало до краја часа. Е-звоно је програмирано тако да аутоматски звони за 

почетак и крај сваког часа. Е-звону наше школе могуће је у сваком тренутку приступити путем 

сваког уређаја који је повезан на интернет. 

У спортској сали је крајем августа 2019. године извршена замена паркета. 

Школа за своје потребе може користити отворене терене за фудбал и реновирани терен за 

кошарку који се налазе иза школске зграде. 

У дворишту се налазе три клупе и љуљашка. Школско двориште се  реновира и уређује, радови 

су у току. 

На иницијативу директора школе, поред великог сређивање подрумских просторија, једна од 

подрумских просторија претворена је јануара 2021. у „Ђурин“ музеј. Тренутно се у „Ђурином“ 

музеју налазе наставна средства која одавно нису у употреби, експонати из области биологије и 

хемије, као и старе фотографије наставника, ученика и школе. 

Зборница школе комплетно је опремљена новим намештајем школске 2020/21. 

 

Ходници, службени улаз, школска капија и школско двориште покривени су видео надзором. 

 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин  прикључена је на систем даљинског грејања. Током августа 

2020. извршен је ремонт и надоградања грејне подстанице. 
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Ђачка кухиња ради свакоднедно у 2 смене. Исхрана ученика је организована на принципу 

сервирања готове хране. Школи недостаје велика трпезарија, тако да ученици конзумирају 

ужину у учионици. Мала трпезарија се користи за сервирање ручка ученицима из продуженог 

боравка. Током школске 2020/21, због неповољне епидемиолошке ситуације, оброци су били 

сервирани само за ученике из продуженог боравка, док су остали ученици ужину доносили од 

куће. 

 

Библиотека (са читаоницом ) располаже са 6.019 књижне грађе од чега је преко 800 књига 

намењено за педагошко и стручно усавршавање наставника и 116 некњижне грађе.  

 

 

Сарадња са локалном заједницом  

Школа има сарадњу са локалном самоуправом, Градском библиотеком „Вук Караџић“ 

Ковин, Домом здравља Ковин, Центром за културу Ковин и Установом за спорт Ковин. 

Ученици се редовно обавештавају о културним догађањима у граду путем плаката у холу 

школе  и усмено преко својих одељењских старешина и предметних професора. Школа има 

одличну сарадњу са локалним основним и средњим школама, Националном службом за 

запошљавање и другим локални организацијама.
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МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

Школа за све- идемо својим корацима и задовољни смо 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
  

Школа за подршку различитости и толеранције. 

МОТО ШКОЛЕ 

Разумем шта учим. 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА 

 

Спољашње вредновање квалитета рада школе 

Спољашње вредновање квалитета рада школе је у нашој школи спроведено 3.2.2016. У однсу на 

захтеве који су прописани Правилником о вредновању квалитета рада установе и утврђене норме 

за општу оцену квалитета рада установе, Школа је остварила услове за извођење оцене 3. 

Најслабије остварену област представљала су постигнућа ученика (стандард 3.1). 

На основу овог извештаја, Школа је израдила предлог мера за унапређивање рада школе.  

Предлог мера за унапређивање рада школе у оквиру области Настава и учење предвиђао је: 

-Наставни материјал се прилагођава индивидуалним карактеристикама ученика, метода, облика и 

наставних средстава, - Ученике мотивишемо да активно учествују у раду, тако што припремамо 

додатни материјал, као и путем њиховог самосталног тражења решења и истраживачки рад, - 

Ученике упознати са критеријумима оцењивања, давати јасну повратну информацију, користити 

различите технике и и методе оцењивања и методе оцењивања на часу, пратити њихов напредак и 

похваљивати за њихово постигнуће, - Наставници примењују одговарајућа дидактичко – методичка 

решења у складу са специфичностима одељења, - Наставник користи различите технике учења 

применом амбијенталне наставе, корелацијом наставних садржаја, примена мултимедијалне 

технологије и повезује садржаје са свакодневним животом.       

Тим за самовредновање је у области квалитета Постигнућа ученика, најслабије оцењену област, 

предложио следеће мере: - на време уочити области, недостатке у знању из претходних година и 

то надокнадити у току године ( путем редовне, допунске, припремне наставе...) - на редовним 

часовима одвојити време за припремну наставу, - стално повезивање старог и новог градива, - 

користити тестове отвореног и затвореног типа који су слични завршном, а који ђе се оцењивати, - 

пре пробног урадити тестове знања који ће бити оцењењни и користити нам за даљи рад, - након 
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пробног а пре завршног урадити поново тестове који ће бити ће бити такође оцењени и служити 

нам за даљи рад и утврђивање успеха, - радити на мотивацији ученика. 

 

Самовредновање   

 

Тим за самовредновање је школске 2020/21. вредновао област Квалитета 1 – Програмирање, 

планирање и извештавање, област Квалитета 2 – Настава и учење, област Квалитета 3 – Образовна 

постигнућа ученика и област Квалтета 4 – Подршка ученицима 

 

У Области Квалитета 1 Тим за самовредновање дао је следећу процену нивоа остварености: 

- У циљу добијања релевантне оцене остварености захтева стандарда ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1  

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ Тим је сумирао оцене свих индикатора које је 

анализирао, а то су индикатори 1.1.1 Школска документа заснивају се на Законским одредбама и 

прописаним начелима), 1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности 

и механизме за праћење рада и извештавање током школске године и 1.3.1. Наставници користе 

међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање наставе и укупна средња оцена за ову област квалитета 

износи 3,33. 

 

У циљу добијања релевантне оцене Стандарда квалитета 1.1.1. Тим је сумирао оцене свих 

индикатора и средња оцена приказана је у табели. 

Стандарди и индикатори Оцена 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 
функцији квалитетног рада школе 
1.1.1. Школска документа заснивају се на Законским одредбама и прописаним 
Начелима: 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 4 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 4 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 4 

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, пословници и правилници 4 

СРЕДЊА ОЦЕНА 4 

 

 

Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада 

и извештавање током школске године, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада 

школе и пожељно их је отклањати. Квалитативном и квантитативном анализом Годишњих 

(глобалних) и месечних (оперативних) планова рада наставника, констатовано је да се 

континуирано планира рад који је усаглашен са Правилником о школском календару и да већина 

наставника израђује годишње и месечне планове у оквиру договорених рокова. 

 

Области које треба унапредити: 
 Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде 

тема заједничких за више предмета. 



10 

 

 На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  

извршити корекције планова. 

 Планирати даље самовредновање у оквиру области квалитета 1. 

 

 

У области квалитета 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ (вредноване су подобласти 2.1, 2.2 и 2.3), процењено 

да већина наставника остварује стандарде превиђене у овој области, али да је потребно 

конкретније праћење сваког стандарда и препоручујуе се да на основу акционог плана одабере 

конкретан стандард и његови индикатори како би се детаљније пратили и унапредили јасно 

назначени стандарди. Средња оцена 3,25. 

 

До закључака о овој области квалитета дошло се увидом у писмене припреме наставника за час, 

посетом часова од стране директора школе и педагога,   као и применом упитника који je 

спроведен међу  наставницима о самопроцени квалитета наставе коју држе  током школске 

2020/2021. године.  Коришћени је упитник/ скала процене из Приручника о самовредновању. 

Школски тим за самовредновање је обрадом и анализом резултата из примењеног  упитника, 

анализом  писмених припрема наставника за часове, као и анализом испуњених  протокола о 

праћењу наставног часа, као и непосредним посматрањем часова наставе дошао до следећих 

резултата: 

 
Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са 
прописаним планом и програмом. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући 
специфичности предмета и одељења са којим раде. Тимским радом су усклађене периодичне 
провере знања. Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна  о избору садржаја, 
метода, облик и средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости 
код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујући и ученике са 
тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стучну литературу, интернет и друге 
изворе. 
Информације, упутства и питања наставника су јасна,недвосмислена и прецизна. Ученици се 
охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Подстиче се солидарност и 
одговорност ученика. Наставници се обраћају ученицима са уважавањем. Ученици не добијају 
увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и предзнање за 
проналажење одговора и нових решења. У великој мери је тачно да се дијалог ученика и 
наставника, као и ученика међусобно одвија уз узајамно уважавање и поверење. Наставници 
подстичу радозналост и интересовања ученика. У великој мери користе различите методе којима 
подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на самостално 
коришћење различитих извора знања. Често се користе похвале и награде и истичу позитивни 
примери понашања и постигнућа ученика. 
 
Области које треба унапредити:  
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- Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема 
заједничких за више предмета. 
- На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити 
корекције планова. 
- Побољшати питање размене добрих припрема са колегама. 
- Радити на побољшању сарадње на релацији ученик – ученик и наставник – ученик. 
-  Пружити додатну подршку ученицима који спорије напредују. 
- Огранизовати и планирати већи број огледних часова. 
- Радити у току часа одељењског старешине на развијању свести о одговорности за сопствено 
напредовање. 
 

 

Област квалитета 3 - Опис нивоа остварености квалитета: Стандарди и показатељи у овој области 

показују незадовољавајући ниво остварености/ ниво 1. 

 

Тим за самовредновање на почетку сваке школске године израђује извештај са анализом 

резултата ученика Школе на завршном испиту претходне школске године. Са овим извештајем се 

у општим цртама упознају чланови Наставничког већа, Педагошког колегијума и Школског одбора, 

а детаљно предметни наставници на састанцима 

Стручних већа. Извештај о резултатима из српског језика и математике садржи: поређење 

постигнућа Школе са просечним постигнућем на нивоу Републике, Школске управе, Округа и 

Општине, компаративну анализу постигнућа ученика различитих генерација, процену нивоа 

постигнућа ученика Школе и њихову дистрибуцију у односу на оцене, поређење постигнућа 

одељења и приказ постигнућа ученика на нивоу области  и на нивоу задатака. Што се тиче 

комбинованог теста, даје се приказ постигнућа ученика на нивоу предмета и на нивоу задатака, 

упоређује се проценат ученика који су тачно решили задатке на нивоу Школе у односу на просек 

Републике и констатује се квалитет резултата у односу на прошлогодишњи завршни испит. 

Саставни део извештаја је, када су у питању српски језик и математика, и анализа резултата које су 

постигли ученици који су добијали додатну образовну подршку. 

 

Предлог мера од стране Тима за самовредновање  за област постигнућа ученика је:  

Није могуће утврдити  показатеље без детаљније анализе кроз упитнике и упоредну анализу 

резултата на завршном испиту у односу на резултате на Републичком нивоу. На основу наведеног 

могуће је само делимично извести закључке, будући да ће опсежнија процена ових показатеља 

бити извршена у следећем циклусу где ћемо препоручити детаљну анализу и вредновање свих 

стандарда и њихових индикатора, како бисмо на прави начин дефинисали мере за побољшање 

ове области квалитета. 

Овакви закључци Тима за самовредновање довољни су  да иницирају сачињавање акционог 

плана за унапређење области постигнућа ученика, што би у наредном периоду требало да буде 

приоритет. Анализа завршног испита школске 2020-2021.  као и увид у анализе предходних година 

говоре о томе да би требало размишљати у смеру јачања мотивације ученика да остваре боље 

резултате на завршном испиту. 
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Област квалитета 4 

 

Према оцени тима за самовредновање, у оквиру стандарда 4.1. У школи функционише систем 

пружања подршке свим ученицима, сви индикатори процењени су као задовоњени у потпуности. 

Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите видове образовне и 

васпитне подршке, махом кроз организацију додатне и допунске наставе, али и кроз 

најразличитије ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које негујемо. 

 Потребе за пружање додатне подршке утврђује Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања и додатну подршку ученицима.  Узимајући у обзир да су ученици у предходном 

периоду били издељени у мале групе и да је њихово виђење било контролисано и прописано 

мерама вандредне ситуације њихово владање је било примерно у већини случајева, али је 

потребно радити на превентиви у оквиру овог индикатора. 

Укључивање ученика у различите школске активности врши се на основу анализе њихових 

способности и склоности које утврђују наставници.  

Школа негује блиску сарадњу са родитељима и другим законским заступницима ученика, како би 

им на најбољи начин пружила подршку.  Савет родитеља наше школе се редовно састаје и 

укључује у доношење одлука везаних за рад школе. Кроз разне акције ученици се уче да уважавају 

школу и заједнички доприносе њеном напретку, изражавајући своју креативност на 

најразличитије начине (представе, изложбе, хуманитарне акције, радионице итд.). 

Оствареност стандарда 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика-   генерално је  на задовољавајућем нивоу, али има простора за додатно унапређење. 

Школа је учестовала у пројекту LITERATE TWINNERS/ eTwinning пројекат у оквиру којег је укључила 

ученике 4. и 6. разреда, али су се теме везане за дигитално насиље и безбедност на интернету 

презентовале и осталим ученицима школе. Сматрали смо да је то посебно значајно због тога што 

су ученици били упућени да доста времена проводе на интернету. У фебруару је одржан јавно 

предавање поводом Дана безбедности на интернету.  

Сматрамо да је ову тему потребно интегрисати кроз сваки предмет уколико се настава одвија 

онлајн. 

Нажалост, примећено је да је одзив ученика за овакве активности релативно низак. У том смислу, 

у будућности би требало ставити фокус на чешћу организацију радионица са мотивишућим и 

интересантним темама које ће послужити ученицима за стицање различитих вештина – ненасилне 

комуникације, безбедно понашање на интернету, понашање у случају насиља (дигиталног, 

вербалног и физичког), конструктивног решавања проблема, превенција вршњачког насиља итд.  

Промоција здравих животних стилова, дечијих права, заштите човекове околине и одрживог 

развоја у школи је углавном заступљена кроз пројекте изборних предмета грађанско васпитање и 

чувари природе. 

Кроз активности у оквиру „Дечије недеље“, затим недеље Европских језика, кроз прославу Дана 

розе мајица, у току недеље прославе Дана школе континуирано се промовишу позитивне 

вредности – на сајту школе се хронолошки налазе извештаји, новински чланци, видео 

презентације свих активности( https://www.os-djurajaksic.edu.rs/) 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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 Став Тима је да увек има простора за реализацију додатих активности из ове области.  

Брига о професионалном развоју наших ученика на уму нам је од њиховог уласка у школу. 

Приликом припреме за наставак школовања у СШ ученицима је обезбеђена додатна и припремна 

настава. Такође, ученицима су континуирано доступне и консултације са Тимом за професионалну 

орјентацију ученика и школским педагогом. 

 

Област квалитета 5 ЕТОС последњи пут је вреднована школске 2017/18, док је област 6, 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, вреднована последњи 

пут школске 2018/19. 

 

Школске 2017/18 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5  оцењена је на следећи начин од стране Тима за 

самовредновање: Анализом резултата за област Етос утврђено је да доминирају јаке стране. Наша 

снага је учешће и присуство школе у јавном животу града а у наредном периоду треба радити на 

партнерским пројектима. 

Школске 2018/19 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 оцењена је на следећи начин: 

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. (6.4) 

На основу самовредновања наставници унапређују свој рад, стручно се усавршавају и стечена знања 

примењују у раду. 
Материјално-технички ресурси користе се функционално (6.5) 

Увидом у докментацију, посета часовима директора и школског педагога, као и на основу анкете о 

самопроцени наставника утврђено је да наставници углавном користе  сва расположива наставна 

средстава – касетовоне, лаптопове, пројекторе, занимљив дидактички материјал у циљу помоћи 

ученицима са различитим способностима – потребно је више користити расположива средства у 

функцији наставе. 

Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. (6.6) 

У циљу развоја предузетничког духа школа организује многобројне активности. На почетку наставне 

године , већ неколико година уназад организује се „Ученички базар“, где 

ученици размењују уџбенике, школску лектиру и други материјал за наставу. О октобру су прављени 

поклон пакети за децу из социјално угрожених породица.У децембру ученици праве Новогодишње 

и Божићне пакетиће. Такође је у децембру организован продајни базар ученичких рукотворина. У 

марту су ученици уз помоћ наставника правили поклон пакете за госте из Словеније ( беџеве, 

сапуне, кутије за сапуне). 

На крају наставне године наставници и чланови Школског одбора су попуњавали упитник                       везан за 

стандарде 6.4;6.5; 6.6. 

У оквиру стандарда 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе,, најбоље је оцењен 

стандард 6.4.1.Директор подстиче професионални развој и обезбеђује услове за његово 

остваривање-3,75. Најслабије је оцењен стандард 6.4.3. сарадња унутар школе и између школа-3,28. 
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Школске 2020/21. Тим за самовредновање извршио је и анализу и процену остварености свих индикатора 

стандарда за све области квалитета, а на основу скале самопроцене која је саставни део извештаја о 

самовредновању. Резултати ове скале такође су узети у обзир приликом утврђивања слабости наше школе 

и области којима је потребно унапређење.  

Евалуација школског развојног плана за период 2017-2021.  

 

 

Тим за самовредновање је у свом извештају констатовао да постоји адекватан Развојни план 

школе који истиче ове године и био је сачињен на период од 2017-2020/21. 

Тим је сачинио чек листу за анализу Развојног плана школе, такође је добио на увид извештаје 

Стручног актива за школскo развојнo планирање. Анализирани су сви подаци.  Добијени резултати 

приказани су у табели, такође сви ови подаци узети су у разматрање при састављању новог 

школског развојног плана. 

 
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ - чек листа / Табела  

Ред. 

Бр. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Развојни план школе донет је сагласно одредбама члана 50. ЗОСОВ-а ДА  

2. Садржај Развојног плана школе усаглашен је са одредбама члана 26. ЗООВ-а. ДА  

3. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Развојни план школе за 

трогодишњи период саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а 

ДА  

4. Савет родитеља разматрао је Развојни план школе за петогодишњи период сагласно 

члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а 

ДА  

5. Школски одбор усвојио је Развојни план школе за трогодишњи период сагласно члану 

119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Извештај о остваривању 

Развојног плана школе на годишњем нивоу саглано члану 131. став 1. и члана 88. 

став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а 

ДА  

7. Савет родитеља разматрао је Извештај о остваривању Развојног плана школе на 

годишњем нивоу сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а 

ДА  

8. Школски одбор усвојио je Извештај о остваривању Развојног плана школе на 

годишњем нивоу сагласно члану 119. тачка 1. став 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

 УКУПНО 8 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

✔ Школа има ШРП исти је састављен у складу са 

Законом и садржи све прописане садржаје. 

✔ У Развојном плану се препознају специфичности 

школе и вредности које се у њој негују. 

✔ У плану активности разрађени су кораци, 

носиоци активности и време реализације као и крајњи 

циљеви ка којима школа иде. 

 

✔ Промена динамике циљева и активности 

изазване вандредном ситуацијом изазваном пандемијом. 

✔ Недовољна мотивисаност наставника за 

учествовање у изради Школског развојног плана. 

 

ОЦЕНА: Школски развојни план школе је донет у складу са законским одредбама, јасно се 

препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују.  
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На основу унакрсне анализе Извештаја о самовредновању и Развојног плана школе за период од 

2017 – 2020/21, прецизније остварених активности и планираних циљева ШРП-а, утврђено је да 

није реализован Специфични циљ: „Успех ученика показује да су остварени образовни 

стандарди”, у оквиру области 3 – образовна постигнућа. Област квалитета 3 добила је најлошију 

оцену и у извештају о самовредновању, где је дат опис нивоа остварености квалитета: Стандарди 

и показатељи у овој области показују незадовољавајући ниво остварености/ ниво 1. 

 

Потребе школе 

 

Након анлизе скале процене присутности индикатора за стандарде по областима квалитета коју је 

извршио Тим за самовредновање за потребе унапређења рада школе и израду новог Школског 

развојног плана, кроз анализу чек листе, али и на основу процене стања у коме се школа тренутно 

налази, као и анализом резултата добијених на основу упитника, анкета спроведених међу 

ученицима, родитељима и наставницима, у сарадњи са Тимом за самовредновање, уочене су слабе 

и јаке стране у нашој школи. 

 

Jаке стране Слабе стране 

Школска документа заснивају се на Законским 

одредбама и прописаним начелима 

 

Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика. 

 

У школи функционише систем пружања 

подршке свим ученицима. 

 

У школи функционише систем заштите од 

насиља. 

 

Руковођење директора је у функцији 

унапређивање рада школе. 

 

Материјално-технички ресурси користе се 

функционално. 

 

Лидерско деловање директора омогућава 

развој школе. 

Припреме за наставни рад не садрже 

самовредновање рада наставника и/или 

напомене о реализацији планираних 

активности. 

 

 

Недовољна мотивисаност наставника за рад у 

тимовима 

 

 

 

Ученик нема могућност избора у вези са 

начином обраде теме, обликом рада или 

материјала. 

 

Резултати ученика на завршном испиту из 

српског/матерњег језика и математике су испод 

нивоа републичког просека. 

 

 

Мали проценат ученика остварује напредни 

ниво стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег језика и математике. 
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За новопридошле ученике и запослене у школи 

не примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

 

 

 

 

 

Актив за школско развојно планирање је на основу извештаја о самовредновању у целости, као и скале 

процене свих индикатора стандарда за све области квалитета, која је саставни део извештаја о 

самовредновању, артикулисао потребе школе: 

- планирање и припремање наставе и сопствене образовно-васпитне праксе 

- уважавање интересовања ученика при избору слободних активности 

- постављање ученика у активног учесника у настави и то: планирање самостално постављање циљева, 

процена успешности, напретка, могућност избора начина обраде теме, облика рада или материјала 

- постизање постављених циљева код завршног испита (50% средњи ниво 20% напредни ниво) 

- оснаживање ученика у развијању социјалних вештина за конструктивно решавање проблема и ненасилну 

комуникацију 

- препознатљивост школе као центра иновација 

- преиспитивање и развијање иновативне праксе наставника 

- кроз ученичке и школске  пројекте развити  предузетништво, компетенције и оријентацију ка 

предузетништву 
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4. ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Уочене слабости: 

 - Припреме наставника за час не садрже самовредновање рада и напомене о реализацији 

часа (1.3.6) 

- При планирању слободних активности ученика се не уважавају резултати интересовања 

ученика (1.3.4)                                 

- Наставници недовољно користе међупредметне компетенције за глобално планирање 

наставе  (1.3.1) 

 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Израда педагошке документације која ће бити у функцији унапређења рада и побољшања 

квалитета наставе. 

 

ЗАДАТАК: 1. У наставне припреме уврстити рубрику која се односи на самовредновање рада наставника 

и/или напомене о реализацији планираних активности. 

2. Слободне активности планирати у складу са ученичким интересовањима 

3. Побољшати коришћење међупредметних компетенција, сарадњу чланова стручних већа и 

побољшати питање усклађености обраде тема заједничких за више предмета 

 

Активности реализовати кроз предлог и договор стручних већа и актива. 

 

Активности утврђене на 

основу  постављених 

приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација/ 

Критеријум 

успеха 

Очекивани 

резултати 

Извор доказа 

1.1. Проучити материјале 

са обуке за наставу 

оријентисану на исходе 

Септембар 2021. директор, 

педагог 

оперативни 

планови и 

припреме 

наставника 

Урађени 

планови и 

припреме 

према 

упутствима 

Документација наставника 

1.2. Одржавање 

педагошких колегијума – 

извештај о реализацији 

задатака 

 

Септембар  2021. 

Јун 2022, 2023. 

2024.2025, 2.026 

директор примена 

упутства о 

самовредновањ

у 

90% наставних 

припрема 

садржи 

самовреднова

ње рада 

наставника 

Педагошка документација - 

Наставне припреме 

2.1. Анкетирати ученике Септембар  2021. 

Јун 2022, 2023. 

2024.2025, 2026 

одељенске 

старешине 

број 

анкетираних 

ученика 

Спроведено 

анкетирање 

Анкета  

2.2. Слободне активности 

прилагодити ученичким 

интересовањима 

Септембар  2021. 

Јун 2022, 2023. 

2024.2025, 2026. 

наставници, 

директор школе 

Број секција Понуда секција 

у складу са 

ученичким 

интересовањи

ма 

Записници, 

резултати на 

смотрама, 

такмичењима, 

активностима 

у школи 

 

3.1. Усклађивање 

угледних и огледних 

часова са планом и 

Током године на 

састанцима свих 

актива. 

Предметни 

наставници 

Угледни и 

огледни часови 

Угледни и 

огледни 

часови 

План угледних 

часова, 

извештаји о 

 



18 

 

програмом и из других 

предмета 

 усклађени са 

планом и 

програмом 

других 

предмета 

одржаним 

часовима 

3.2. Праћење присутности 

компетенција у месечним 

плановима наставника 

Током године Педагог школе, 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

развој 

предузетништва 

Месечни 

планови 

наставника 

Међупредметн

е 

компетенције 

присутне у 

месечним 

плановима 

наставника 

Месечни 

планови 

наставника, 

извештај 

педагога 

школе 

 

3.3. Анализа присутности 

корелација међу 

предметима у оквиру 

угледних часова 

На крају школске 

године  

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

развој 

предузетништва

, Тим за 

обезбеђивања 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

професионални 

развој 

Угледни и 

огледни часови 

Угледни и 

огледни 

часови 

усклађени са 

другим 

предметима, 

реализовани у 

сарадњи 

Извештаји о 

одржаним 

часовима, 

Извештај Тима 

за ШРП и Тима 

за 

обезбеђивања 

квалитета и 

развој 

установе, Тима 

за 

професионалн

и развој 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Уочене слабости:  

- Ученик нема могућност избора у вези са начином обраде теме, oбликом рада или материјала 

(2.5.4) 

- Ученик не поставља себи циљеве учења (2.4.4) 

- Ученик не уме да процени свој напредак и напредак осталих ученика. (2.4.5) 

 

 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Развијати критичко мишљење код ученика које ће бити  у функцији даљег учења. 

ЗАДАТАК: 1. Побољшати степен укључености ученика у одабир начина обраде теме, oблик рада или 

материјала 

2. Припрема задатака и активности  на часу чије резултате ученик проверава 

самопроценом 

3. Појашњење индикатора наставницима – примери добре праксе 

4. Ученици постављају себи циљеве у учењу 

 

Активности утврђене на 

основу  постављених 

приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација/ 

Критеријум 

успеха 

Очекивани 

резултати 

Извор доказа Ефекти у 

односу 

на 

очекива

но 
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1.1. Исптивање 

интересовања ученика 

пре обраде нове теме 

током школске 

године 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

кратким 

анкетирањем 

добити 

информацију на 

који начин би 

ученици волели 

да тема буде 

обрађена 

Ученици 

учествују у 

одабиру начина 

обраде теме 

Анкете, 

припреме за час 

 

1.2. Организовање 

угледних и огледних 

часова у корелацији са 

другим предметима 

током школске 

године, на 

састанцима свих 

актива 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Угледни и 

огледни часови 

Обрада тема на 

начин који је у 

складу са 

жељама 

ученика 

План угледних 

часова, извештаји 

о одржаним 

часовима 

 

2.1.Примена метода и 

облика рада кроз које 

ученик процењује себе и 

друге  

јануар-јун 2022. 

Септембар-јун 

2023. 

2024, 2025, 2026 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Примена рада у 

пару и тимског 

рада, 

индивидуализо

вани приступ 

Сви наставници 

примењују 

овакав приступ 

настави 

Протокол за 

праћење часа, 

наставне 

припреме за час 

 

2.2.Припремање ученика 

за дефинисање 

критеријума за процену и 

самопроцену 

Септембар-јун 

2022. 

2023, 2024, 2025, 

2026 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

Наставник 

планира и 

организује 

активности кроз 

које ће ученик 

себе 

самопроценити 

Сви наставници 

планирају и 

организују 

активности 

кроз које ће 

ученик себе 

самопроценити 

Протокол за 

праћење часа, 

наставне 

припреме за час, 

активности 

ученика, анкета 

(за ученике) 

 

3.1. Одржавање Стручних 

актива и седнице 

Наставничког већа 

у складу са 

планом рада 

ових органа 

Председници 

актива, 

директор 

школе 

Припремњени 

материјал са 

састанка 

Наставници 

упознати са 

начинима на 

који може да се 

оствари 

индикатор 

Записник са 

седница 

 

4.1. Ученици уче да 

постављају себи циљеве у 

учењу 

У току школске 

године  

Предметни 

наставници, 

педагог, 

одељенске 

старешине на 

ЧОС-у 

Наставник је 

научио ученике 

да постављају 

себи циљеве у 

учењу 

Ученици 

постављају 

себи циљеве у 

учењу 

 

Извештај тима за 

самовредновањ, 

Дневник рада 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 Уочене слабости: 

Постизање резултата испод републичких просека на завршном испиту  (3.1.1) 

 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Постићи републичке просеке на тестовима завршног испита. 

ЗАДАТАК: 1. Израда плана припремне наставе за завршни испит 

2. Ревидирање –прилагођавање плана припремне наставе у односу на резултате пробног 

завршног испита  

3. Праћење знања ученика иницијалним тестовима, полугодишњим тестовима, постављање 
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задатака стриктно у односу на исходе.  

4. Детаљна анализа резултата завршног испита 

5. Израда акционог плана за побољшање резултата на завршним испиту 

Активности утврђене на 

основу  постављених 

приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација/ 

Критеријум 

успеха 

Очекивани 

резултати 

Извор доказа Ефекти у 

односу на 

очекивано 

1.1.Састанак Тима 

наставника који предају у 

8. разреду 

фебруар 2022, 

2023. 

2024, 2025, 2026 

педагог присуство 

наставника 

Израђен план  План 

припремне 

наставе 

 

2.1. Анализа пробног 

завршног испита 

април 2022. 

2023. 

2024, 2025, 2026 

предметни 

наставници који 

припремају 

ученике за 

завршни испит 

Проценат 

урађених 

задатака по 

стандардима 

Достигнути 

стандарди 

постигнућа 

Анализа 

пробног 

завршног 

исшпита 

 

2.2. Заједнички 

родитељски састанак  

мај 2022. 

2023,  

2024, 2025, 2026 

одељењске 

старешине 

присуство 80% 

родитеља 

деца 

мотивисана за 

побољшање 

резултата  

Број деце која 

похађају 

припремну 

наставу 

 

3.1. Састанак актива 

наставника који раде 

припрему за завршни 

испит 

Март, април, 

2022. 

2023.2024, 2025, 

2026. 

Наставници који 

ученике 

припремају за 

завршни испит 

Резултати 

тестова – 

иницијалних, 

полугодишњих 

Реална слика 

знања ученика 

Анализе 

наставника 

 

2.4. Постављање 

корисних линкова за 

припрему завршног 

испита 

Toком школске 

године 

Наставник 

информатике 

Број пoсета, 

количина 

урађеног 

материјала 

Већина 

ученика је 

укључена у 

овај вид 

припреме 

Наставнички 

извештаји 

 

4.1. Анализа резултата 

завршног испита и 

поређење резултата на 

општинском, окружном и 

националном нивоу 

јун - август 

сваке школске 

године 

Тим за 

самовредновање

, предметни 

наставници који 

предају 

предмете са 

завршног испита 

Урађена 

детаљна 

анализа 

Побољшани 

резултати 

Извештај Тима 

за 

самовреднова

ње 

 

5.1 Израда 

акционог плана за 

побољшање резултата на 

завршним испиту 

Септембар, 

октобар 

 

Наставници 

предмета из 

којих 

ученици постижу 

слабе резултате 

Израђен 

Акциони план 

Добијени 

резултати су 

смернице за 

даљи рад 

Акциони план  

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Уочене слабости: 

У школи се у мањој мери организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). (4.2.1) 

 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Континуирано оснаживање ученика у развијању социјалних вештина за конструктивно 

решавање проблема и ненасилну комуникацију  

ЗАДАТАК: 1. Организовање 

програма за 
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развијање 

социјалних 

вештина 

2. Учествовање 

деце у 

програмима 

3.  Вредновање 

ефеката 

спроведених 

програма 

Активности утврђене на 

основу  постављених 

приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација/ 

Критеријум 

успеха 

Очекивани 

резултати 

Извор доказа Ефекти у 

односу на 

очекивано 

1.1 Организовање 

радионице из програма 

превенције вршњачког 

насиља и/или ненасилне 

комуникације 

У току сваке 

школске године 

Педагог и колеге 

које су прошле 

обуке 

Увид у 

педагошку 

евиденцију и 

документацију

, анкете 

Смањење 

вршњачког 

насиља, 

усвојен модел 

ненасилне 

комуникације 

Евиденција у 

дневнику о - в. 

рада, 

материјал и са 

радионица 

 

 

 

2.1 Организовање 

активности које су 

усмерене на превенцију 

насиља  у склопу 

активности Ученичког 

парламента 

У току сваке 

школске године 

Ученички 

парламент, 

координатор 

Ученичког 

парламента 

Увид у 

педагошку 

евиденцију и 

документацију

, анкете 

Ученици су 

информисани 

коме треба да 

се обрате за 

помоћ уколико 

су 

занемаривани 

или 

злостављани/з

а немарени 

Записник 

Ученичког 

парламента 

 

3.1 Одабир тема из 

области превенције 

вршњачког насиља и/или 

ненасилне комуникације 

за ЧОС - ове 

У току сваке 

школске године 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

Увид у 

педагошку 

евиденцију и 

документацију

, анкете 

Ученици су у 

већој мери 

усмерени на 

позитивна 

понашања. 

План рада 

ЧОС - ова 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

 Уочене слабости: 

За новопридошле ученике и запослене у школи не примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину.   (5.1.3)                    

 

Школа је у мањој мери препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

у широј и ужој локалној и стручној заједници. (5.5.1) 

 

Наставници не преиспитују континуирано сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и 

унапређују. (5.5.2) 

 

Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања 

осећања припадности школи.    (5.4.5) 
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ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Настава је у функцији остваривања стандарда кроз иновирану васпитно-образовну праксу. 

ЗАДАТАК: 1. Разрадити  поступак прилагођавања ученика и запослених на нову школску средину 

2. Промоција успеха ученика након такмичења 

3. Учествовање у пројектима 

4.  Одржавање угледних и огледних часова` 

5.  Самовредновање часа 

6. Организовање заједничких активности - наставници, ученици и родитељи 

Активности утврђене на 

основу  постављених 

приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација/ 

Критеријум 

успеха 

Очекивани 

резултати 

Извор доказа Ефекти у 

односу на 

очекивано 

1.1 Израда протокола о 

прилагођавању ученика и 

запослених на нову 

школску средину 

до краја првог 

полугодишта 

школске 2021/22. 

педагог, 

секретар, 

директор, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

постојање 

протокола 

Израђен 

протокол 

Извештаји и 

записници о 

усвајању 

протокола 

 

1.2 Примена протокола о 

прилагођавању ученика и 

запослених на нову 

школску средину 

Током школске 

године 

Актери 

предвиђени 

протоколом 

Протокол се 

примењује у 

свим 

адекватним 

ситуацијама 

Смањен ниво 

стреса 

приликом 

адаптације на 

нову средину 

Протокол  о 

прилагођавањ

у ученика и 

запослених на 

нову школску 

средину, 

анкета 

 

2.1 Обавештавање 

ученика путем разгласа о 

успесима ученика након 

такмичења, постављање 

текстова на школски сајт 

Током школске 

године 

Директор школе 

и предметни 

наставници, 

наставници 

разредне наставе 

Прочитана 

обавештења, 

објављени 

текстови на 

сајту  

Свако 

обавештење је 

дошло до свих 

ученика 

Књига 

обавештења 

 

 

 

 

3.1 Пратити актуелне 

пројекте који ће 

допринети иновирању 

васпитно-образовне 

праксе 

Током школске 

године 

Тим за пројекте, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Избор 

адекватног 

пројекта 

Учешће у 

пројекту 

Записник са 

састанка Тима 

за пројекте, 

Тим за 

обезбеђивањ

а квалитета и 

развој 
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установе 

 

3.2 Учествовање у 

пројекту који ће 

допринети да школа 

постане центар иновација 

Током школске 

године 

Тим за 

пројекте,Тим за 

обезбеђивања 

квалитета и 

развој установе 

 

Одобравање 

пројекта и 

добијање 

одређених 

средстава 

Продукт 

пројекта ће 

допринети 

иновирању 

васпитно-

образовног 

рада школе 

Пројектна 

документациј

а 

 

 4.1 Израда плана 

одржавања угледних и 

огледних часова 

Почетком сваког 

полугодишта 

Председници 

актива 

Израђен план 

за 1. и 2. 

полугодиште 

Одржани 

угледни/огледн

и часови 

Потврда о 

стручном 

усавршавању 

унутар 

установе 

 

4.2 Одржавање угледних 

и огледних часова 

Током школске 

године 

наставници, 

наставници 

разредне наставе 

Број 

одржананих 

часова и 

наставника 

који им 

присуствују  

Размена 

искустава ће 

допринети 

унапређењу 

сопствене 

праксе 

Извештај о 

одржаним 

часовима 

 

 5.1 Наставници вреднују 

свој час 

Током школске 

године, након 

одржаног часа 

наставници, 

наставници 

разредне наставе 

самовреднова

ње 

У наставним 

припремама 

постоји 

самоевалуација 

часа 

Педагошка 

документациј

а – наставне 

припреме 

 

6.1 Организују се 

активности у којима је 

могуће дати активну 

улогу члановима 

породица ученика.  

Током године Учитељи, 

предметни 

наставници, 

педагог, 

директор 

Договор око  

учешћа 

родитеља. 

Учешће 

родитеља у 

организованим 

активностима. 

Извештаји о 

реализованим 

активностима, 

фотографије, 

текстови на 

сајту школе 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 Уочене слабости: 

Школа кроз школске пројекте не развија предузимљивост у довољној мери, као ни 

оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције наставника и ученика.  (6.6.3) 

 

Веће укључивање родитеља и ученика у кључне активности школе.       (6.6.4) 

 

Наставници, наставници са звањем и стручне службе не остварују умрежавање између школа 

којим би вредновали и унапређивали наставу и учење.           (6.4.3) 

 

 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Примењена знања са обука за наставу орјијентисану ка исходима у делу који се односи на 

предузетништво и већа видљивост ученичких предузетничких пројеката. 

ЗАДАТАК: 1. Развијати школске пројекте кроз активност ученика и наставника 

2. Остварити сарадњу са другим школама у циљу вредновања и унапређења наставе и 

учења 

Активности утврђене на Време Носиоци Евалуација/ Очекивани Извор доказа Ефекти у 
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основу  постављених 

приоритета 

реализације активности Критеријум 

успеха 

резултати односу на 

очекивано 

1.1 Састанак тима за 

развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

август сваке 

године и током 

школске године 

Координатор 

Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

развој 

предузетништва 

Одржан 

састанак 

Присуство 

чланова 

Записник са 

састанка Тима 

 

1.2 Осмишњавање 

школских пројеката 

август сваке 

године и током 

школске године 

 

Чланови Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

разво 

предузетништвај  

Израђен 

пројекат 

Продукт 

пројекта – нижи 

разреди 

Предузетничка 

активност – 

виши разреди 

Пројектна 

документациј

а 

 

1.3 Укључивање 

родитеља и њихова улога 

у пројектима 

током школске 

године 

Чланови тима, 

директор школе 

Одржани 

састанци са 

родитељима 

Реализовани 

пројекти 

Продукти 

пројеката 

 

2.1 Сарадња са другим 

школама у циљу 

вредновања и 

унапређења наставе и 

учења 

током школске 

године 

Наставници, 

наставници са 

звањем и стручне 

службе, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Остварена 

сарадња са 

другим 

школама 

Реализована 

сарадња у 

функцији 

квалитета рада 

школе 

Извештај 

Тима за 

обезбеђивањ

е квалитета и 

развој 

установе 
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5. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ  АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Докази Очекивани резултати Евалуација 

Планирање образовно - 

васпитног 

рада на основу 

анализе резултата на 

завршном испиту из 

претходне 

школске године (обавезна 

настава, допунска, 

додатна, припремна 

настава) 

Наставници 

математике, 

матерњег 

језика, историје, 

географије, 

биологије, 

физике и хемије 

Септембар сваке 

школске године 

Oперативи и 

глобалн и планови, 

годишњи планови 

додатне и 

допунске наставе 

наставника, план 

припремне наставе 

Планови наставника 

су израђени у складу 

са резултатима на 

завршном испиту 

Увид у годишње и 

оперативне планове 

рада наставника 

Иницијално тестирање 

ученика VIII разреда 

Наставници 

математике, 

матерњег 

језика, историје, 

географије, 

биологије, 

физике и хемије 

Септембар сваке 

школске године 

Иницијални 

тестови, резултати 

добијени 

иницијалним 

тестирањем 

Резултати са 

иницијалних тестова 

су 

смерни це у раду са 

ученицима. 

Увид у иницијалне 

тестове и резултате 

иницијалног 

тестирања. 

Примена 

критеријумских тестова за 

ученике од V до VII 

разреда 

Наставници 

математике, 

матерњег 

језика, историје, 

географије, 

биологије, 

физике и хемије 

Крај првог или 

другог 

полугодишта 

сваке шк. године 

планови , 

записници 

одељењског већа, 

тестови 

Критеријумски 

тестови су показатељ 

остварености 

образовних 

стандарда 

и смернице за даљи 

рад са ученицима. 

Увид у резултате 

критеријумских 

тестирања, 

анализа резултата. 

Примена 

критеријумских тестова у 

8. разреду 

Наставници 

математике, 

матерњег 

језика, историје, 

географије, 

биологије, 

физике и хемије 

У тоу сваке 

школске године 

Индивидуални 

планови , 

записници 

одељењског већа, 

тестови 

Применом 

критеријумских 

тестова добијају се 

поузданији подаци о 

нивоима постигнућа 

ученика 

 

Појачавање рада на 

областима у 

којима су ученици 

Наставници 

код којих су 

ученици 

У току 

наставне године 

Свеске ученика, 

материјали, 

Појачан рад са 

ученицима на 

областима у 
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показали низак ниво 

постигнућа 

показали низак 

ниво постигнућа 

 планови 

наставника 

којима су показали 

низак ниво 

постигнућа бољс 

припрема за 

завршни испит 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирање, анализа 

података 

добијених 

тестирањем, 

анкетирање, 

графикони, акциони 

планови. 

Припрема ученика за 

полагање завршног 

испита кроз обавезну, 

припремну, допунску и 

додатну 

наставу 

Наставници 

математике, 

матерњег 

језика, историје, 

географије, 

биологије, 

физике и хемије 

У току наставне 

године 

Свеске ученика, 

материјали, 

планови 

наставника пробна 

тестирања 

Појачан рад са 

ученицима на 

областима у којима 

су показали низак 

ниво постигнућа 

боља припрема за 

завршни испит 

Пробно тестирање 

ученика VIII разреда 

Директор, 

дежурни 

наставници 

април Пробни тестови Појачан рад са 

ученицима на 

областима у којима 

су показали низак 

ниво постигнућа 

боља припрема за 

завршни испит 

Прилагођавање 

припремног рада, 

пробног завршног испита 

и 

завршног испита за 

ученике са сметњама у 

развоју и 

ученике из социјално 

нестимулативних 

средина 

Директор, 

ТИО,Тим за ИОП 

 

МПНТР 

сваке школске 

године 

евиденција са 

завршног испита, 

пробног завршног 

испита и 

припремне 

наставе 

Појачан рад са 

ученицима на 

областима у којима 

су показали низак 

ниво постигнућа 

боља припрема за 

завршни испит 

Анализа успеха ученика 

на 

завршном испиту 

Стручни 

активи, НВ 

Јун - август сваке 

шк. године 

Добијени 

резултати на 

испитима 

Добијени резултати 

су смернице за 

даљи рад 

Израда 

акционог плана за 

побољшање резултата на 

завршним испиту ( по 

потреби ) 

Наставници 

предмета из 

којих 

ученици постижу 

слабе резултате 

Септембар, 

октобар 

Израђен Акциони 

план 

Добијени резултати 

су смернице за 

даљи рад 
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6. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ПОДРШКА 
 

 
Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Докази Очекивани 

резултати 

Евалуација 

Идентификовање деце из 

осетљивих група за 

пружање додатне 

педагошке подршке 

Наставници, 

педагог 

Септембар, у току 

сваке наставне 

године 

Евиденциона листа 

о деци којој је 

потребна 

додатна пед. 

подршка 

Прикупљени 

подаци 

омогућавају да 

додатну педагошку 

подршку 

добију ученици 

којима је она 

потребна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у педагошку 

евиденцију и 

документацију ( 

записници 

одељењских 

већа, евиденција 

ученика којима је 

потребна 

додатна педагошка 

подршка, интервју, 

педагошки профил ) 

Прикупљање података о 

ученицима којима је 

потребна 

додатна педагошка 

подршка 

Наставници, 

педагог 

Септембар, у току 

сваке наставне 

године 

Прикупљени 

подаци 

( упитници, 

интервјуи...) 

Прикупљени 

подаци 

омогућавају да 

додатну педагошку 

подршку 

добију ученици 

којима је она 

потребна 

Планирање додатне 

подршке ученицима: 

педагошки профил, мере 

прилагођавања 

-индивидуализације, 

израда ИОП -а 1, 2, 3 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, ТИО и 

Тим за додатну 

педагошку 

подршку 

Септембар, 

јануар, по 

потреби током 

сваке шк. године 

Педагошки профил 

ученика, 

израђене мере 

индивидуализа 

ције, 

Израђен ИОП 

Прикупљени 

подаци 

омогућавају да 

додатну педагошку 

подршку 

добију ученици 

којима је она 

потребна 

Примењивање 

индивидуализованог 

приступа/ИОП -а за све 

ученике из осетљивих 

група 

Учитељи, 

предметни 

наставници, 

педагог 

У току сваке шк. 

године 

Израђене мере 

индивидуализа 

ције, 

Израђен ИОП, 

портфолио 

Боље напредовање 

ученике из 

осетљивих група 
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Примена 

диференцираног рада 

Учитељи, 

предметни 

наставници 

У току сваке шк. 

године 

Свеске ученика, 

евиденција 

наставника, 

ученички 

портфолио 

Боље напредовање 

ученике из 

осетљивих група 
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Укључивање ученика у 

допунски рад 

Учитељи, 

предметни 

У току сваке шк. 

године 

Припремљени 

прилагођени 

материјали , 

свеске ученика, 

дневник рада 

Ученици добијуају 

одговарајућу 

педагошку 

подршку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у педагошку 

евиденцију и 

документацију (мере 

индивидуализац ије, 

ИОП - и, оперативни 

планови и припреме 

наставника, 

портфолио 

ученика, 

записници ТИО, 

вредновање ИОП-а 

Укључивање ученика у 

додатни рад рад 

наставници У току сваке шк. 

године 

Припремљени 

прилагођени 

материјали , 

свеске ученика, 

дневник рада 

Ученици добијуају 

одговарајућу 

педагошку 

подршку 

Индивидуализовани рад 

са ученицима 

Учитељи, 

предметни 

У току сваке шк. 

године 

Припремљени 

прилагођени 

материјали , 

свеске ученика, 

дневник рада 

Ученици напредују 

у складу са својим 

могућностима 

Примена ИОП - а 1, 2, 3 Учитељи, 

предметни 

На почетку првог 

и 

другог 

полугодишта 

Прилагођен 

дидактички 

материјал, 

 

евиденција 

наставника 

Ученици напредују 

у складу са својим 

могућностима 

Тражење подршке ван 

школе за пружање 

одговарајућих облика 

подршке за ученике 

којима је потребна 

педагошка подршка 

Директор, 

чланови ТИО 

У току сваке шк. 

године 

Попуњени захтеви Ученици напредују 

у складу са својим 

могућностима 

Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Чланови ТИО, 

педагог, 

одељењски 

старешина 

У току сваке шк. 

године 

Копија попуњеног 

обрасца бр. 1 

Ученици остварују 

боље резултате 

Континуирано праћење 

напредовања ученика 

Учитељи, 

предметни 

наставници, ПК 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција 

наставника 

Ученици остварују 

боље резултате 

Вредновање ИОП -а Педагог, 

чланови 

одељењског 

већа, ПК 

Педагог, чланови 

одељењског 

већа, ПК 

Попуњен 

формулар о 

реализацији ИОП -

а 

Ученици остварују 

боље резултате 
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7. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Докази Очекивани 

резултати 

Евалуација 

Упознавање са правилима 

понашања у школи ( 

ученици и родитељи 

првог и петог разреда ) 

Учитељи првог 

разреда, 

одељењске 

старешине 5. 

разреда 

Септембар, 

октобар 

сваке 

шк. године 

Записник са 

родитељских 

састанака 

 

Евиденција ЧОС-а 

Заједничко 

доношење правила 

понашања. 

Увид у педагошку 

евиденцију и 

документацију, 

посматрање, фото 

материјали, 

интервјуисање, 

анкетирање 

Подсећање на правила 

понашања у школи 

 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

директор 

Септембар, 

октобар 

сваке 

шк. годин 

Евиденција ЧОС – 

а,плакат са 

пријатним 

упутствима 

понашања у 

школи 

Заједничко 

доношење правила 

понашања 

Заједничко доношење 

правила понашања у 

одељењским 

заједницама Израда 

паноа 

одељењских правила 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

одељењске 

заједнице 

Септембар, 

октобар 

сваке 

шк. године 

Евиденција ЧОС - 

а, Панои 

одељењских 

правила 

Ученици у већој 

мери поштују 

правила 

понашања у 

школи. 

Одабир тема из области 

превенције 

вршњачког насиља за ЧОС 

- ове 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

Септембар, у 

току сваке шк. 

године 

План рада ЧОС - 

ова 

Ученици су у већој 

мери усмерени на 

позитивна 

понашања. 

Активности на ЧОС - 

овима које су 

посвећене превенцији 

насиља 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција ЧОС -

ова 

мат еријали са 

ЧОС - ова 

Ученици су у већој 

мери усмерени на 

позитивна 

понашања 

Оснаживање ученика за 

заштиту од насиља 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција 

учитеља, 

наставника, 

педагога 

Ученици су у већој 

мери усмерени на 

позитивна 

понашања 
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Одабир ученика за 

позитивно 

понашање у одељењу 

Одељењске 

заједнице, 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

Једном у 

полугодишт у у 

току 

сваке шк. 

године 

Евиденција ЧОС - 

ова 

Ученици су 

оснаженији за 

заштиту од насиља. 
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Свечаност поводом 

доделе похвалница за 

позитивно понашање 

Ученички 

парламент, 

координатор 

Ученичког 

парламента 

Мај сваке шк. 

године 

Записник 

Ученичког 

парламента 

 

Фотографије 

Ученици 

су информисани 

коме треба да се 

обрате за помоћ 

уколико су 

занемаривани 

или злостављани 

 

 

 

 

Увид у педагошку 

евиденцију и 

документацију, 

посматрање, фото 

материјали, 

интервјуисање, 

анкетирање Радионице из програма 

превенције насиља, 

ненасилне комуникације 

и конструктивног 

решавања конфликта 

Педагог и 

наставници који 

су прошли обуку 

У току сваке 

школске године 

Евиденција у 

дневнику о 

- в. рада, 

 

материјал и са 

радионица 

Ученици од 4 – 8. 

разреда су 

информисани коме 

треба да се обрате 

за помоћ 

уколико су 

злостављани 

Организовање 

активности које су 

усмерене на 

превенцију насиља ( 

идеје, активности 

Ученичког парламента) 

Ученички 

парламент, 

координатор 

Ученичког 

парламента 

У току сваке 

школске године 

Записник 

Ученичког 

парламента 

Ученици су 

информисани коме 

треба да се 

обрате за помоћ 

уколико су 

занемаривани или 

злостављани/за 

немарени 

Упознавање родитеља са 

Програмом заштите 

ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања и 

Стратегијом 

превенције 

сексксуалног насиља 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља и Тима за 

сексуално 

насиља 

Септембар, у 

току сваке шк. 

године и 

оперативни 

планови рада 

наставника 

– образовни 

пакети - 

реализација 

Записници 

Тимова, 

Извештаји о 

реализацији 

образовних 

пакета – 

различитих 

предмета 

Родитељи су 

упознати са 

Програмом 

заштите 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, као 

и 

сексксуалног 

насиља над 

децом 
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Пружање могућности 

родитељима да се укључе 

у заштиту ученика од 

насиља 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља 

У току сваке 

школске године 

Записник Тима 

заштите 

деце/ученика од 

насиља 

Родитељи су 

упознати са 

Програмом 

заштите 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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Поступање у складу са 

Правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

Сви 

запослени 

У току сваке 

школске године 

Евиденција 

учитеља, ОС, 

педагога, 

директора Тим за 

заштиту деце/ 

ученика од нас 

У Школи се поступа 

у 

складу са 

Правилником 

 

Велики плакат о 

правилима понашања + 

нивои и мере 

Сви 

учесници 

образовно – 

васпитног рада 

У току сваке 

школске године 

Плакат Сви учесници 

образовно – 

васпитног рада 

– упознати са 

правилима и 

мерама 

 

Редовно дежурство 

наставника и ученика 

7. и 8. разреда 

Директор, 

наставници, 

ученици, 

помоћни 

радници 

У току сваке шк. 

године 

Књига 

дежурства 

Ученици се 

безбедније осећају 

у школи 

 

Рад са децом која врше 

насиље. 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог, Тим за 

заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

стручњаци ван 

школе 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција 

учитеља, ОС, 

педагога, Тима 

Дописи 

Ученици се 

безбедније осећају 

у школи. 

Подршка деци која трпе 

насиље. 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција 

учитеља, ОС, 

евиденција 

педагога 

Ученици који трпе 

насиље су ојачани 

Оспособљавање 

наставника за 

спровођење мера и 

осмишљавање 

активности појачаног 

васпитног рада 

Педагог Новембар Евалуација 

радионице, 

 

материјали са 

радионице 

Већина 

наставника је 

оспособљена у 

овом погледу 

Уређење школског 

простора да буде 

безбедно место за 

ученике 

Директор, ШО, 

СР 

На почетку 

сваке шк. 

године 

Записници ШО, 

СР 

Школа је безбедно 

место за ученике 
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Сарадња са здравственим 

институцијама, 

Центром за 

социјални рад Другим 

установама 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

директор 

У току сваке шк. 

године 

Евиденција 

учитеља, ОС, 

директора, 

педагога 

дописи 

Остварена сарадња 

 

 

 

8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
 

 
Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Докази Очекивани 

резултати 

Евалуација 

Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника организовањем 

семинара везаних за 

инклузивно образовање и 

програм за рад са децом и 

младима у циљу 

образовања за 

превазилажење 

предрасуда, развој 

толеранције и сл. 

Директор, Тим за 

обезбеђив. 

квалитета, 

педагог школе, 

Тим за 

професионални 

развој 

Током школске 

године, у складу 

са ГПРШ 

извештаји са 

семинара, 

фотографије, 

извештај Тима за 

обезбеђив. 

Квалитет и Тима за 

професионални 

развој 

Наставници 

упознати са 

стратегијама 

прилагођавања 

наставе 

извештај Тима за 

обезбеђив. 

Квалитет и Тима за 

професионални 

развој 

Промоција школе 

припремним 

предшколским групама и 

Школе путем сајта, посета 

предшколским 

Установама 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

задужени за сајт 

Школе 

Током школске 

године Фебруар/ 

март, април сваке 

школске године 

Сајт Школе, панои 

о раду школе 

Већи број прегледа 

сајта 

Преглед сајта 

Израда промотивног 

материјала (у виду 

флајера) за упис деце у 

први разред 

Тим за обезбеђ. 

квалитета, 

учитељи четвртог 

разреда 

Децембар и 

јануар 

промотивни 

материјал 

промотивни 

материјал израђен 

и дистрибуиран 

Постојање 

промотивног 

материјала 

(флајера итд.) 

Промоција 

активности школе путем 

сајта 

Наставници 

задужени за сајт 

школе 

У току школске 

године 

 

Сајт школе Боља 

информисаност о 

активностима 

Школе 

Преглед сајта 
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Промоција успеха 

деце/ученика – огласна 

табла, разглас, 

путем сајта 

Предметне 

наставе, 

наставници 

задужени за сајт 

Школе , 

ученици 8. р. 

У току школске 

године 

 

Школа, Сајт школе Боља 

информисаност о 

успесима 

деце/ученика 

Посета Школи 

Преглед сајта 

Промоција успеха 

деце/ученика, на ШО, СР, 

путем сајта 

учитељи, одељ. 

старешине и 

предметни 

наставници 

У току школске 

године 

 

Педагошка 

документација, 

фотографије. 

Долазак родитеља 

на промоцију. 

Увид у педагошку 

документацију. 

Обележавање Дечије 

недеље, организовање 

приредби, маскенбала, 

дечијих базара, Сајма 

науке, представа и слично 

 

Директор, 

наставници 

У току школске 

године 

 

Записници, 

фотографије 

Организовање и 

учешће деце у 

богатим и 

разноврсним 

активностима 

Школски сајт, 

анкете 

Сарадња са МП, 

Центром за социјални 

рад, ЦК 

Директор, 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

педагог школе 

2021-2026. Бесплатни 

уџбеници, прибор, 

одећа, обућа, 

прибор 

за личну хигијену, 

организовање 

радионица 

Сва деца којима је 

то потребно 

Документација 

Укључивање родитеља из 

осетљивих заједница у 

рад школе 

Тим за 

обезбеђив. 

квалитета 

У току школске 

године 

 

Записници са 

састанака Тима, 

Заинтересован 

родитељ укључен у 

рад 

Увид у 

документацију 
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9. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ   

САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Активности Време реализације Носиоци реализације Критеријум успеха 

Уређење школе и школског 

простора 
Континуирано 

Директор, одељенске 

старешине, родитељи 

Креативно уређен и уредан 

простор школе 

Рад сецкија Током школске године Наставници, ученици 

У раду секција учествује већи 

број ученика него предходне 

школске год. 

Организовање Сајма науке У другом полугодишту 

Стручно веће за природне 

науке у сарадњи са осталим 

колегама, ученици 

Организован Сајам науке 

Дан борбе против сиде 1.децембар  Одељенске старешине  

Организовање предавања на 

тему полно преносивих 

болести и АИДС-а 

Дан розе мајица 24. фебруар 

Учитељице, наставници 

језика и грађанског 

васпитања, ученици 

Обележен Дан розе мајица 

Европски дан језика 

26. септембар (или цела 

последња недеља 

септембра) 

Стручно веће за језике, 

ученици 
Обележен Европски дан језика 

Недеља дана школе Крајем марта 
Сви наставници, директор, 

ученици 

Организоване разноврсне и 

богате активности 

Активности обележавања 

Дечије недеље 
октобар Наставници, ученици 

Организоване разноврсне и 

богате активности 

Свечана приредба  за ђаке 

прваке 
септембар Учитељи првог разреда 

Успешно реализована 

приредба, одзив родитеља 

Посета организацијама 

културним установама 
Током школске године 

Предметни наставници и 

ученици 

Примена знања             

непосредном посетом 

установама, 

предузећима 

Организовање, припрема и 

учешће на такмичењима 
Током школске године Наставници, директор Резултати са такмичења 

Организовање спортских 

активности (дан спорта) 

По једном у првом и 

другом полугодишту 
Ученици и наставници 

Учешће најмање 75% ученика 

и 70% наставника 

Организовање културно-

забавних и слободних 

активности 

Током школске године 
Наставници, ученици, 

родитељи 
Реализација активности 

Одлазак ученика у средњу 

школу на ''Дан отворених 

врата'' 

По плану средње школе Одељенске старешине 
Одлазак 50% ученика 8. 

разреда у средњу школу 

Изложба ликовних радова 

ученика 
У другом полугодишту 

Наставник ликовне културе, 

ученици 
Организована изложба 
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Организовање 

хуманитарних акција 
Током године Ученички парламент 

Евиденција о прикупљеној 

помоћи 

 

 

 

10. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 
Време реализације 

 

Активност Реализатор 

август Анализа постигнућа ученка на 

завршном тесту  

 

Чланови стручних већа  

август Припрема иницијалног теста Чланови стручних већа 

август Израда годишњег плана наставе 

поштујући закључке анализе  

успеха ученика на завршном испиту 

 

Чланови стручних већа 

август Израда годишњег плана додатне и 

допунске  наставе поштујући 

закључке анализе  

успеха ученика на завршном испиту 

 

Чланови стручних већа 

Септембар  Реализација иницијалног тестирања 

и анализа резултата 

Чланови стручних већа 

Септембар  Израда плана припремне наставе за 

ученике 8. разреда 

Чланови стручних већа 

Септембар-јун Планирање и реализација 

оперативних планова  

наставе и припрема за час уз 

повећање  

обраде и увежбавања садржаја на 

којима су  

ученици показали низак ниво 

постигнућа на  

завршном –иницијалном тесту  

 

Чланови стручних већа  

 

 

 

 

 

 

 

септембар Израда плана припремне наставе за 

ученике који  

раде по ИОП-у 

 

Чланови стручних већа и педагог 

школе 

 

 

октобар- јун 

Реализација и анализа тестова по 

темама за  

ученике 8.разреда у оквиру 

припремне наставе и појачавање 

Чланови стручних већа 
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рада на областима у којима су 

ученици  

показали низак ниво постигнућа  

 

Октобар-јун Реализација и анализа пробних 

завршних  

испита у организацији Министарства 

Просвете, науке и технолошког 

развоја  

 за ученике 8.разреда 

 

Чланови стручних већа 

Јун Упоредна анализа успеха ученика на 

пробним  

завршним испитима и на самом 

завршном испиту  

 

Чланови стручних већа 

Јун-август Анализа усклађености закључених 

оцена 

и постигнутих резултата ученика  

осмог разред на завршном испиту 

 

Чланови стручних већа 

Јун-август Поређење резултата завршног 

испита на нивоу школе са 

резултатима на општинском, 

окружном и националном нивоу 

Чланови стручних већа, Тим за 

самовредновање 

Јун-август Евалуација постигнутих циљева Чланови стручних већа 

 

 
11. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И  МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ПРАЋЕЊЕ  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Утврђивање критеријума 

за аплицирање за 

националне пројекте и 

формулисање показатеља 

успеха 

Током школске године Извештај Тима за 

обезбеђив. квалитета, 

број реализованих 

пројеката 

Директор школе Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

Прављење базе података 

извора информација 

односно ангенција које 

објављују развојне 

пројекте у оквиру 

образовања 

Током школске године Олакшано праћење 

фондација које 

објављују конкурсе за 

развојне пројекте, 

Извештај с Тима за 

обезбеђивање 

квалитета 

Директор школе Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

Израда плана и похађање 

семинара везаних за 

На почетку и током 

школске године 

Боља обученост 

наставника за писање 

развојних пројеката; 

Директор школе Тим за 

обезбеђивање 
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писање развојних 

пројеката 

повећан број апликација 

на развојне пројекате у 

односу на претходни 

период 

квалитета, Тим за 

професионални развој 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТА: 

Израда Годишњег 

акционог плана рада 

Тима за „Ерасмус 

+“пројекте. 

септембар Заједнички рад чланова 

тима на Годишњем 

плану 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте 

Разматрање еТwinning 

пројеката 

октобар Разматрање одређених 

пројеката на нивоу Тима 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте 

Учествовање на 
семинарима и 
вебинарима у сврху 
информисања наставног 
кадра и успешног 
извођења свих пројектних 
активности 
 

током наставне године Презентовање 

различитих семинара и 

вебинара 

Тим за професионални 

развој и Тим за „Еразмус 

+“ пројекте 

Укључивљње наставника 

који су регистровани на 

еТwиннинг наставничком 

порталу у пројекте у 

зависности од афинитета 

и предмета који 

наставник предаје. 

Укључивање и осталих 

заинтересованих 

наставника у пројекте.  

децембар Припремање 

одговарајуће 

документације и 

материјала за пројекте. 

Учење  потребних WEB 

2.0 алата. Израда 

логотипа, постера, 

презентовање школе, 

места... 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте и остали 

заинтересовани 

наставници 

Анкетирање и 

укључивање ученика у 

одабране пројекте. 

јануар Израда обрасца 

сагласности родитеља. 

Отварање гугле 

учионице за 

одговарајуће пројекте. 

Упознавање ученика са 

безбедношћу на 

интернету 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте, ученици и 

наставници укључени у 

пројекат 

Рзматрање и укључивање 
у Мобилност наставника у 
пројектима Ерасмус+ 
(КА1) или Стратешка 
партнерства у пројектима 
Ерасмус+ (KA2)  

 

фебруар Рзматрање Еразмус + 

пројеката и предлог 

занимљивих пројеката 

Наставничком већу 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте 

Презентовање радова 
ученика у пројекту 

март-јун Промовисање радова и 

резултата ученика на 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте, ученици и 
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пројекту. Постери, 

презентације, школски 

сајт 

наставници укључени у 

пројекат 

Израда извештаја рада 
тима 

јун Заједнички рад чланова 

тима на Извештају 

Тим за „Еразмус +“ 

пројекте, ученици и 

наставници укључени у 

пројекат 

 

 

 

12. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 
 

Активност Реализатор/ Носиоци 

активности 

Доказ и начин 

реализације 

Време 

реализације 

Начин праћења - 

Евалуација 

Планирање индивидуалног 

стручног усавршавања 

Сви наставници, 

стручни сар., директор 

Индивидуални 

планови 

Септембар Планови индив. стручног 

усавршавања 

Планирање стручног 

усавршавања на нивоу 

школе 

Тим за стручно 

усавршавање, 

Педагошки колегијум 

План Тима за 

професионални 

развој 

Септембар Записник Тима за стручно 

ус. записник 

Педагошког колегијума, 

План стручног 

усваршавања наставника, 

педагога и 

директора 

Реализација и праћење 

индицидуалног стручног 

усавршавања 

Реализација и 

праћење 

индицидуалног 

стручног усавршавања 

Евиденција стручног 

усавршавања, 

портфолио 

Током школске 

године 

Евиденционе листе 

наставника, стручних 

сарадника и директора, 

портфолио 

Планирање и одржавање 

угледних и 

огледних часова са 

анализом 

Сви наставници Индивидуално 

планирање, 

реализација часа 

Новембар Записници струч. већа, 

попуњене 

евалуационе листе 
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Планирање и одржавање 

тематских дана са 

анализом 

Учитељи Најава и планови Током школске 

године 

Записници струч. већа, 

попуњене евалуационе 

листе, материјали са 

тематског дана 
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Стручно усавршавање у 

оквиру НВ 

Педагог Приказ књиге, 

чланка, стр. 

предавање, 

едукативна 

радионица 

Сваке школске 

године, једном у 

полугод. 

Записник 

НВ, евалуационе листе са 

радионице, материјали 

Излагање са семинара Наставници који су 

били 

на семинарима 

Излагање Током наставне 

године 

Записници струч. већа, 

Записник НВ 

Стручне посете Наставници 

организатори 

Организовање 

одласка 

Током наставне 

године 

Школска евиденција 

Остале активности којима 

се остварује стручно 

усавршавање у установи 

или ван ње 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Учешће у осатлим 

активностима 

стручног 

усавршавања 

Током наставне 

године 

Извештај о активности, 

извештај о стручном 

усавршавању, портфолио 

 

13. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И  ОЦЕЊИВАЊА 
УЧЕНИКА 
 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Докази Очекивани 

резултати 

Евалуација 

Примена 

савремених метода и 

облика рада у настави 

Наставници, 

педагог 

Током школске 

године 

Припрема за час, 

евиденционе 

листе, записник 

стручних већа 

Ученици активно 

уче на часу. 

планови и 

припреме 

наставника, 

вредновање 

наставних часова 

Анкетирање наставника 

о иновативним 

методама наставе које 

би допринеле 

побољшању наставног 

процеса из датог 

предмета 

Стручна служба, 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко веће 

на крају првог 

полугодишта 

Број наставника 

заинтересован их 

за примену 

иновативних 

метода наставе 

Број наставника 

заинтересован их 

за примену 

иновативних 

метода наставе 

Извештај о 

спроведеној анкети 
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Утврђивање списка 

стручних семинара 

везаних за иновативне 

методе наставе и 

учења 

Тим за обезбеђив. 

квалитета, Тим за 

професионални 

развој, Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће на почетку 

другог 

полугодишта 

Извештаји тимова Постојање списка 

иновативних 

метода 

Извештаји тимова 

Квалитета, списак 

стручних 

семинара 

Имплементација 

одабраних семинара у 

годишњи план 

стручног усавршавања 

наставника 

Тим за обезбеђив. 

квалитета, Тим за 

професионални 

развој 

Јун текуће 

школске године 

Планови стручног 

усавршавања 

Број полазника 

семинара 

иновативних 

метода наставе на 

годишњем нивоу 

План стручног 

усавршавања 

Презентација 

наставника о 

одслушаном семинару 

на Наставничком већу 

и Стручним већима 

Наставници и 

стручни 

сарадници 

Наставничко 

веће након 

одслушаног 

семинара 

Записник са 

седнице НВ 

Упознавање и 

мотивисаност 

чланова 

колектива за 

иновације у 

настави 

Записник са 

Наставничког 

већа;извештај 

стручних тимова; 

извештај о 

стручном 

усавршавању 

Планирање и 

реализација тематских 

дана 

Учитељи, 

предметни 

наставници 

сродних тема и 

садржаја 

Једном у 

полугодишту 

сваке шк. године 

– 

сваки наставник 

Оперативни план 

учитеља, 

наставника 

 

припрема за 

тематски дан, 

евиденционе 

листе, 

записник 

стручних већа 

Настава је 

ученицима 

занимљивија због 

примене 

различитих 

дидактичко 

методичких 

решења. 

Увид у педагошку 

евиденцију и 

документацију ( 

планови и 

припреме 

наставника, 

материјали за 

ученике, 

резултати на 

писменим 
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Планирање и 

реализација тимских 

часова 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Једном у 

полугодишту 

сваке шк. године 

Припрема за 

тимски час, 

 

евиденционе 

листе, 

записник 

стручних већа 

Квалитет наставе 

је побољшан. 

проверама 

знања), 

посматрање 

часова, интревју 

за ученике 

старијих разреда, 

анкетирање 

ученика, 

вредновање 

наставних часова 

Примена наученог са 

семинара 

Наставници Током године 

након 

стручног 

усавршавања 

Припрема за час Квалитет наставе 

је побољшан. 

Примена резличитих 

техника и метода 

учења на часовима 

Наставници Редовно у току 

сваке наставне 

године 

Припрема за час, 

 

материјали за 

ученике 

Квалитет наставе 

је побољшан. 

Примена поступака 

оцењивања који 

су у функцији 

даљег учења 

Наставници Редовно у току 

сваке наставне 

године 

Протоколи о 

посећеним час 

Квалитет наставе 

је побољшан. 

 

14. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ  САРАДНИКА 
 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: 

педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

Напредовање и стицање звања остварује се под условима и по поступку утвђеним  Правилником о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.  

 

 

15. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА, У РАД ШКОЛЕ  

     
Активности у које ће се укључити 

родитељи/старатељи 

Носиоци активности Време реализације Начин праћења - Евалуација 

Учешће родитеља у Савету родитеља 

Школе и Школском одбору 

Директор Током године Записник Савета родитеља 

школе и Школског одбора 

Правовремено информисање 

родитеља о активностима у школи 

Директор, Стр. актив за 

развојно 

планирање, ОС 

Током године Огласни панои у школи, 

записници, веб сајт школе 

Укључивање родитеља у годишње 

планирање рада школе 

Директор, члан Савета 

родитеља школе 

Септембар/јун Записник Савета родитеља 

школе 
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Учешће родитеља у израду ИОП 

- а 

Тим за додатну подршку, 

Тим за инклузивно 

образовање 

Током године ИОП, евиденција о сарадњи 

са родитељима 

Неговање праксе ''Отворена 

врата'' 

ОС, предметни 

наставници 

Током 

године 

Дневници рада 

Укључивање родитеља у планирање и 

реализацију 

активности и акција ученичких 

организација 

Руководиоци ученичких 

организација, 

родитељи 

Током године Дневници рада, фотографије 

Укључивање родитеља у 

Програм заштите деце/ученика од 

насиља 

Савет родитеља 

школе, Тим за заштиту 

деце ... 

Септембар и 

Током године 

Евиденција активности 

Укључивање родитеља у израду 

и реализацију плана васпитног рада са 

ученицима 

Одељењске 

старешине, педагог 

Током године План васпитног рада 

Укључивање родитеља у акције 

на уређењу школе 

Директор Током 

године 

Дневници рада 

Укључивање родитеља у планирање и 

реализацију 

тематских дана 

Стручна већа за област 

предмета 

Током године Дневници рада, фотографије 

Педагошка предавања за 

родитеље ( на основу потреба 

родитеља одељења ) 

Оде љењске старешине Током године Дневници рада 

Одељењски родитељски 

састанци 

Одељењске старешине 

  

Према распореду у 

Годишњем 

плану, а по 

потреби и чешће 

Дневници рада 

Спортске активности 

  

Директор, наставник физи

чког 

васпитања 

Током године Фотографије, извештаји, 

школски сајт 

Предавање за родитеље ученика о 

заштити деце на интернету или 

постављање линкова на ту тему на 

школски сајт 

Наставници информатике Током године Дневници рада 

Предавања за ученике о занимањима Родитељи, одељењске 

старешине 

Током године Дневници рада 

Укључивање родитеља у планирање и 

реализацију заједничких активности 

Наставници, одељенске 

старешине, 

родитељи 

Током године Дневници рада, фотографије 
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16. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 
 

 

Активности Носиоци 

активности 

Време реализације Начин праћења - 

Евалуација 

Сарадња школе са Школским 

диспанзером и амбулантом 

Разредне 

старешине, 

секретар школе, педагог 

Током школске 

године 

Eвиденција одељенског 

старешине, евиденција 

стручне службе, 

евиденција педагога 

Сарадња школе са Културним центром, 

позориште, биоскоп, музеј 

Разредне 

старешине, руко 

водиоци Дечјег савеза, 

наставници језика 

Дечја недеља, током 

школске године 

Eвиденција одељенског 

старешине, извештај о 

реализацији, школски сајт 

Градска библиотека Учитељи и наставници 

српског језика и 

ликовне културе 

Током школске 

године 

Евиденције школских 

акривности, Фотографије, 

ученички радови, школски 

сајт 

Сарадња школе са Центром за социјални 

рад 

Педагог, директор, ОС Током школске 

године 

Евиденција стручне службе 

Сарадња са ПС Ковин Директор Током школске 

године 

Eвиденција одељенског 

старешине, евиденција 

директора 

Сарадња са Црвеним крстом Руководилац Црвеног 

крста, директор 

Током школске 

године 

Eвиденција одељенског 

старешине, 

извештај о реализацији 

плана Црвеног крста, 

школски сајт 

Сарадња са Општинском управом - 

Одељење за друштвене делатности 

Директор, секретар, 

шеф рачуноводства, 

административни 

радник, педагог... 

Током школске 

године 

Евиденција стручне службе 

евиденција педагога 

Савез аматерских 

културно - уметничких друштава 

Учитељи и наставници 

српског језика и 

ликовне културе 

Током школске 

године 

Евиденције школских 

акривности, 

Фотографије, школски сајт 

Сарадња са другим школама ради 

учешћа других школа на Сајму науке 

Тим за природне науке, 

остали наставници, 

директор 

Током школске 

године (реализација 

сајма у другом 

полугодишту) 

Записници и извештаји 

тима, Евиденције школских 

акривности, 

Фотографије, школски сајт 
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Црква Вероучитељи, директор Током школске 

године 

Eвиденција 

директора, анализа 

приредбе, школски сајт 

Сарадња са ОШ и Средњи школама у 

општини и шире 

Учитељи, наставници 

Одељењске 

стареш. 8. разреда, 

педагог 

април/мај Eвиденција одељенског 

старешине, 

евиденција педагога, 

школски сајт 

Сарадња са медијима Наставници и учитељи 

задужени за праћење 

активности школе, 

директор, секретар 

Током школске 

године 

Евиденција директора, 

чланци из новина 

Сарадња са Активом жена 1. МЗ – 

креативне радионице – учимо од 

старијих – вез, штрикање... – 4. разред, 

Удружењем – Дневни 

боравак деце у Ковину 

учитељице, 

предметни наставници, 

директор 

Током школске 

године 

Фотографије, школски сајт 

Сарадња са општинским организацијама  Директор по потреби Евиденција, школски сајт 

Сарадња са општинским 

привредницима 

Директор по потреби Евиденција, школски сајт 
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17. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ   
 

Унапређење међупредметне компентенције ученика „ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ“ 
 

Полазна тачка унапређења била је обука стручних сарадника од стране ЗОУВ-а текуће 2021. године 

где је један од задатака био и унапређење и интеграција ове међупредметне компентенције. 

Семинар се односио наоснаживање запослених у ОВ установама за примену концепта којима се 

подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, 

као и за примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у планирању и 

остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област. 

 

Општи опис МПК се односи на то да: 

Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког 

здравља. Одговоран однос према здрављу укључује развијање свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу  на  здравље  и  практиковање 

здравих  животних  стилова.  

 Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, 

заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне 

за превенцију болести и очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за 

превенцију болести и очување здравља. 

Ученик разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности, националне, верске, 

родне и етничке равноправности и одговорности – као темеља демократског друштва, активно 

учествујући у животу школе (одељенска заједница, вршњачки тим, ученички парламент и сл.) и 

заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са својим узрастом. 

Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни идентитет.  

Конкретна знања и вештине које се развијају код ученика: 

 

• Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве 

исхране (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна 

последице неправилне исхране. 

 

• Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и 

шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене простора. 

 

• Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних супстанци 

укључујући и последице других облика болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и 

свестан је здравствених, породичних и социјалних последица сопственог избора. 

 

• Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских, техничких, 

хемијских итд.) на здравље, чита декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака 

и према њима поступа. 
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• Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, 

предвиђа и избегава опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем 

промовише здравље и сигурност. 

 

• Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил 

живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор. 

 Уме да пружи прву помоћ. 

 

• Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, 

еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком 

основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком…); акције против болести 

зависности, злостављања животиња, итд.). 

 

План унапређења: 

 
1. У одређеним предметима исходи и садржаји су: 

 ЕКСПЛИЦИТНО повезани са овом компетенцијом – ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ, а 

посебно се остварује кроз програме наставе и учења, односно кроз реализацију обавезног 

предмета 

 Физичко и здравствено васпитање  као и предмети Свет око нас, Природа и друштво,  Грађанско 

васпитање, Биологија, Изабрани спорт,  

док се у осталим предметима она  

ИМПЛИЦИТНО везује  - Физика, Информатика и рачунарство, Дигитални свет, Музичка култура, 

Хемија, Српски језик, Историја, Примењене науке, па сходно томе кроз све предмете -  садржаје 

и исходе предмета уврстити и евидентирати који су то садржаји који су повезани са компетенцијом 

- одговоран однос према здрављу и родна равноправност. Дати су и примери који могу да послуже 

као водиља у планирању садржаја наставе и учења у појединим предметима, а предложене су и 

неке теме које ћемо реализовати: 

 

ТЕМЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ВАСПИТАЊЕ О ЗДРАВЉУ МОГУ БИТИ, НА ПРИМЕР: 

 Превенција и контрола болести;  

Употреба психоактивних супстанци;  

Исхрана и физичка активност;  

Лична хигијена; 

 Ментално здравље;  

Превенција повреда;  

Здравље породице;  

Животна средина и здравље;  
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Здравље заједнице и сл. које ће реализовати наставници и педагог, али и родитељи и стручњаци за 

одређену област. 

           У најопштијем смислу, циљ васпитања за здравље у процесу наставе и учења представља 

усвајање знања → развијање вештина→ формирање ставова → формирање/промена понашања 

која доприносе/нарушавају здрављу/е. 

2. РОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОДРАЗУМЕВА - ПОЛ И РОД - РАЗЛИКУ 

Пол - биолошке, анатомске и физиолошке особине које разликују мушкарца од жене. 

Род - скуп друштвено условљених особина припадника једног пола, стичу се  у процесу одрастања и 

васпитања. 

Gender mainstreaming (engl.) стратегија која укључује перспективу родне равноправности приликом 

доношења одлука, планирања и спровођења активности у свим друштвеним областима.  

ШТА РОДНА РАВНОПРАВНОСТ ЗНАЧИ У ОБРАЗОВАЊУ? 

o једнако право на образовање дечака и девојчица; 

o родну осетљивост у свим сегментима образовног процеса; 

Образовним установама се намеће обавеза да својим деловањем мењају друштвени контекст и 

буду промотери родне и сваке друге равноправности, јер неравноправност жена и мушкараца нису 

лако уочљиви.  

Управо је систем образовања један од најважнијих предуслова за превазилажење ових тешкоћа и 

промовисање идеје родне равноправности.  

Мере родне равноправности у нашем систему образовања: 

o Практиковање права на образовање; 

o Обавезна и бесплатна основна школа; 

o Равноправни услови приступа и пријема у образовне установе; 

o Мере подршке и афирмативне мере за осетљиве друштвене групе; 

o Утврђени начини, поступак и критеријуми оцењивања ученика; 

o Равноправна могућност стручног усавршавања. 

 

Како унапредити родну равноправност 

 

Посебно се указује на потребу промовисања  једнакости, сарадње, међусобног поштовања и 

заједничке одговорности међу девојчицама и дечацима од предшколског нивоа па надаље, као и 

разрада посебних образовних модела којима ће се обезбедити да дечаци усвоје вештине неопходне 

да се брину о кућним потребама и да поделе одговорност за домаћинство и бригу о деци.  
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Модели унапређивања принципа родне равноправности у систему образовања: 

o елиминисање  родних стереотипа и предрасуда из образовања – из курикулума, из уџбеника 
и из ставова наставника; 

o укључивање жена као примера историјских личности, књижевница, сликарки, физичарки, 
хемичарки, музичарки у  наставне предмете; 

o подршка девојчицама и дечацима у складу са њиховим потребама; 

o употреба родно осетљивог језика у школама; 

o укључивање женског доприноса науци, култури и уметности у садржаје предмета; 

o промоција женског спорта, подстицање и организација спортских такмичења девојчица у свим 
спортовима. 

 

Једна од првих ствари која се уочава јесте неједнако представљање мушких и женских ликова, а 

затим и стереотипна полна подела породичних улога и стереотипно приказивање особина дечака и 

девојчица.  

ЕКСПЛИЦИТНО ПОВЕЗАНИ ИСХОДИ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ – je Грађанско васпитање, 8. разред, 

па кроз исходе и садржај користити за постизање родне равноправности и аргументе за њихову 

примену. 

Семинар је укључио и: 

 МАЛОЛЕТНИЧКЕ И ДЕЧЈЕ БРАКОВЕ – који се углавном односе на Ромску популацију – па 
радити на превенцији. 

 ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

 СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ И РИЗИЧНО СЕКСУАЛНО ПОНАШАЊЕ 

 РИЗИЧНО ПОНАШАЊЕ  - употреба ПАС -  ДУВАН 

 АЛКОХОЛ, ДРОГЕ, - ТАБЛЕТОМАНИЈА – ЗЛОУПОТРЕБА ЛЕКОВА 

 ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 АСЕРТИВНОСТ И АГРЕСИВНОСТ 

 ПРИТИСАК ВРШЊАКА 

 

Оно што је битно, а то је да адолесцент научи да препозна ситуације у којима ће повиновање групи 

или партнеру донети више штете него користи, било самом адолесценту или другима и да се у 

таквим ситуацијама одупре притиску. 

Кроз радионице о ПАС ће се радити на превенцији, која се ради уназад око 20 година. 

 РАДИОНИЦЕ О СЕКСУАЛНОМ И РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ  

 Како донети одлуку и рећи НЕ ступању у сексуалне односе 
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 Пубертет- па шта? Квиз 
 Пубертет- први циклус ОШ 
 Пубертет- други циклус ОШ 
 Другарство, пријатељство, заљубљеност, љубав - Драга Савета 
 Физиологија репродукције-за крај другог циклуса и први разред срење школе 
 3 активности Инфекција HIV и AIDS – други циклус основног образовања и средња школа 
 2 активности Комуникација деце са родитељима о репродуктивном здрављу 
 Контрацепција-други циклус основног образовања 
 Контрацепција-средња школа 
 Љубав и заљубљеност 
 Појмови о сексуалном и репродуктивном здрављу 
 Квиз/Полно преносиве болести- крај другог циклуса и први разред срење школе 
 Три приче/Полно преносиве болести- крај другог циклуса и први разред срење школе 
 Решавање проблема у адолесценцији 

РАДИОНИЦЕ О ЗДРАВИМ СТИЛОВИМА ЖИВОТА И ПРЕВЕНЦИЈИ - СПИСАК  

 Шта значи добро здравље 
 Шта значи лична хигијена 
 Правилна исхрана -3 радионице 
 Физичка активност- 2 радионице 
 Ментално здравље 
 Самоприхватање-Свиђа ми се како изгледам 
 Погоди како се осећам 
 Заблуде и митови о интернету 
 Пушење или здравље- 2 радионице 
 Алкохол- 2 радионице 
 Дрога- 2 радионице 
 Вршњачко насиље 
 Комуникација без стреса 
 Како до добрих одлука и Како рећи не? 2 радионице 
 Кораци у доношењу добрих одлука 

Радионице ће реализовати предметни наставници, ОС, педагог као и стручњаци за поједине 

области. 

 

 

 

 

 


