
 

 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 

 

1. Увод ......................................................................................................................................................................................................... 2 

2. Основни подаци о школи ........................................................................................................................................................................ 2 

2. 1. Историјат школе .............................................................................................................................................................................. 2 

2. 2. Школа данас ..................................................................................................................................................................................... 5 

3. Преглед постојећих ресурса школе ........................................................................................................................................................ 6 

4. Снаге и слабости наше школе .............................................................................................................................................................. 11 

5. Мисија и визија школе .......................................................................................................................................................................... 12 

6. Кључне области у остваривању образовно васпитног рада ................................................................................................................ 13 

7. Промоција школе и међународна сарадња........................................................................................................................................... 29 

7.1. Ваннаставне активности, међународна сарадња и план укључивања школе у друге националне и међународне развојне 

пројекте .................................................................................................................................................................................................. 29 

7.2.  План сарадње и умрежавање са другим школама и установама.................................................................................................. 31 

8. Мониторинг и евалуација плана ........................................................................................................................................................... 32 

 

 

 

  



 

 

 

1. Увод 
 Школски развојни план је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног 

рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе. Развојни план установе доноси се на основу Извештаја о самовредновању и спољашњем вредновању рада школе и 

Извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора стандарда и квалитета рада установе. 

 У протеклом периоду, од школске 2016/2017. започели смо уређење ентеријера школске зграде у Умчарима, комплетно 

реконструисали издвојено одељење у Дражњу, комплетно реновирали издвојено одељење у Камендолу, реновирали тоалет у 

издвојеном одељењу у Пударцима. Започели смо опремање учионица савременим наставним средствима, тако да 80% учионица има 

свој телевизор или пројектор, рачунар, штампач. Тиме смо постигли и омогућили пријатније услове за боравак и рад у школи. 

Планирана је изградња нове школске зграде у Живковцу, за коју је урађено идејно решење, сређивање школског дворишта, уређење 

свечане сале коју желимо да реновирамо за обележавање 16 деценија постојања школе, наставничке канцеларије, сређивање и 

кречење школске зграде у Умчарима. Ово је Школа која има Ученичку задругу, школа која је у пројекту Обогаћени једносменски 

рад, школа која ће стару школску зграду у Доњем крају претворити за потребе дечјег сеоског туризма. Планирамо да у наредном 

периоду постанемо модел школа.  

 Као основе за писање овог плана, користили смо: 

Закон о основама система и образовања, Закон о основном образовању, Правилник о стандардима квалитета рада установе, 

Правилник о стручно-педагошком надзору, Школски развојни план за претходни период, Екстерно вредновање рада школе 2017. 

године, Извештај стручних тимова школе. 

 Посебни захтеви у реализацији Плана и наставе учења, услед пандемије Ковид 19 се прилагођавају према инструкцијама 

МПНТР, и у ходу, по потреби. 

 

2. Основни подаци о школи 
2. 1. Кратак профил школе 
 У склопу наше школе је матична зграда и четири издвојена одељења. Укупна површина свих школских објеката је 5 861 

квадратних метара. Све просторије су у служби наставног процеса. У власништву школе је и спољашња површина од 28 300 метара 

квадратних. Бројни спортски терени на отвореном изискују да се преуреде и имају широку намену у реализацији спортских 

активности. У издвојеном одељењу у Пударцима, преко пута школске зграде, поседујемо и привредно земљиште од 20 ари, које је 

ограђено и користи се за потребе Ученичке задруге. 



 

 

2. 2. Историјат школе 
 Основна школа „Мића Стојковић” основана је 1864. године у Умчарима. Матична школа налази се у Умчарима, а у склопу 

школе су и издвојена одељења у Дражњу, Пударцима, Камендолу и Живковцу.  

 Отварање школе у грочанским селима почело је нешто касније, што је случај, изгледа, са селима у околини Београда 

уопште, за ралику од оних крајева Србије где се школе отварају у првој половини 19. века. У више случајева, званични датум 

отварања школе у једном месту не поклапа се са стварним почетком наставе у том месту. С једне стране постојала је тежња у 

народу за писменошћу, али су велика препрека биле слабе могућности да се изгради зграда школе, да се нађу учила, и, што је било 

најважније, да се нађе учитељ. 

Типичан је случај Дражња. Људи су желели да отворе школу, али нису могли да добију учитеља. Одлучили су да своју децу 

шаљу у Умчаре и Мали Пожаревац, местима у којима су већ постојале школе. Учитељ из Малог Пожаревца, Аксентије Петровић, 

дошао је у Дражањ и сугерирао властима да, тада једини писмен човек, општински ћата Светозар Косанић, пружа помоћ деци у 

учењу, односно да их повремено окупи и са њима понавља оно што су у школи учили. Тада је учитељ Петровић дао упутства ћати 

како треба да ради. 

Ћата је то доста добро радио. Зато је учитељ, када је због избијања рата са Бугарима 1885. године морао да иде на 

фронт, пред полазак посетио Ћату, дао му списак свих дражањских ђака и упутство како да се са њима ради док се он не врати 

из рата. Ћата је то тако добро радио, да је учитељ, када се наредне године вратио из рата, проверио знање деце и утврдио да све 

може да се преведе у виши разред. Тек 1894. године Дражањ добија свог учитеља који почиње рад у једној врло неподесној згради. 

Нова школска зграда озидана је 1906. године.У Умчарима је школа отпочела рад 1864. године у једној приватној згради. Од 1876. 

до 1900. године школа ради у згради која је те, 1876. године, купљена од Софронија Стојановића, када су Умчари проглашени 

варошицом. Те године, у Умчарима, учитељ је Ђорђе Ћирковић, који у тој школи остаје дуже време. Иначе, овде је био и највећи 

број ђака, тако да су Умчари прво село у срезу чија је школа 1911. године имала четири учитеља. Нова школска зграда изграђена је 

1908. године. 

Село Пударци има школу од 1893. године, а нова школска зграда изграђена је 1925. године. 

Деца из Камендола ишла су све до 1893. године у школу у Умчарима. Те године село отвара сопствену школу у једној 

приватној кући, коју 1894. године откупљују за школу. 

 

Оснивање  прве школе у Умчарима 

Давне 1864. године основана је прва основна школа у Умчарима. Ученици су наставу похађали у изнајмљеној кући кмета 

Антонија Јанићијевића. Општина купује 1876. године две зграде са плацем од занатлије Софронија Стојановића у којима се настава 

изводила све до 1908. године.  

Неколико година раније залагањем учитеља Љубомира Ковачевића и сеоских домаћина подигнута је нова школска зграда у „ 

швајцарском “ стилу, која с радом почиње 1908. Школа се налазила поред цркве, а двориште је било пространо и имало је бунар за 



 

воду. Испред зграде налазио се кестен у чијем хладу су се за Видовдан, када се завршавала школска година, делила ђацима 

сведочанства, а најбољима и књиге. 

 Настава се изводила свакога дана пре и после подне изузев четвртком када се изводила само пре подне. Први учитељ чије је 

име забележено звао се Ђорђе Ћирковић. Поред деце из Умчара наставу похађају и деца из Пудараца, Камендола и Дражња. 

Током Првог и Другог светског рата школа је радила с мањим прекидима, али се рад настављао изнова с новим учитељима и новим 

генерацијама ученика. 

 Нова школа у Умчарима (зграда у којој се налазимо), која носи име народног хероја из Другог светског рата и студента 

медицине Миливоја Миће Стојковића, почела је са радом 1. септембра 1976. године. 

 

Управитељи и директори Основне школе у Умчарима 

- пре Другог светског рата 

Светозар М. Душић, Никола М. Алексић, Будимка Илић 

- после Другог светског рата 

Олга Карастанковић, Вукосава Смедеревац, Митар Гајић, Рајко Дутина, Раде Предолац, Васо Пејовић, Милијанко Масларевић, 

Милан Пантић, Гордана Лазић, Слободан Милићевић – вршилац дужности, Новеља Обрадовић, Невена Лепојевић – вршилац 

дужности, Снежана Дабић и Владимир Бокић 

  

Географски положај школе 

 У селу Умчарима налази се централна школа, којој припадају и четири издвојена одељења, у селима: Дражањ, Пударци, 

Камендо и Живковац. Село Умчари смештено је у јужном делу градске општине Гроцка, једној од београдских општина, са 

изласком на Дунав, у дужини од 24 километара, као једном од најважнијих пловних путева Европе: Рајна – Мајна – Дунав. Умчари и 

насеља која гравитирају ка овом селу имају директан излаз на ауто-пут, који се налази на коридору Е-10, једном од најважнијих 

путних праваца Европе, који спаја Европу са Грчком, Турском и Блиским Истоком. Такође, кроз ова села пролази и железничка 

пруга која се протеже истим коридором Е-10. Занимљиво је да од ових пет насеља, три имају железничку станицу. Да би се указало 

на још већу специфичност географског положаја за развој овог региона, треба истаћи да се Умчари као микрорегија налази у веома 

значајном индустријском троуглу: Београд-Смедерево-Младеновац, скоро подједнако удаљен од сва три, са добрим саобраћајним 

везама. Треба истаћи да је ово изразито пољопривредна област, више воћарско-виноградарски карактер, са значајним приходима и 

од сточарства, чијим производима се снабдева Београд, па и остали региони, укључујући и Европу. 

 

Занимљивости нашег краја 

 Потребно је додати да атрактивност наше општине чине: археолошки локалитет Винча из доба неолита, који је од 

интернационалног значаја, римска гробница у Брестовику из 3. века наше ере, која је под заштитом државе, и бројни археолошки 

локалитети у свим насељима. Од знаменитих личности са нашег простора потичу: Илија Гарашанин из Гроцке, кнез Палалија из 



 

Бегаљице, кнез Живко Михајловић из Умчара који је био, у време кнеза Милоша, кнез грочанске нахије и управник књажевог двора 

у Топчидеру, 1830. године. У шумама наше општине, почетком 18. века, ловачку кућу имао је принц Александар Виртембершки, 

који је био страствен ловац и у то време гувернер Србије. Био је и члан Београдског суда. У Гроцкој су боравили Карађорђе, кнез 

Милош Обреновић, књаз Михаило Обреновић, а у Умчарима Вук Караџић и Јоаким Вујић, драмски писац, који је преноћио код 

Живка Михајловића. Кроз територију општине пролазио је Евлија Челебија, 1660. године. У подунавском делу наше општине 

велики виноград подигао је римски император Пробус. 1433. године кроз наше крајеве пролази француски витез Бертрандан де ла 

Брокијер, по повратку из Свете земље, преко Цариграда и Београда. Оставио је белешке о мноштву села у нашем крају. Године 

1739. одиграла се једна од највећих битака у 18. веку између Аустроугара и Турака, Битка код Гроцке. 

 Почетком 18. века на просторе нашег краја преко Дунава искрцава се принц Еуген Савојски, у друштву португалског принца 

Мануела, иначе брата португалског краља Жуана Четвртог, који су са 45 750 пешака и 28 743 коњаника опколили Београд и заузели  

га, као и знатан део Србије. 

 У нашој школи постоји и пројекат „Сачувајмо културну баштину“ и можемо да се похвалимо вредном археолошком збирком 

предмета из античког и средњевековног периода.  

 Седамдесетих година започиње изградња нове велике школске зграде у Умчарима, која би требало својим капацитетом да 

задовољи развојну динамику насеља. Предвиђено је да у тој школи наставу похађају сви ученици првог циклуса из Умчара и сви 

ученици из подручних насеља у другом циклусу. Изградња нове зграде окончана је 1976. године, када је у септембру започела са 

својим радом у матичној згради у Улици 29. новембра број 11. 

 Данас је школа, са својим издвојеним одељењима потпуно прилагођена потребама модерне наставе.   

 

2. 3. Преглед управне и руководеће структуре школе 

Преглед управне и руководеће структуре школе 

Директор школе Владимир Бокић, професор разредне наставе 

Секретар школе Сања Јовић, дипломирани правник 

Шеф рачуноводства Данијела Бећаговић, економиста 

Школски одбор 

Запослени 

1. Јасмина Маринковић, председник одбора 

2. Слађана Недић, заменик председника 

3. Радмила Марковић, члан  

Родитељи 

4. Душко Шапоња, члан 

5. Милош Цветковић, члан 

6. Снежана Ђурић, члан 

Локална заједница 

7. Зоран Зарић, члан 

8. Драган Петровић, члан 

9. Тијана Милић Барбу, члан 

 



 

Директор школе Владимир Бокић постављен је на дужност директора школе 21. новембра 2016. године, након вршења 

дужности директора школе у привременим мерама од 17. новембра 2015. године. Школски одбор школе, именован од стране 

локалне заједнице, односно Секретаријата за образовање и дечју заштиту, оформљен је у јануару 2017. године на мандат од четири 

године. 

 

3. Преглед постојећих ресурса школе 
 

Материјално-технички ресурси школе 

 Централна матична школа је у Умчарима. То је савремени школски објекат, грађен седамдесетих годинна двадесетог века. 

Има 27 учионица – кабинета, салу за физичко и здравствено васпитање, свечану салу, школску библиотеку и читаоницу, трпезарију 

са кухињом, пространу зборницу, канцеларије, зубну ординацију, четири спортска терена на отвореном и бројне пратеће кабинете-

практикуме за припремање наставе.  

 Издвојено одељење у Дражњу је комплетно реконструисано, након пожара који се десио у марту 2014. године. 

Верификацијом школе, у издвојеном одељењу у Дражњу, настава се реализује и у другом циклусу, почевши од септембра 

школске 2020/2021. године1. Издвојено одељење у Пударцима је реновирано, комплетно окречено, замењени су чучавци и 

реновиран је тоалет у школи, док је издвојено одељење у Камендолу добило нову фасаду, столарију, нове пећи, савремену ИКТ 

опрему, намештај и ограду. То је школски објекат у који се није улагало од настанка зграде, давне 1920. године. Остало је издвојено 

одељење у Живковцу које је у јако лошем стању и за које су стручна лица проценили да је неопходно изградити нови објекат. 

Урађен нови идејни план школе и у плану је да се у наредних годину дана изгради нови школски објекат који ће задовољавати све 

потребе једног издвојеног одељења, а пре свега безбедност ученика и запослених. Централна школа је у претходним годинама 

опремана квалитетним савременим наставним средствима и училима. Укупно је 6 учионица за разредну наставу, 16 кабинета за 

предметну наставу, један кабинет за информатику и рачунарство. Школа је опремљена рачунарима, штампачима и фотокопир 

апаратом, па тако свака учионица има рачунар, 80% учионица свој телевизор или пројектор, штампач, интернет. Укупно је 16 

практикума, који служе за извођење припреме за реализацију наставе. Отворена је просторија за пријем родитеља и рад Ученичког 

парламента. У улазном холу налази се телевизор који служи за обавештавања ученика, наставника и родитеља, као и један 

телевизор у трпезарији школе за ученике који чекају почетак извођења наставе или полазак аутобуса за ученике који је обезбедила 

ГО Гроцка. У реновираној библиотеци налази се интерактивна паметна табла. Минимум потреба за извођење наставе у централној 

матичној школи постоји, што се за подручно одељење у Живковцу не би могло рећи. 2019. године, основана је Ученичка задруга, 

која је у протеклој школској години започела интензиван рад и још интензивнији рад се очекује од септембра 2020. године. У плану 

је да се у наредном периоду оснује нека врста огледног пољопривредног добра у Доњем крају, крај старе школе. То пољопривредно 

добро би користило за потребе Ученичке задруге, а могло би бити искоришћено и у туристичке и промотивне сврхе, јер би били 

организовани обиласци тог добра. 

                                                             
1 Анекс Развојном плану од 23. 1. 2021. године 



 

 Као што је већ наведено, у издвојеном одељењу у Живковцу је неопходно изградити нови објекат, за који постоји идејно 

решење. Чека се одговор надлежних служби Секретаријата за образовање и дечју заштиту и ГО Гроцке. Централна школа у 

Умчарима није кречена дуже од 25 година, па је то приоритет, затим опремање свих учионица новим намештајем, обновом 

рачунарске опреме. Потребна је санација школског дворишта - асфалтирање великог дворишта, како бисмо безбедност ученика 

довели на већи ниво. Реконструкција дотрајалих тоалета за ученике је, такође, приоритет за наредни период. Наставнички тоалет  је 

комплетно реновиран.  

 

Табеларни приказ површина матичне школе са издвојеним одељењима 

место 
унутрашња 

површина објекта 

спољна површина 

(двориште школе) 

спољни терени у 

склопу спољне 

површине 

фискултурна сала 
пољопривредна 

земљишта 

Умчари 4 556 m2 15 000 m2
 1 560 m2

 * / 

Дражањ 559 m2 5 000 m2 800 m2 / / 

Пударци 304 m2 500 m2 800 m2 / * 

Камендо 300 m2 5 000 m2 560 m2 / / 

Живковац 142 m2 3 000 m2 560 m2 / / 

Укупно 5 861 m2 28 300 m2 1 560 m2 * / 

 

 
слике школских објеката ОШ „Мића Стојковић“ 

 

У плану је било да се у наредном периоду, у постојећој школској згради у Дражњу, осим наставе за ученике од првог до 

четвртог разреда започне са реализацијом наставе и за ученике од петог до осмог разреда. У поменутој школи постоје сви услови  за 

извођење образовно-васпитног рада првог и другог циклуса, што је верификацијом школе и установљено и школа је верификована 

за оба циклуса у Умчарима, Дражњу и за први циклус у Пударцима, Камендолу и Живковцу.  

 

Информатичка-технолошка и мултимедијална опрема 

 Све учионице у матичној школи и издвојеним одељењима поседују рачунар, телевизор или пројектор. Сва стручна већа имају 

штампаче, сва издвојена одељења имају штампаче. Интернет је уведен у свим школским зградама. 



 

План је да се сва издвојена одељења школе умреже, како би комуникација, слање обавештења, анкета и сличних докумената 

била доступнија и лакша. Школа поседује своју интернет страницу www.osmicastojkovic.edu.rs, коју редовно ажурира.  

Школа поседује и рачунаре које је добила од стране МПНТР, за потребе пројекте ес-дневника. Ми смо једна од 40 школа, 

које су прве ушле у пројекет електронског дневника. 

 

Људски ресурси школе за школску 2020/2021. годину: 

Наставно особље 

ред. 

број 
улога име и презиме степ стручне спреме 

1. директор школе Владимир Бокић VII 

2. педагог Слађана Недић VII 

3. дефектолог – 

логопед 

Виолета Денић VII 

4. библиотекар и 

руски језик 

Татјана Миловановић VII 

5. библиотекар и 

енглески језик 

до 31. 8. 2021.  

6. учитељ 11 Мирјана Петровић, oдељ. 

стар. 

VI 

7. учитељ 11 Верица Ђоковски VI 

8. учитељ 12 Нада Млинар  VI 

9. учитељ 13 до 31. 8. 2021.  

10. учитељ 14, 34 Лана Бранежац VII 

11. учитељ 15, 45 Ана Младеновић VII 

12. учитељ 21 Јасмина Маринковић, 

одељ. стар. 

VI 

13. учитељ 21 до 31. 8. 2021.  

14. учитељ 22 Јасмина Дамњановић VI 

15. учитељ 23, 43 Александар Вукотић VI 

16. учитељ 24, 44 Милица Ђорђевић VI 

17. учитељ 25, 35 до 31. 8. 2021.  

18. учитељ 31 Гордана Лазић VII 

19. учитељ 32 Раденка Петровић VI 

20. учитељ 33 Ружица Адамовић VI 

21. учитељ 41 Зорица Костић VII 

22. учитељ 42 Тања Павловић VI 

23. српски језик Данка Симовић VII 

http://www.osmicastojkovic.edu.rs/


 

24. српски језик Маријана Жујевић 

Николић 

VII 

25. српски језик и 

грађ. васпитање 

до 31. 8. 2021.  

26. енглески језик Радмила Марковић VII 

27. енглески језик Маја Павловић VII 

28. енглески језик до 31. 8. 2021.  

29. руски језик Бојана Динић VII 

30. ликовна култура Маја Новаковић VI 

31. ликовна култура до 31. 8. 2021.  

32. музичка култура Маја Николовски 

Михајловић 

VII 

33. музичка култура   

34. историја Данијела Кужет VII 

35. географија Слободан Милићевић VII 

36. физика и хемија Сузана Ћирић VII 

37. математика Тања Мратинковић VII 

38. математика и 

информатика и 

рач. 

до 31. 8. 2021. VII 

39. математика и 

информатика и 

рач. 

до 31. 8. 2021. VII 

40. биологија Маја Медојевић Павловић VII 

41. биологија до 31. 8. 2021. VII 

42. хемија до 31. 8. 2021. VII 

43. техника и 

технологија 

Јелена Јевтић Ивковић VII 

44. физичко и 

здравствено 

васпитање 

Никола Марић VII 

45. физичко и 

здравствено 

васпитање 

Драгана Белошевић VII 

46. верска настава Томислав Ђокић VI 

У школи ради 43 наставника, у млађим разредима је 18 учитеља у настави, а у предметној настави је 25 наставника. 

 



 

 

Бројно стање ученика по одељењима у школској 2020/2021. години 
 

 

В. Укупан број ученика 

први циклус други циклус 

240 230 

470 

А. Централна школа у Умчарима 

одељења I II III IV V VI VII VIII 

1 28 24 20 27 25 25 25 20 

2 - - 17 -    23 

3 - - - - 20 17 16 26 

укупан број 

ученика 
28 24 37 27 45 42 41 69 

по циклусу 

у централној 

школи 
116 197 

укупно ученика 

у централној 

школи 

313 

Б. Издвојена одељења 

подручно 

одељење 
одељења I II III IV 

бр. уч. у 

ИО 

Дражањ 7 

15 15 11 7 48 

V VI VII  34 

10 13 10  81 

Пударци 3 9 7 10 6 32 

Камендо 2 6 10 6 4 26 

Живковац 2 3 6 2 7 18 

укупан број ученика по ИО 33 38 29 24 124 

укупан број ученика по 

разредима на нивоу школе 

I II III IV  

61 62 66 51 240 

V VI VII VIII  

55 55 51 69 230 

укупан број ученика на 

нивоу школе 470 



 

 

4. Снаге и слабости наше школе 
Предности (снага школе) Недостаци (слабости школе) 

хоризонтално учење кроз предавања и одржавање угледних и 

огледних часова и тематских дана, пројектне наставе; 

оспособљеност учитеља и наставника за примену НТЦ система 

учења; подстицајне ваннаставне активности; менторски рад са 

ученицима осмог разреда и припремна настава за ученике 8. 

разреда у току целе школске године; обогаћени једносменски 

рад; извођење различитих видова наставе (класична и 

целодневна настава); ученичка задруга; интернет у свим 

учионицама и издвојеним одељењима – 80% опремљености 

школе ИКТ опремом; школа је пространа и комфорна са великим 

лепо уређеним двориштем, са пуно зеленила и спортским 

теренима 

недовољна спремност дела родитеља на сарадњу и поред велике 

подршке од стране школе; немотивисаност ученика за одабиром 

школа које пружају даље школовање на факултетима; слаби 

резултати на Завршном испиту на крају 8. разреда; 

Могућности (прилике) Претње приликом дефинисања циљева, задатака и активности 

укључивање ученика у рад Ученичке задруге и тако их 

мотивисати за учење и стицање знања о пољопривреди којом се 

бави 80% породица; укључивање ученика у Обогаћени 

једносменски рад и пружање подршке у учењу, али и свих 

других активности којих нема у месту 

све мањи број ученика, слаба мотивација ученика и родитеља за 

даље школовање; недовољно развијена свест родитеља о 

потреби даљег школовања и стицања вишег степена образовања, 

немотивисаност наставног кадра – недостатак конкурентних 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Мисија и визија школе 

Мисија школе 

Настављамо да унапређујемо наставу и учење пратећи савремене трендове у 

образовању и васпитању. 

 

Стварамо безбедну и подстицајну атмосферу за рад и учење. 

Квалитетан рад наставника и стручних сарадника пратиће постигнућа и 

пружати подршку сваком ученику. 

 

Негујемо добре међуљудске односе, толеранцију и отвореност школе за сарадњу. 

 

Визија школе 

Радећи у пријатно уређеном простору и са новом технологијом, постајемо  

подстицајна, занимљива и мотивациона средина за све који су укључени у рад 

школе, негујући вештину добре комуникације. 

 

Радићемо на развијању метода диференцираног приступа у имплементацији 

инклузивног образовања. 

 

Бићемо укључени у савремене токове образовне праксе кроз стручно усавршавање 

и пројекте. 

 

Бићемо модел школа у оним сегментима које нам пружа окружење – ученичка 

задруга, обогаћени једносменски рад, развијање дечеј сеоског туризма 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Кључне области у остваривању образовно васпитног рада 
Област : 

       ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Стандард Активности Време реализације Носиоци активности 

1.2.4. 

Оперативно планирање 

органа, тела и тимова 

предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и 

извештавање током школске 

године. 

Прикупљање повратних 

информација од стручних већа 

 
Анализа планирања и праћење 
реализације рада тимова и актива 

Током године 
 

 

На крају 

полугодишта и 

школске године 

Чланови тима за ШРП 

1.3.1. 

Наставници користе 

међупредметне и предметне 

компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа за 

оперативно планирање 

наставе. 

Усклађивање огледних часова са 

планом и програмом и издругих 

предмета 

 

 

Праћење присутности 

компетенција у месечним 

плановима наставника 

 

Анализа присутности корелација 

међу предметима у оквиру 

угледних часова 

Током године на 

састанцима свих 

астручних већа 

и тимова 

 

Током године 

 

 

На крају школске 

године 

Предметни наставници 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

Чланови тима за ШРП и тим 

за обезбеђивање квалитета 



 

Област : 

                                                                                                                                                                НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандард Активности Време реализације Носиоци активности 

2.1.3. 
Наставник успешно структурира 

и повезуjе делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу 

са специфичним захтевима радног 

процеса. 

При реализацији часа примена 
разноврснијих метода и облика рада и 
употреба савремених наставних 
средства 
Оспособљавање ученика за коришћење 
информатичке технологије 
Праћење употребе ИКТ-а у настави 

Током године на 
часовима 

Учитељи и 
предметни 

наставници, 

педагог и 

директор 

2.1.5. 

Наставник усмерава интеракциjу 

међу ученицима тако да jе она у 

функциjи учења (користи 

питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

Ученици повремено сами 

припремају презентацију наставне 

јединице у Power point-у 

У току часа наставници и ученици 

користе Интернет, Web алате у настави. 

Током године Учитељи и 

предметни 

наставници 

2.2.2. 

Наставник прилагођава начин 

рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

Током часа наставник се труди да 

наставне садржаје прилагоди тако да га 

сваки ученик може разумети и усвојити 

према својим могућностима 

Током године Наставници, 

ученици, 

педагог 

2.2.4. 

Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а 

и плана индивидуализациjе. 

Стручно усавршавање наставника 

из области инклузивног 

образовања 

Током године Наставници, 

ученици, 

педагог 

2.2.5. 

Ученици коjима jе потребна 

додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима 

се подстиче њихов 

Организовање додатних часова на 

којима ученици могу добити подршку и 

помоћ за градиво и предмете који им 

представљају потешкоће 

 

  Током године Наставници, ученици, 
педагог 



 

напредак и интеракциjа са другим 
ученицима. 
 

На часу наставници дају 
посебне задатке ученицима који раде по 
ИОП-у који су примерени њиховим 
могућностима 

 

2.4.1. Наставник формативно и 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима 

Наставници редовно прате      

напредовање и постигнућа ученика и 

томе прилагођавају своје захтеве, 

воде евиденцију   

  Током године Учитељи, предметни 

наставници, педагог и 

директор 

2.4.2. Ученику су jасни 

критериjуми вредновања. 

Ученици су упознати са својим 

формативним и сумативним 

оцењивањем. Сваки наставник 

свакодневно прати рад ученика и 

обавештава ученике о постигнућима. 

  Током године Учитељи, предметни 

наставници 

2.4.3. 

Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховомраду, 

укључуjући и jасне препоруке о 

наредним корацима. 

Наставници у својој документацији о 

праћењу напредовања ученика,поред 

оцена и активности бележе и остала 

запажања о ученику која су значајна 

за његово даље напредовање 

  Током године  Учитељи, предметни 

наставници 

2.5.1.Наставник/инструктор 

практичне наставе и ученици се 

међусобно 

уважаваjу,наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче 

ученике на међусобно уважавање и 

на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним 

правилима. 

Наставник и ученици се договарају и 

заједнички праве правилник о 

правилима понашања на часу и 

међусобном уважавању 

  Током године Учитељи, предметни 

наставници, ученици 



 

Област : 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Стандард Активности Време реализације Носиоци активности 

3.1.1. 
Резултати ученика на завршном 

испиту из српског/матерњег jезика 

и математике су на нивоу или 

изнад нивоа републичког просека. 

Вођење евиденције и бројчана анализа 

резултата интерних пробних испита, 

званичног пробног завршног испита, 

као и завршног испита током  године, 

као и поређење са резултатима од 

претходних ходина 

 

Појачан рад са ученицима на усвајању 

недовољно усвојених стандарда по 

предметима. 

 

Израда плана припреме за 

завршни испит – припремна 

настава у току целе године, 

последњи 4. час у недељи 

Током године Предметни  
наставници српског 
језика и књижевности 
и математике, педагог 
и директор 

3.1.5. 
Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на нивоу 

или изнад нивоа републичког 

просека. 

Анализа резултата са пробних и 

завршних испита. 

 

Појачан рад са ученицима на усвајању 

недовољно усвојених стандарда по 

предметима. 

 

Израда плана припреме за 

завршни испит – припремна 

настава у току целе године, 7. 

час 

Током године Предметни  
наставници историје, 
географије, биологије, 
физике и хемије 

3.2.1. Резултати праћења 

образовних постигнућа користе се 

за даљи развоj ученика. 

  На основу добијених резултата 

организује се додатна или допунска 

настава у циљу побољшања наставе и 

учења. 

Током године Учитељи, предметни 
наставници 



 

3.2.3. Ученици су укључени у 

допунску наставу у складу са 

своjим потребама. 

Организовање додатних часова на 

којима ученици могу добити подршку и 

помоћ за градиво и предмете који им 

представљају потешкоће као и 

укључивање у Обогаћени једносменски 

рад у делу где се пружа подршка у 

учењу 

 

  Током године Учитељи, предметни  

наставници, 

наставници који су 

укључени у Обогаћени 

једносменски рад 

3.2.6. 

Школа реализуjе квалитетан 

програм припреме ученика за 

завршни испит 

Набавка збирки задатака различитих 

издавача за припрему ученика, 

реализација и праћење припремне 

наставе која се реализује у току целе 

године 

Током године Директор, 

библиотекар, 

предметни наставници 

Област : 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Стандарди Активности Време реализације Носиоци активности 

4.1. 
У школи функционише систем 

пружања подршке ученицима 

Направити обједињени систем 

подршке ученицима који ће се 

континуирано спроводити. Ученици и 

родитељи би требало увек бити 

информисани о врстама подршке које 

школа пружа 

Током године Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

дефектолог, педагог 
 Пратити развој и напредовање ученика 

и у складу са тим одређивати тип 

подршке ученицима 

  

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 



 

 
Мере подршке ученицима у учењу су 

јасне, конкретизоване и 

операционализоване, и служе као 

показатељ напредовања ученика 

 

Организовати и спроводити 

континуирано часове додатне и 

допунске наставе, у складу са 

способностима и потребама ученика 

 

Размена информација у току 

родитељских састанака и седница 

Савета родитеља, примери добре 

праксе 

 

Учешће родитеља у изради 

Правилника (Кућни ред школе, 

ђачке униформе, ђачка кухиња, 

екскурзије...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пре истека важећег 

Правилника 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

дефектолог, 

педагог 

 

Родитељи, 

педагог, 

директор, 

одељењске 

старешине, 

учитељи, 

ученици од 

четвртог до 

осмог разреда 

4.2. 

У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални развој 

ученика 

Проширити понуду ваннаставних 

активности, понуду слободних 

активности сходно интересовањима 

ученика и активности обухваћене 

Обогаћеним једносменским радом, као 

и укључивање у пољопривредно добро 

школе – Ученичку задругу 

Током године Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ученички 

парламент 



 

 
Јачање личних и социјалних вештина 

ученика кроз радионице и предавања 

на часовима одељењског старешине 

(вештине ненасилне комуникације, 

конструктивно решавање проблема, 

упознавање ученика са појавама 

малолетничке деликвенције, употребе 

психоактивних супстанци, дигиталног 

насиља и спровођење превентивних 

активности) 

 

Информисање ученика око њиховог 

даљег школовања и уписа у 

средњу школу кроз програме и 

предавања и мотивисање ученика 

за даље школовање (час са 

директором школе у 8. разреду) 

 

 

 

 

 

 

 

 март, април 

 

март 

Одељењске 

старешине, педагог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 
одељењске старешине 
 
 
директор 

4.3. 

У школи функционише систем 

подршке деци из осетљивих група 

Примењивање индивидуализованог 

приступа у настави у складу са 

потребама ученика у циљу постизања 

ефеката учења и успеха 

Током године Предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине, 

руководилац 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

 
Прилагођавање приступа у раду, 

метода и облика рада сваком ученику 

коме је потребна додатна подршка 

  

 
Примењивање индивидуалног 

приступа кроз ИОП 1 и ИОП 2 за 

ученике из осетљивих група 

  



 

 
Примењивање индивидуалног 

приступа кроз ИОП 3 за ученике са 

изузетним способностима 

  

Област : 
                                                                                                                                                                                                       ЕТОС 

 

Стандард Активности Време реализације Носиоци активности 

5.1.1. 

У школи постоjи доследно 

поштовање норми коjима jе 

регулисано понашање и 

одговорност свих. 

Правилником су јасно дефинисане 

обавезе и дужности ученика, 

наставника и стручних сарадника. 

 

У ситуацијама које то захтевају 

проверава се усклађеност реакција и 

понашања са постојећим 
правилником. 

Током године Чланови Тима, управа 

школе, стручни 

сарадници 

5.2.1. 
Успех сваког поjединца, групе или 
одељења прихвата се и промовише 
као лични 
успех и успех школе. 

Подстиче се информисање о 

постигнутим резултатима 

Успех се јавно похваљује и промовише. 

 

Наставници и учитељи стимулишу 

ученике и колеге да обавесте школу о 

сваком постигнутом успеху. 

Успех се јавно похваљује и промовише 

путем Књиге обавештења - похвала, 

огласних табли, објављивања вести у 

оквиру електронског часописа на сајту 

школе и путем друштвених мрежа (сајт 

и инстаграм школе). 

Учитељи и разредне старешине у 

складу са овлашћењима похваљују 

своје ученике на родитељским 

састанцима. 

Током године Чланови Тима 

5.2.2. 
У школи се примењуjе интерни 
систем 
награђивања ученика и запослених 
за постигнуте резултате. 

Организација јавног часа 28. јуна на 

коме ће се похвалити и симболично 

наградити успеси ученика и наставника 

 

Израда Правилника о похваљивању и 

Током године Управа школе 



 

награђивању наставника и ученика који 

постижу изузетне резултате у раду и 

учењу, или показују изузетно залагање. 

 

Упоредо са промоцијом, школа 

додељује похвалнице и симболичне 

награде. 

5.2.3. 
У школи се организуjу различите 
активности за ученике у коjима 
свако има прилику 
да постигне резултат/успех. 

У складу са разноврсним афинитетима 

и талентима препознатим код ученика, 

школа планира разнородне активности 

да би та различитост дошла до изражаја 

на најбољи могући начин. 

 

Годишњим планом се дефинишу 

разичите активности током школске 

године, значајни датуми календара 

Европске уније који ће бити 

обележавани, уз акценат на њиховој 

разнородности. 

 

На почетку школске 
године, 

Чланови Тима, 

учитељи, предметни 

наставници 

5.2.4. Ученици са сметњама у 
развоjу и инвалидитетом учествуjу 
у различитим активностима 
установе. 

Организовање приредби и представа у 

којима ће учествовати ученици са 

сметњама у развоју 

Током године Одељењске 

старешине, педагог, 

Тим за инклузивно 

образовање и додатну 

подршку ученицима, 

ученици свих разреда  

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно 
изражен негативан став према 
насиљу. 

Промовисање негативног става према 

насиљу (предавања са видео приказима 

и панел-дискусије) 

Панои школе кроз представљање 

најбољих ученика школе – Ово сам ја 

Организација Биоскопа у школи 

Март сваке године  Тим за заштиту деце 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

педагог, ученици 

старијих разреда, 

наставници 



 

5.3.2. У школи функционише 
мрежа за решавање проблема 
насиља у складу са Протоколом о 
заштити деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 

Организација спортске среде „Спортом 

против насиља“ 

Септембар и мај 
сваке године 

 Наставници физичког 

и здрав. васпитања, 

наставници разредне 

наставе, ученици свих 

разреда 

5.3.3. Школа организуjе активности 
за запослене у школи, ученике и 
родитеље, коjе су директно 
усмерене на превенциjу насиља. 

Психолошке радионице на часовима 

грађанског васпитања и часовима 

одељењског старешине 

 

Организовање трибине у сарадњи са 

педагогом и приредбе ученика у циљу 

обележавања Међународног дана борбе 

против насиља над децом 

 
Током године 
 
 
 
 
19. новембар сваке 
године 

   Одељењске 

старешине, наставник 

грађанског васпитања, 

ученици 

 

 

Педагог, наставници, 

ученици старијих 

разреда 

 

5.4.3. 
У школи се подржаваjу 
инициjативе и педагошке 
аутономиjе наставника и стручних 
сарадника. 
 
 
 
 
 
 
 

Организовање семинара на тему 

сарадничког односа и тимског рада. 

 

Наставници и стручни сарадници имају 

прилике да се баве конструктивним 

решавањем проблема у пракси и 

увођењем иновација усклађујући са 

планом и програмом своје личне 

афинитете. 

 

Учитељи, стручни сарадници и 

предметни наставници у сарадњи са 

Тимом за школско развојно планирање, 

Тимом за самовредновање и тимом за 

писање пројеката (оформити тим у 

периоду важења Развојног плана) 

дефинишу своје идеје о иновацијама у 

настави и анализирају сазнања са 

семинара и стручних екскурзија у 

оквиру обавезноог стручног 

усавршавања. 

Долази се до конструктивних решења 

Током године Одељењске 

старешине, предметни 

наставници, педагог, 

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

 



 

из потребе за уважавањем креативности 

и жеље за напредовањем. 

 

Успостављање сарадње са личностима 

од угледа (књижевницима, 

композиторима, глумцима, сликарима, 

докторима наука и лекарима) 

организовање трибина, промоција и 

креативних радионица 

 

  Директор, одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

5.4.5. 
Наставници, ученици и родитељи 
организуjу заjедничке активности у 
циљу jачања 
осећања припадности школи. 

Организују се активности у којима је 

могуће дати активну улогу члановима 

породица ученика. 

 

Испланиране активности се 

благовремено наговештавају ученицима 

и родитељима. 

Постиже се договор око степена 

њиховог учешћа. 

Уважавају се идеје свих ученика и 

родитеља, а у свакој прилици чланова 

савета родитеља и ученичког 

парламента. 

 

Током године, 
у свакодневном раду 
 
 
 
 
 
Током године 

Учитељи, предметни 

наставници, педагог, 

директор 

 

 

 

Учитељи, предметни 

наставници, 

руководилац 

ученичког парламента 

5.5.1. Школа jе препознатљива као 
центар иновациjа и образовно-
васпитне изузетности у широj и 
ужоj локалноj и стручноj заjедници. 

Организовање хуманитарних акција и 

друштвено-користан рад 

 

Организовање акције прикупљања 

средстава и пакетића за штићенике 

Дома за децу без родитељског старања 

 

 

Посета Дому за старе за време 

ускршњих празника 

 

 

Успостављање сарадње са МУП-ом и 

обезбеђивање школског полицајца 

Током године 
 
 
 
Децембар сваке 
године 
 

 
Април/мај сваке 
године 
 
 
 
Током године 

Ученици, родитељи и 

сви запослени у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, педагог 



 

5.5.3. 
Наставници нова сазнања и 
искуства размењуjу са другим 
колегама у установи и 
ван ње. 

Наставници и стручни сарадници деле 

своја сазнања. 

Размењују се искуства о примењеним 

сазнањима са разних облика стручног 

усавршавања и са колегама ван 

установе 

 

Стечена искуства и знања се преносе 

колегама на седницама наставничког 

већа путем усмених излагања и 

презентација, а по потреби и 

организовањем радионица. 

 

Стечена знања се промовишу и путем 

наставничких блогова и сајта школе, 

који дају могућност заинтересованима 

ван установе да 

контактирају нашу школу. 

Током године Чланови Тима 

5.5.4. 
Резултати успостављеног система 
тимског рада и партнерских односа 
на свим нивоима школе 
представљаjу примере добре 
праксе. 

Унапређивање тимског рада путем 

консултација и интердисциплинарних 

огледних часова. 

 

Чланови колектива се подстичу на 

међусобну сарадњу, од израде 

глобалних планова до конкретне 

реализације интердисциплинарне 

наставе. 

Израда базе добре праксе 

Током године Сви чланови 

колектива 

Област : 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Стандард Активности Време реализације Носиоци активности 
6.3.2. Директор показуjе отвореност за 

промене и подстиче иновациjе. 
 Током године Педагошки колегијум, 

педагог, дефектолог, 
приправници 



 

6.1.3. 

Директор прати 

делотворност рада стручних 

тимова и доприноси 

квалитету њиховог рада 

Испитивање ставова координатора и 

чланова тимова. 

Процењивање својих и туђих 
резултата рада. 

Неговање конструктивне критике и 

међусобног поверења, 

солидарности и искрености. 

Током године Директор, 

педагог 

6.3.2. 

Директор показује отвореност за 

промене и подстиче иновације 

Наставак пројектне наставе 

кроз дигитални свет 

Неговање индивидуалних 

способности, склоности и 

интересовања. 

Набавка ИКТ опреме 

 

  Увођење приправника у посао, 

упознавање Правилника и програма за 

увођење приправника у посао, 

свакодневно увођење у обавезе 

приправника  

  Упознавање са Етичким кодексом 

наставничког посла 

  Бонтон за почетнике 

наставнике/приправнике 

Током године 
 
 
 
 
 
Током године 

Директор 
 
 
 
 
 
 
Педагошки колегијум, 
педагог, дефектолог, 
приправници 
 
 
директор 

6.3.4. 

Директор планира лични 

професионални развоj на основу 

резултата 

спољашњег вредновањаи 

самовредновањасвог 

Стручно усавршавање директора Током године Директор 

6.4.1. Директор подстиче 
професионални развој запослених и 
обезбеђује услове за његово 
остваривање у складу са 
могућностима школе 

Педагошко усавршавање у области 
компетенције и комуникације. 
Обрађивање стручних тема. Одржавање 
угледних/огледних часова. 
Стручни семинари. 

Током године 
 

Директор 
 
 

 
 



 

6.5. 
Материјално-технички ресурси 
користе се 
функционално 

Упућивање захтева Секретаријату за 
набавку нових рачунара, пројектора и 
паметне табле, а на основу требовања 
стручних већа 

Почетак сваке 
школске године 

Директор 

6.5.2. 
Наставници континуирано користе 
наставна средства у циљу 
побољшања квалитета наставе. 

Израда листе требовања за стручна већа 
 
Израда распореда за коришћење и 
требовање наставних средстава и ИКТ-
а 

На крају школске 
године 

Директор, стручна већа 

6.6. Школа подржава инициjативу и 
развиjа предузетнички дух. 
 

Учешће у раду ученичке задруге,  
учешће у раду предузетничке секције и 
отварање огледног добра у Доњем крају 
у старој школи 
 

Током године Сви запослени, сви 
ученици 
 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и 
мрежу са другим установама, 
привредним и непривредним 
организациjама и локалном 
заjедницом у циљу развиjања 
предузетничких компетенциjа 
ученика. 

 
Развој креативности и оспособљавање 
ученика за креирање и обављање 
занимања, оспособљавање за тимски 
рад 
 
 
 

Током године Сви запослени, сви 
ученици 
 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте 
развиjа предузимљивост, 
ориjентациjу ка предузетништву и 
предузетничке компетенциjе 
ученика и наставника. 

Правовремена расподела обавеза и 
дужности сваког члана  ученичке 
задруге 
 
Развој одговорног односа према 
животној средини, друштву, себи и 
другима 
 

Током године Сви запослени, сви 
ученици 
 



 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и 
родитеље у конкретне активности у 
кључним областима квалитета. 

Радионице на часовима одељењског 
старешине, грађанског васпитања, света 
око нас/природе и друштва, српског и 
страних језика, учешће у друштвено-
корисним активностима и 
хуманитарним акцијама 

Током године Сви запослени, сви 
ученици 
 



 

7. Евалуација: интерна и екстерна (самовредновање и вредновање рада школе) 
 

7. 1. Интерна евалуација – самовредновање рада школе 

 У школи је оформљен Стручни тим за самовредновање рада школе и сваке године се тим смењује члановима, тако да 

сви запослени прођу кроз тим и упознавање рада самовредновања школе. Сматрамо да је запосленима потребна додатна 

едукација о начину функционисања тима за самовредновање како би се испунио циљ добијања релевантних података о 

квалитету свих аспеката рада школе користећи верификовану методологију и одговарајуће инструменте. 

 У школи је, такође, оформљен и Стручни тим за обезбеђивање квалитета рада школе, која функционише последње две 

школске године. Поседујемо План и програм обављања самовредновања по областима и у целини. Запослени нису у 

потпуности створили однос према процесу самовредновања, па је и то један од приоритетхних циљева у наредном периоду. 

Сви запослени, ученици и родитељи ученика константно се упознају са сврхом самовредновања рада школе и његовом 

значају за развој. Посебно се напомиње и законска обавеза која се намеће приликом редовног самовредновања рада школе и 

извештавања на годишњем нивоу. 

 У претходном периоду обављена су истраживања и самовредновање свих области, дате мере за унапређивање и 

обављено је праћење спровођења мера. Од прошле школске године, у току једне школске године обављају се самовредновања 

на нивоу две кључне области. Пандемија која је задесила читав свет је онемогућила да се све активности реализују у 

потпуности и на време, што се мора у наредном периоду исправити. 

 У претходном периоду, директор и педагог установе редовно посећују све часове наставе, према утврђеном плану 

посета за оба циклуса. Посебна пажња се посвећује посетама часова приправника, посетама часовима у одељењима где су 

ученици обухваћени ИОП-ом, али се на часове иде и на одређене делове часова, као и на тематске, огледне и угледне часове. 

Сви посећени часови наставника, имају анализу у присуству запослених и редовно се предлажу мере за унапређивање рада 

наставника у овом сегменту. Свим запосленим наставницима у претходном периоду, педагог и директор школе били су на 

часовима минимум по два пута у току једне школске године.  

 

7. 1. Екстерна евалуација – самовредновање рада школе 

 У претходном периоду, школа је само једном имала екстерно вредновање рада, у мају 2017. године, од спољашњих 

евалуатора из ШУ Пожаревац. Школа је оцењена укупном оценом 3, док је директор оцењен оценом 4. Највиша оцена у 

екстерном вредновању је 4.  

 

 

 



 

8. Промоција школе и међународна сарадња 

8. 1. Ваннаставне активности, међународна сарадња и план укључивања школе у друге националне и 

међународне развојне пројекте 
Циљеви:   

 развој толеранције, поштовање општих културних вредности и поштовање  сопствене културе и идентитета 

 афирмисање ученика подстицањем и даљим усмеравањем њихових природних вештина кроз ваннаставне 

активности 

 успостављање веза школе и друштвене средине кроз различите културно- образовне садржаје 

 развој сарадње са родитељима кроз представљање садржаја у којима учествују или су их осмислила њихова деца, 

ученици наше школе 

 стварање друштвено одговорних, образовних и креативних индивидуа 

Циљеви Активности Носиоци активности Време реализације 

Побољшање  опремљености 

школе ИКТ 
Набавка додатних рачунара 

директор, заинтересовани 

наставници 
током периода 

Опремање школе училима 

и књигама 

Набавка нових учила, књига 

и часописа 

директор, заинтересовани 

наставници 
јун сваке школске године 

Боља транспарентност 

радова ученика и лепши 

изглед школе 

Набавка нових паноа 
директор, заинтересовани 

наставници 
август 

Упознавање са културно-

историјским наслеђем наше 

земље 

Организација излета, 

екскурзија, обилазака музеја, 

фестивала науке, паркова 

природе, природних и 

знаменитости, посета 

факултетима, институтима, 

културним центрима, 

одласци у позоришта, 

биоскопе, на концерте, 

предавања, трибине 

заинтересовани професори и 

чланови њихових секција 
током периода 

Очување културно- 

историјског и природног 

наслеђа и међународна 

сарадња 

Обележавање знаменитих 

јубилеја (Дан УН, Унеско, 

Потписивање примирја у 

Првом светском рату, Борбе 

против СИДЕ, Сретење, 

Савиндан, Видовдан, Дан 

победе, Дечја недеља, Дани 

евроспке културне баштине, 

директор, професори и 

учитељи 
током целе године 



 

Дан Планете земље, Дан 

воде, Дан матерњег језика...) 

Учешће наставника у 

изради пројеката фондације 

Tempus, Erazmus+, 

eTwinning 

Обука наставника у изради 

пројеката и израда и учешће у 

пројектима фондације 

Tempus, Erazmus+, eTwinning 

заинтерсовани наставници и 

чланови њихових секција 
током целе године 

Стручно усавршавање 

наставника 

Реализација наставничких 

екскурзија и студијских 

путовања наставника 

заинтерсовани наставници јун сваке године 

Стручно усавршавање 

наставника 

Обезбеђивање похађања 

семинара заинтересованим 

наставницима 

заинтерсовани наставници током целе године 

Повећање компетенција, 

предузетништва, развој 

радних навика ученика и 

развој позитивног става 

према школи 

Организација Ученичке 

задруге 

дирекор, ученици, 

заинтересовани наставници и 

ваннаставно особље 

током целе године 

Развој креативности 

ученика кроз рад 

Израда школског часописа 

Умчарски школарац 
чланови новинарске секције током целе године 

Развој еколошке свести 

ученика и њиховог здравог 

односа према околини 

Организација „Екоактивиста“ 

и „Чувара природе“ 

чланови еколошке, биолошке 

секције 
током целе године 

Развој свести о постојању 

националног идентитета 

ван граница Србије 

Повезивање са школама у 

дијаспори 
сви наставници током целе године 

Промоција Ученичке 

задруге 

Рад у задрузи и промоција 

кроз видео презентације 
сви наставници током целе године 

Промоција активности у 

оквиру Обогаћеног 

једносменског рада 

Презентација стечених знања, 

вештина, исхода 
сви наставници на крају године 

Планирање отварања 

огледног добра у Доњем 

крају – промоција сеоске 

школе ученицима из града 

и развијање дечјег туризма 

Отварање дечјег туризма у 

старој школи у Доњем крају и 

презентација рада сеоске 

школе 

заинтересовани наставници, 

Ученичка задруга, општина, 

град, МПНТР 

у току периода  

 



 

8. 2.  План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 
Циљеви: 

 остваривање васпитно-образовних циљева кроз сарадњу са раличитим установама и институцијама  

 професионална оријентација ученика 

 обезбеђивање квалитетних програма – представа, предавања, изложби, концерата који доприносе општем угледу и 

васпитно-образованом карактеру школе. 

 обезбеђивање подршке установа за децу са посебним потребама и децу из социјално-угрожених средина и 

континуирани рад 

 превенција насиља и рад на санирању последица насиља 

 континуирани рад на превенцији и брига о здрављу школске деце 

Циљеви Активности Носиоци активности Време реализације 

Повезивање са 

партнерским школама и 

размена искуства 

Реализација пројеката 

ФондацијеTempus, Erazmus+, 

eTwinning 

заинтерсовани наставници током целе школске године 

Боља комуникација са 

центром за социјални рад 

Предавање центра или обука 

наставника од стране центра 

педагог школе, директор, 

Тим за заштиту од насиља, 

Тим за инклузију, одељењске 

старешине 

током целе школске године 

 

Промоција друштвене 

средине у професионалној 

оријентацији 

Посета Средњој школи у 

Гроцкој и новим установама 

из краја 

педагог школе, Тим за 

професионалну оријентацију, 

одељењске старешине осмих 

разреда 

друго полугодиште сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

9. Мониторинг и евалуација плана 
Евалуација плана представља сакупљање доказа односно података (упитници, документа, записници, протоколи, 

дискусије, интервјуи, увид у ученичке радове) на основу чега можемо да проверимо и утврдимо да ли се план остварује и да 

проценимо колико добро се остварује, како бисмо корективне активности предузели чим то постане неопходно. 

 Процедуре мониторинга укључују: 

 састанке за поновно разматрање на којима се разматра напредак у критеријумима успеха, наглашавању потешкоћа, 

предлагању мера за решавање проблема; 

 панел дискусије или формални разговори са учесницима из Школе или заинтересованим партнерима ван Школе, ради 

добијања повратних информација о активностима, кашњењима, одлагањима, потребним ресурсима и поштовању 

рокова;  

 Посматрање од стране спољашњег вредновања (екстерна евалуација школе). 

 

Мониторинг води прилагођавању, допуњавању и кориговању свих аспеката Акционог плана. 

Критеријум успеха Инструмент Време реализације Носиоци 
реализације 

Ученици са мање тешкоћа савладавају 

градиво, подстакнути су да уче у 

континуитету и успешно планирају своје 

време. 
 

Извештаји о резултатима са 

тестова, иницијалних 

тестирања 

Током школске 

године 

Учитељи и 

наставници 

Стицање самопоуздања и одговорног 

става према потребама заједнице као и 

према себи и сопственом развоју. 

Радови ученика (беџеви,сувенири, 

магнети карактеристични за нашу 

школу и Србију), извештаји остварених 

посета, примери прорачуна, изложбе, 

спорт, догађаји, концерти 

Током школске године 
Сви запослени у 
школи 

Број наставника који ће присуствовати 

угледним/огледним часовима и тематским 

данима 

Заинтересованост за размену искустава 

 

  Протокол за праћење часова 

Образац за интервју и разни 

упитници 

Крај школске 

године 

Тим за ШРП 



 

Повећана сарадња са родитељима , већа 

мотивисаност родитеља да учествују у 

животу и раду 

школе  
 

Разговори Крај школске 

године 

Тим за ШРП, савет 
родитеља 

Саветодавни рад са заинтересованим 

родитељима 
  Анкете за родитеље 
Евиденције педагога школе 

Током 

школске 

године 

  Педагог, одељењске       
  старешине 

Школа је бројним активностима 

повећала свој углед и добила 

значајнију 
улогу у лок.заједници 

Анкете Током школске 

године 

Тим за ШРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праћење остваривања Развојног плана за период од 2020. до  2025. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Умчарима,                      Директор школе 

јун 2020. године            .............................................



 

 


