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УВОД 

 Лична карта школе 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта функционише као јединствена школа са 
седиштем у  Пландишту. Образовно - васпитни рад школе организован је у пет насељених 
места: 

 * у Пландишту - настава на српском језику од првог до осмог разреда. 

 * у Маргити - настава на српском језику од првог до осмог разреда. 

 * у Јерменовцима -  настава на мађарском језику од првог до осмог разреда. 

                     - настава на српском језику од првог до четвртог разреда. 

 * у Барицама - настава на румунском језику од првог до осмог разреда. 

 * у Великом Гају - настава на српском језику од првог до четвртог разреда. 

  

 Нова школска зграда подигнута је 1976.године и тада је функционисала као школски центар 

„2.октобар“, а прва школа датира из 1948.године. 

 
Снагу наше школе чини око 400 ученика, њихови родитељи и старатељи, и 86 

запослених  у школи, који се свакодневно залажу да школа постане образовни и културни 

центар заједнице,  као и место  међусобног уважавања индивудуалних разлика, са доследним 

правилима понашања. Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња 

поклања се безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине.Оно што је 

упечатљива специфичност и предност наше школе је то што се настава изводи на три језика 

(српски- Пландиште, Маргита, Велики Гај и Јерменовци од првог до четвртог разреда, 

мађарски- Јерменовци и румунски- Барице). 

У школи се изучавају следећи страни језици:енглески, италијански, француски и 

немачки језик. Ученици који наставу похађају на српском језику, уче енглески и италијански 

језик, ученици који наставу похађају на румунском језику изучавају француски и енглески, а 

ученици који похађају наставу на мађарском језику, уче немачки и енглески језик.  

            Поред бројних  кабинета матична школа поседује и фискултурну салу и спортске 

терене на отвореном (полиуретански терен за кошарку и терен са вештачком травом).  

  Једна од главних и можда највреднијих карактеристика наше школе је 

мултинационалност и мултикултуралност, што представља значајан фактор у организацији 

наставе. 

             Сарадња са локалним организацијама и установама унапређује школске наставне и 

ваннаставне активности, а посебно је успешна са следећим организацијама : Црвени крст, 

Центар за социјални рад, Канцеларија за младе, Дом културе.  

 

 

 

  

Анализа стања 

 Свако од наших издвојених одељења има своје потребе и специфичности по којима се 

разликује у односу на остале. Стога смо за свако место детектовали приоритете, анализирали 

актуелно стање и издвојили области којима ћемо посветити највише пажње.  

За анализу стања систематски су коришћени подаци добијени : кроз школске 

активности, самовредновање рада школе и интервјуе на које су одговарали ученици, 



родитељи и наставници, активности у оквирима Савета родитеља, на родитељским 

састанцима, разредним и наставничким већима, ђачком парламенту. 

Запослени су се ангажовали у реализацији задатака претходног развојног плана. 

Задаци развојног плана су захтевали у  реализацији  континуиран процес, подршку окружења 

и одређену материјалну базу. Задаци су били амбициозно постављени. Високи циљеви 

развојног плана иницирали су процесе мењања образовне праксе, јачање комуникације 

родитеља, наставника и ученика што све представља дуготрајан континуиран процес. Иако 

постоје добри резултати, потребно је даље радити на подизању квалитета претходно 

постављених области. Велику препреку је представљао и рад на даљину у условима 

пандемије и извођења наставе онлајн. Многе активности са ученицима нису реализоване  

због рада на даљину или по групама. Због тога ће један део активности планираних за 

реализацију прошлог плана бити укључен у овај нови план. 

За разлику од анализе стања током израде претходног развојног плана где је 

осавремењавање опреме школе био важан задатак, са увођењем инклузивног образовања, 

новим законским решењима у образовању, појачава се значај утицаја школе на мотивацију 

ученика за учење, сагледавање потребе систематског рада ученика и наставника у складу са 

стандардима у образовању и полагања завршног испита, па и потребе специфичног стручног 

усавршавања и организације рада школе.  

Највеће слабости школе произлазе из лошег материјалног стања већине ученика, 

недовољне сарадње са родитељима, недостатка унутрашње мотивације код ученика и 

недовољне мотивисаности и оспособљености наставника за увођење нових, савременех 

метода рада. 

 

ПОТРЕБЕ  

 

             Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све кључне области 

рада школе. На основу тих анализа и потреба школа бавићемо се унапређивањем следећих 

области ( свако издвојено одељење у складу са својим специфичним потребама): Настава и 

учење, Подршка ученицима и Образовна постигнућа.  

  

ТИМОВИ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ТИМ ЗА ВЕЛИКИ ГАЈ 

1. Мирјана Гроздановски 

2. Дара Божидаров 

3. Нада Мишчевић 

 

ТИМ ЗА ЈЕРМЕНОВЦЕ 

 

1. Татјана Зрињи 

2. Јанош Чех 



3. Мирослава Мандић 

4. Тамара Живојнов 

5. Елвира Мориц 

6. Ана Барна Хорват 

7. Енике Бартха Тури 

8. Јелена Брдар 

 

ТИМ ЗА ПЛАНДИШТЕ 

1. Анђелика Пејовић 

2. Драгана Јаћимовски 

3. Сања Ћорда 

4. Мирела Гизешан 

5. Тања Гријаковић 

 

ТИМ ЗА МАРГИТУ 

1. Михај Микша 

2. Ивана Стојанов 

3. Љубица Јанчић 

4. Весна Цеснак 

5. Тања Гријаковић 

6. Ивана Градишар 

7. Адриана Павков 

 

ТИМ ЗА БАРИЦЕ 

1. Мирела Гизешан 

2. Јон Гизешан 

3. Ана Нистор 

У изради Школског развојног плана учествовали су и : 

Роберт Мориц, представник Савета родитеља,  

Зоран Ангеловски, председник Школског одбора и  

Представнице ученичког парламента Сара Винтер и Ксенија Рокнић 

 



 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПЛАНДИШТЕ 

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 60 

 

 

 

 

 

АНЕКС ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2028 ГОДИНЕ  

ЗА ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 

 

 

Стручни тим за развојно планирање Пландиште 

 

 

 

 

 



Извещуај п релизацији Шкплскпг развпјнпг плана за перипд  2018 – 2022. у мауишнпј щкпли у 

Пландищуу 

 

       У преухпдних пеу гпдина шланпви Тима за щкплскп развпјнп планираое редпвнп су вреднпвали 

реализацију акципнпг плана за сваку щкплску гпдину. 

        Тим за сампвреднпваое пбавип је сампвреднпваое свих кљушних пбласуи. 

         Велики изазпв у раду и реализацији свих планираних акуивнпсуи насуап је ппјавпм пандемије 

кпрпне кпја је у мнпгпме ууицала на реализацију планиранпг. Ппщуи закљушак Тима за щкплскп 

развпјнп планираое је да смп, с пбзирпм на пкплнпсуи и све препреке везане за уп, у већем пбиму 

реализпвали планиранп 

У пбласуи Настава и учеое ппсуигнуу је видан напредак: 

- крпз примену разнпврсних пблика рада у реализацији насуаве(угледни шаспви, 

пувпрени, јавни, презенуације, предаваое, урибине, радипнице...)  

- виднп је унапређен рад крпз већу примену инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија 

- унапређен је рад у пбласуи планираоа и прпграмираоа 

- сисуемауски су реализпване ппсеуе шаспвима уз педагпщкп инсурукуивни рад сурушних 

сарадника 

- ппбпљщан је рад Сурушних већа у међуспбнпј сарадои и сарадои са сурушнпм службпм. 

На пснпву пбразпвних суандарда и криуеријума успещнпсуи у наредних пеу гпдина ппсебна пажоа ће 

се ппклаоауи: 

- превазилажеоу недпсуауака урадиципналне насуаве крпз примену адеквауних 

дидакуишкп-меупдишких рещеоа 

- прилагпђаваоу рада на шасу васпиунп-пбразпвним ппуребама ушеника 

- суицаоу урајнијих и пракуишнп примеоивих знаоа 

- псавремеоаваоу насуавнпг прпцеса и оегпвпм прилагпђаваоу ппуребама и 

мпгућнпсуима ушеника. 

На пснпву деуаљне анализе дпкуменуације за пбласу Пбразпвна ппстигнућа ученика дпщли смп дп 

закљушка да: 

- ушеници наще щкпле  псуварују задпвпљавајући суепен ппсуигнућа на заврщнпм испиуу 

- брпј ушеника кпји ппсуиже успехе на уакмишеоима није сразмеран укупнпм брпју 

ушеника и вепма виспкпј прпсешнпј пцени щкпле 

- да су ушеници пбухваћени дпдаунпм и дппунскпм насуавпм 

- да је урађен ИПП за ушенике кпјима је ппуребна дпдауна ппдрщка. 



У нареднпм перипду предвиђенп је перманенунп ппдизаое квалиуеуа пбразпвних ппсуигнућа 

ушеника у циљу псувариваоа суандарда пбразпваоа: 

- дпследна примена Правилника п пцеоиваоу и Правилника п ппщуим суандардима 

ппсуигнућа (са пбразпвним суандардима за крај пбавезнпг пбразпваоа) и исхпдима 

пдређеним за сваки предмеу. 

У пбласуи Ппдршка ученицима реализпване су брпјне манифесуације пп Гпдищоем плану рада 

щкпле. Шкпла има дпбру сарадоу са лпкалнпм сампуправпм и прганизацијама и увек се пдазива у 

пбележаваоу брпјних дпгађаја и кулуурних манифесуација.  

Ппвећана је безбеднпсу и сигурнпсу ушеника у щкпли крпз усаглащаваое ппсупјећих правилника са 

Закпнпм п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа и са Ппсебним прпупкплпм п защуиуи ушеника 

пд насиља, злпсуављаоа, занемариваоа и дискриминације. 

У нареднпм перипду изузеуна пажоа ће се ппклаоауи лишнпм, спцијалнпм и прпфесипналнпм 

развпју у складу са ппуребама, инуереспваоима и мпгућнпсуима ушеника. 

У кљушнпј пбласи Етпс псуварени су следећи циљеви: 

- целпкупна щкпла је ппсуала пувпрена за кулуурне и сппруске манифесуације 

- унапређенп је инфпрмисаое лпкалне заједнице п раду щкпле уакп щуп се редпвнп 

ажурира WEB сају 

- дпсуављани су ппдаци п раду щкпле Шкплскпм пдбпру и Шкплскпј управи Зреоанин 

- впђен је леуппис щкпле 

- фпрмиран је“ Кууак за рпдиуеље“, пдређен је Дан пувпрених врауа 

- рпдиуељи су на примерен нашин и благпвременп пбавещуавани п успеху ушеника 

индивидуалним разгпвприма и рпдиуељским сасуанцима 

- урађен је прпграм сарадое са лпкалнпм сампуправпм, прпграм спцијалне защуиуе, 

здравсувене защуиуе и сарадое са ппрпдицпм. 

У нареднпм перипду: 

- негпваћемп међуљудске пднпсе,  

- насуавићемп са пплемеоиваоем щкплскпг прпсупра ушенишким радпвима 

- плански ћемп укљушивауи рпдиуеље у живпу и рад щкпле 

- унапређиваћемп рад ушенишкпг парламенуа, ппсебнп у пбласуи наси



 

SWOT АНАЛИЗА 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

Успещна прганизација и прецизније 

планираое рада щкпле  

Сурушнп засуупљен кадар  

Успещнп прганизпваое разлишиуих 

уакмишеоа (щкплских, сппруских...)  

Успех ушеника на уакмишеоима и 

задржаваое успеха у каснијем 

щкплпваоу 

Укљушенпсу ушеника у ваннасуавне 

акуивнпсуи  

Библипуека са шиуапницпм у 

мауишнпј щкпли 

Сппруски уерени са рефлекупрскпм 

расвеупм у щкплскпм двприщуу 

мауишне щкпле 

Пувпренпсу за сарадоу са свим 

релевануним субјекуима у 

лпкалнпј заједници и щире 

Кпнуинуирана и планска сарадоа са 

кулуурним и здравсувеним 

прганизацијама 

Ренпвиран щкплски пбјекау мауишне 

щкпле  

Шкплски хпр 

Шкплски прпграм прјенуисан на исхпде и 

суандарде  

Прпмпција щкпле (ушесувпваое у 

кулуурним и сппруским манифесуацијама, 

ликпвним, лиуерарним кпнкурсима и сл.) 

 

Мулуимедијалне ушипнице 

 

Спремнпсу за израду прпјекауа и 
свакпдневну сарадоу на лпкалнпм нивпу 

Нашин евиденције, извещуаваоа и 

прпмпције п реализпваним акуивнпсуима 

у щкпли 

Недпвпљнп сурушнп усаврщаваое 

заппслених на семинарима 

Недпвпљна примена знаоа суешених на 

семинарима у циљу прпмена меупда и 

пблика рада 

Недпвпљна сарадоа између разредне и 

предмеуне насуаве 

Недпвпљна кпрелација међу предмеуима 

Недпвпљна праћенпсу укљушенпсуи 

ушеника и ефекауа ваннасуавних 

акуивнпсуи 

Недпвпљна видљивпсу примера дпбре 

праксе 



 

Инернеу сураница щкпле 

 

МПГУЋНПСТИ ПРЕТОЕ 

Сарадоа са рпдиуељима разлишиуих 

прпфесија 

Прганизпваое заједнишких акција 

укљушиваоем рпдиуеља 

Сарадоа са невладиним прганизацијама 

Лпкални и сурауещки лпкални планпви 

Прпмпвисаое рада щкпле ппмпћу 

инуернеу суранице 

Дпнаупри, сппнзпри 

Ушещће щкпле у прпјекуима, екплпщким 

акцијама  

Разнпврсне акције ушенишкпг парламенуа 

Укљушиваое ушеника у рад Шкплскпг 

пдбпра 

Разгранауа сарадоа са свим релевануним 

субјекуима лпк. заједнице са јаснп 

дефинисаним циљевима, кап и евалуација 

квалиуеуа исуе 

Псувариваое сарадое са другим 

пснпвним щкплама  

 

Смаоеое брпја ушеника 

Недпсуауак мауеријалних средсуава за 

набавку насуавних средсуава  

 

 

МИСИЈА 

Мисија наще щкпле је да прауимп савремене урендпве у пбразпваоу и да квалиуеуним 
сурушним радпм насуавника и сурушних сарадника пмпгућимп свакпм ушенику да се развија у 
складу са свпјим сппспбнпсуима, какп спцијалнп уакп и емпципналнп, и да у раду са 
насуавницима суишу сппспбнпсуи и вещуине за целпживпунп ушеое. 

 

ВИЗИЈА 

Наща щкпла ће уежиуи ппбпљщаоу насуаве уз примену савремених насуавних средсуава, 
ппнудиуи садржајне ваннасуавне акуивнпсуи какп би ушеници квалиуеуније и креауивније 
прпвпдили слпбпднп време у щкпли и ван ое, уз ппщупваое лишнпсуи и разлишиупсуи ушеника. 



 

 

Приприуеуне пбласуи ШРПа у Пландищуу за 2023-2028. су: 

Насуава и ушеое 

          У нареднпм перипду ппуребнп је даље пснаживаое ушеника, да ппсуављају 

сппсувене циљеве и прпцеоују свпј напредак, кап и на максималну примену нпвих 

уехнплпгија у насуавнпм прпцесу. Насуавници ће примеоивауи пдгпварајућа 

дидакуишкп-меупдишка рещеоа на шасу, кприсуећи насуавне меупде кпје су ефикасне у 

пднпсу на циљ шаса, ппсуупнп ће ппсуављауи све слпженија пиуаоа и задауке. Акценау 

ће биуи на ефикаснпм управљаоу прпцеспм ушеоа на шасу, сурукуурираоу и 

ппвезиваоу делпва шаса и прпверама да ли су ппсуигнууи циљеви шаса. Насуавник 

уреба да сувара ппдсуицајну аумпсферу за рад на шасу и мпуивище ушенике да акуивнп 

ушещћеу у раду. 

 

Ппдрщка ушеницима  

                 На пснпву резулуауа сампвреднпваоа прпизилази да щкпла има суалну 

ппуребу ппбпљщаоа сисуема за ппдрщку ушеницима. У щкпли функципнище сисуем 

пружаоа ппдрщке ушеницима. Ушеници су пбавещуени п врсуама ппдрщке у ушеоу кпје 

пружа щкпла. У пружаоу ппдрщке ушеницима Шкпла псуварује кпмуникацију са 

ппрпдицпм и релевануним усуанпвама.. На пснпву анализе успеха предузимају се мере 

ппдрщке ушеницима.  

Ппдсуише се лишни, прпфесипнални и спцијални развпј ушеника. Ппнуда ваннасуавних 

акуивнспуи у щкпли је у функцији задпвпљаваоа разлишиуих ппуреба и инуереспваоа 

ушеника и прганизују се акуивнпсуи за развијаое спцијалних вещуина. У щкпли се 

прпмпвищу здрави суилпви живпуа и защуиуа шпвекпве пкплине. Планира се јпщ веће 

укљушеое ушеника у прпјекуе щкпле.  

У щкпли се израђују индивидуални пбразпвни планпви за све ушенике кпјима је 

ппуребнп. Такпђе, щкпла сарађује са релевануним инсуиууцијама и ппјединцима у 

циљу ппвећаоа ппдрщке деци. 

 

 

Пбразпвна ппсуигнућа  

                 Шкпла кпнуинуиранп дппрнпси већпј успещнпсуи ушеника. Шкпла примеоује 

ппсуупке кпјима прауи успещнпсу ушеника. Ушеници кпји ппхађају дппунску насуаву и 

дпдуани рад псуварују напредак у складу са ппсуављеним циљевима. Ушеници је 



ппуребна дпдуана ппдрщка у пбразпваоу у скалду са индивидуалним циљевима 

ушеоа, пднпснп прилагпђеним пбразпвним суандардима.  

У нареднпм пеупгпдищоем перипду уреба пбрауиуи пажоу да ушеници кпјима је 

ппуребна дпдауна ппдрщка у пбразпваоу псуварују ппсуигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима ушеоа, да ушеници кпји ппхађају дппунску насуаву ппкажу 

напредак у ушеоу, уе да се ппбпљщају ппсуупци праћеоа успещнпсуи ушеника. 

Ппуребнп је унапредиуи меупде рада, какп би се пдигла мпуивација за ушеое. Такпђе, 

пажоу уреба усмериуи и на ппдизаое успещнпсуи псуварених суандарда пснпвнпг и 

напреднпг нивпа. 

АКЦИПНИ ПЛАН – ПБЛАСТИ ПРПМЕНЕ ЗА ПЕРИПД 2023-2028 

ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ ПРПМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕОЕ – КЉУЧНА ПБЛАСТ 2 

АКТИВНПСТ НАЧИН РАДА НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

 
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 специфичн захтевима 

радног процеса.  
 

 
При  

реализаији 

часа примена 

разноврснијих 

метода и облика 

рада и употреба 

савремених 

наставних 

средства  
 

 
Учитељи и 

предметни  

наставници  
 

 
Током године 

на часовима  
 

 
2.1.5.  

Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи 

учења  

(коисти питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење).  
 

 
Ученици 

повремено сами 

припремају 

презентацију 

наставне 

јединице у 

Power point-u  

У току часа 

наставници и 

ученици користе 

Интернет, Web 

алате 

настави.  
 

 
Учитељи и 

предметни  

наставници  
 

 
Током године  
 

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 

 
Наставници

, ученици, 

педагог, 

психолог  
 

Током године 



могућностима 
 

 

 
2.2.4.  

Наставник примењуjе 

специфичне 

задатке/активности/материjал

е на основу ИОП-а  

и плана индивидуализациjе.  
 

 
Стручно 

усавршавње 

наставника из 

области 

инклузивног 

образовања  
 

 
Наставници

, ученици, 

педагог, 

психолог  
 

Током године 

 
2.2.5.  

Ученици коjима jе потребна  

 
додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима  

коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са 

другим ученицима.  
 

 
На часу 

наставници дају 

посебне задатке 

ученицима  

који раде по 

ИОП-у који су 

примерени 

њиховим 

могућностима  
  

 
Наставници

, ученици, 

педагог, 

психолог  
 

Током године 

 
2.3.2.  

Ученик повезуjе предмет 

учења са претходно наученим 

у различитим областима,  

професионалном праксом и 

свакодневним животом  
 

 
Идентификоват

и ученике са 

изузетним 

способностима 

и за њих 

направити 

ИОП-3; 

упућивати 

ученике на 

коришћење 

различитих 

извора 

информација; 

давање домаћих 

задатака 

истраживачког 

типа; 

оспособљавати 

ученике да 

умеју да 

примене 

научено и 

образложе како 

су дошли до 

решења  
 

 
Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

психолог, 

педагог  
 

 
На почетку 

школске године, 

први 

класификацион

и период  
 

2.4.1.  

Наставник формативно и 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима  

 
Едукација 

наставника 

азредне и 

 
Учитељи,  

предметни  

наставници, 

 
Током године,  

у свакодневном 

раду  
 



 
  

 

предметне 

наставе за 

примену 

оваквог 

оцењивања  
 

педагог, 

психолог, 

директор  
 

2.4.3.  

Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну 

информациjу ученицима о 

њиховом  

раду, укључуjући и jасне 

препоруке о наредним 

корацима. 
  

 

Током часа 

наставници 

редовно прате 

напредовање и 

постигнућа 

ученика и томе 

прилагођавају 

своје захтеве;  

наставници у 

својој 

документацији о 

праћењу 

напредовања 

ученика поред 

оцена и 

активности 

бележе и остала 

запажања о  

 
ученику која су 

значајна за 

његово да 

напредовање  

 

 

Учитељи, 

предметни 

наставници 
 

 

 
 
 

 
Током године  
 

 
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 о 

правилима 

понашања на 

часу и 

међусобном 

уважавању  
 

 
Учитељи, 

предметни 

наставници, 

ченици  
 

 
Током године  
 

 

 

 

 



ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ: ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА – КЉУЧНА ПБЛАСТ 3 

АКТИВНПСТ НАЧИН РАДА НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

 
3.1.1.  

Резултати ученика 

на завршном 

испиту из 

српског/матерњег 

jезика и 

математике су на 

нивоу или изнад 

ниоа 

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  
 

 
Педметни 

наставници  
 

 
Током 

године  
 

 
  

3.1.5.  Резулуауи 

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  
 

 
Предметни 

наставници  
 

 
Током 

годне  
 

 
  

3.2.6.  

Школа реализуjе 

квалитетан 

програм припреме 

ученика за 

завршни испит  
 

 
Набавка збирки задатака 

различитих издавача за 

припрему ученика  
 

 
Директор, 

библиотекар,  

предметни 

наставници  
 

 
Токм 

године  
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА – КЉУЧНА ПБЛАСТ 4  

АКТИВНПСТ НАЧИН РАДА НПСИПЦИ ВРЕМЕ 

 
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  

Пратити развој и 

напредовање ученика и у 

складу са тиме 

одређивати тип подршке 

ученицима  

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  

Повећати обухват 

ученика у овим облицима 

образовно-васпитног рада  
 

 
Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине,стручни 

сарадници  
 

На почетку 
полугодишта 

 
4.2.  

У школи се 

подстиче лични, 

професионални 

и социјални 

развој ученика  
 

 
Проширити понуду 

ваннаставних активности, 

понуду секција и 

слободних активности 

сходно интересовањима 

ученика  

Јачање личних и 

социјалних вештина 

ученика кроз радионице и 

предавања на часовима 

одељењског старешине 

(вештине ненасилне 

комуникације, 

конструктивно решавање  

 

 
Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ученички 

парламент, стручни 

сарадници, 

директор  
 

На почетку 
школске 
године 
 
 
Током 
школске 
године 



проблема,малолетничка 

деликвенција, употреба 

психоактивних 

супстанци, дигитално 

насиље, итд.)  

Информисање ученика 

око њиховог даљег 

школовања  упис у 

средњу школу кроз 

програме и предавања ПО  
 

 
4.3.  

У школи 

функционише 

систем подршке 

деци из 

осетљивих група  
 

 
Примењивање 

индивидуализованог 

приступа у настави у 

складу са потребама 

ученика зарад бољих 

ефеката учења и успеха  

Прилагођавање приступа 

у раду, метода и облика 

рада сваком ученику коме 

је потребна додатна 

подршка  

Примењивање 

индивидуалног приступа 

ИОП 1 и 2 за ученике из 

осетљивих група  

Примењивање 

индивидуалног приступа 

ИОП 3 за ученике са 

изузетним способностима  
 

 
Предметни 

наставници, 

стручни срадници, 

одељењске 

старешине  
 

На почетку 
полугодишта 

 

Праћење и 
корекција – 
током 
школске 
године 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВПЈНПГ ПЛАНА 

 

Развпјни циљ Критеријум успеха Инструмент Време 

реализације 

Нпсипци 

реализациј

е 

 
Интензивније 

учешће школе у 

општој 

информисаност

и учениа  
 

 
Ученици имају 

више 

информација о 

разлчитим 

аспектима 

живота у и ван 

школе и преносе 

их родитељима  
 

 
Интервјуи са 

ученицима и 

родитељима 
 

 
Почетак и 

крај школске  

године  
 

 
Актив за 

ШРП 
 

     



Подстицање 

позитивних 

ставова и развој 

социјалних 

вештина код 

ученика 

(решавање 

конфликата 

мирним путем)  
 

Повећан нивоа 

толеранције, 

емпатије и 

комуникацијски

х и осталих 

социјалних 

вештина  
 

Записници 

одељенских 

већа, књиге 

дежурстава, 

тима за 

превенцију 

насиља, 

ученичког 

парламента  
 

Полугодишт

е  
 

Актив 

 

за 

ШРП 
 

 
Развијање и 

унаређивање 

услова у школи 

као безбедној 

средини и 

пријатном 

амбијенту  
 

 
Наставници, 

ученици 

родитељи ће 

допринети 

развијању и 

унапређивању 

толеранције и 

учиниће 

школску 

средину 

пријатнијом и 

безбеднијом.  
 

 
Записници 

Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора, 

ученичког 

парламента, 

интервју  
 

 
Крај 

школске  

године  
 

 
Актив за 

ШРП  
 

 
Подизање 

свести о 

сарадничким 

односима 

између школе и 

родитеља  
 

 
Повећана 

сарадња са 

родитељима , 

већа 

мотивисаност 

родитеља да 

учествују у  

животу и раду  

школе и да 

иницирају нове 

облике  

сарадње  
 

 
Разговори на 

индивидуални

м и 

родитељским 

састанцима, 

Савет 

родитеља 
 

 
Крај 

школске  

године  
 

 
Актив за 

ШРП  
 

 
Повећање 

угледа и улоге 

школе у 

локалној 

заједници  
 

 
Школа ј 

бројним 

активностима 

повећала свој 

углед и добила 

значајнију улогу 

у лок.заједници  
 

 
Извештаји о 

реализацији 
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Стручни тим за развојно планирање Маргита 

 

 

 

 



 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН – одељење Маргита 

 

Лична карта издвојеног одељења Маргита 

 Одељење у Маргити похађа укупно 73 ученика. Од тог броја 37 ученика похађа више, а 

36 ученика ниже разреде. Рад је организован у две смене. Наставници одржавају наставу и у 

другим одељењима школе. У обе смене је организована свакодневна бесплатна ужина. 

Библиотека је делимично опремљена лектиром. У функцији је мањи кабинет за информатику 

са интернетом, који даје могућност за рад 10 ученика. Наставницима су на располагању још 2 

рачунара са интернетом у наставничкој зборници, као и по 3 лап – топ и два пројектора, 

пројектне табле . Учила, која се користе у настави, су углавном застарела и нема их довољно. 

Зграда школе је дотрајала. Двориште школе је делимично ограђено. У дворишту школе се 

налази асфалтиран терен за мали фудбал и кошарку. 

Визија 

 Школа ће, реализацијом школског развојног плана, у наредном периоду, постати 

модернија и примењиваће се и користити савремена наставна средства и методе рада. То ће 

бити школа ученика и наставника мотивисаних за постизање још бољих резултата. 

Мисија 

 Образовни процес који се одвија у складу са савременим токовима науке и живота. Да 

ученици буду активни учесници и иницијатори образовног процеса, а не само пасивни 

посматрачи и слушаоци. Да ученици, као и наставници, цене себе и своје знање, али и да 

поштују друге и њихове ставове. 

 

Анализа стања 

 У издвојеном одељењу Маргита, након реализације претходног школског развојног 

плана, који је важио у периоду 2018 –2022год., под мотом " Заједно смо бољи и јачи" дошли 

су до изражаја следећи проблеми: 

- Нередовно похађање наставе, нарочито када су у питању ученици ромске 

националности; 

- Релативно слаба сарадња са родитељима; 

- Недовољна мотивација за учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритетне области школског развојног плана у одељењу Маргита су биле следеће: 

1. Настава и учење, при чему је посебна пажња требало да се обрати на планирање, 

начин учења, праћење и оцењивање; 

2. Постигнућа ученика у смислу квалитета стеченог знања; 

3. Подршка ученицима, што је имало да се односи на праћење физичког, 

здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика; 

4. Етос, при чему се мисли на атмосферу и међуљудске односе, као и поштовање 

личности. 

 

1. У оквиру области наставе и учења, а посебно у делу који се односи на планирање, 

остварено је усклађивање планова и програма одржавања наставе са стандардима и 

постигнућима, како на седницама одељењског већа, тако и радом у паровима 

између наставника. Такође је организован и известан број семинара у циљу 

упознавања наставника са савременим методама и облицима рада наставника. 

У области постигнућа ученика, радило се на постизању што вишег квалитета знања, 

у смислу да се ученицима омогући да стечено знање користе у новим и непознатим 

ситуацијама, а такође да им се омогући и повезивање знања из различитих 

предмета, као и израда наставних средстава и упознавање са литературум која ће 

им помоћи у стицању нових знања. Овај део су предметни наставници настојали да 

остваре, на својим часовима, употребом активних метода и облика рада, 

коришћењем проблемске наставе, тематске наставе, искустава са стручних 

семинара и путем слободних активности. Све ово је пропраћено уредним вођењем 

документације наставника; 

2. У области подршке ученицима, у којој је планирано праћење физичког, 

здравственог, емоционалног и социјалног статуса ученика, предузимане су мере у 

циљу остварења жељене промене, да ученици долазе на наставу уредни и чисти. У 

предузете мере, у том смислу, спадају урађени панои и едукативни постери са 

циљем промоције здравствених и хигијенских навика, увођење хигијеничара у 

одељењским заједницама, одржавање родитељских састанака са темом едукације и 

саветовања родитеља, као и редовна сарадња са домом здравља у Пландишту; 

3. У области која обухвата етос, при чему се мисли на атмосферу у колективу и 

међуљудске односе у циљу обезбеђења поштовања личности, одржаване су 

радионице толеранције, о тим темама се говорило на часовима одељенског 

старешине, на наставничким и одељенским већима, као и на родитељским 

састанцима. Утисак је да се по питању атмосфере у колективу и међуљудских 

односа може још тога урадити и да је то проблем са којим ће наш колектив и у 

будућности морати да се бави, како би били остварени још бољи резултати. 

 

Општа оцена тима за развојно планирање је да су, у протеклом периоду, постигнути 

добри резултати, што је, својом оценом, потврдила и екстерна комисија која је 

боравила у нашој школи. И убудуће остају задаци на подизању квалитета знања 

ученика, на побољшању толеранције између ученика, као и радне атмосфере у 

одељењу. 

 

 



Тим за развојно планирање предлаже да у наредном периоду приоритетне области буду 

следеће:  

1. Стручно усавршавање наставника; 

2. Индивидуализација наставе; 

3. Праћење и вредновање рада; 

4. Борба против свих облика насиља.   

 

 

Развојни циљеви 

Жељена промена: наставник окренут стваралаштву, који функционално 

објашњава градиво, мења правац мишљења у односу на проблемску ситуацију, примењује 

нове облике, методе и средства рада и на тај начин буди радозналост код ученика, 

пружајући му, при том, могућност да пита, размишља, производи оригиналне идеје, да 

открива нова значења и развија критичко мишљење. 

Стално стручно усавршавање наставника могуће је постићи увођењем нових метода и 

поступака, као и рад у складу са савременим педагошко – психолошким принципима и 

сазнањима. Поред усавршавања, учешћем на стручним семинарима, потребно је повећати 

сарадњу педагошко – психолошке службе са наставницима и групама наставника преко 

стручних актива, наставничког већа и одељенског већа. Потребно је више сарађивати у 

припремању и планирању непосредног рада, анализирати посећене часове, организовати 

иновативне часове, на којима ће акценат бити на подстицању активности, креативности и 

стваралаштва. Неопходно је стално упућивати наставнике на читање стручне литературе, 

стручних листова и часописа и обезбедити активније учешће наставника у раду стручних 

скупова. 

Жељена промена: да ученик пита када му нешто није јасно, да тражи и пружа 

потребну помоћ, да слободно каже оно што мисли да зна и да пажљиво слуша када му 

неко нешто говори, да процењује свој и туђ рад и понашање, али и да пажљиво слуша када 

неко други процењује његов рад и његово понашање. Да убеђује друге у исправност својих 

поступака и да буде толерантан када неко други брани своје поступке и ставове. 

Промена је достижна активирањем деце и њиховим укључивањем у све фазе наставног 

процеса, почевши од планирања активности, преко повећања самосталности и одговорности 

сваког ученика, промена положаја ученика у наставном процесу, његова квалитетнија и 

разноврснија активност, повећање вербалне активности ученика, оспособљавање ученика да 

буду активни сарадници наставника у настави а не само пасивни посматрачи. Зато је 

неопходно охрабривати ученике да постављају питања, наставне материјале и средства 

израђивати у сарадњи са ученицима и користити их свакодневно у раду, похваљивати ученике 

који активно учествују у настави, похваљивати сваки допринос ученика у погледу дисциплине, 

толеранције, креативности и уопште, онаквог понашања које желимо да карактерише ученике 

наше школе. Потребно је давати групне задатке и створити услове да у раду група учествују 

сви, давати упутства за међусобну сарадњу и направити заједнички план ваннаставних 

активности. Такође је потребно утврдити правила понашања, видно их истаћи у учионицама и 

још неким просторијама школе и понашати се у складу са њима. 

 

 Организовати ученике тако да помажу једни другима. На захтев ученика, давати 

додатна објашњења,бирати примере који могу да привуку пажњу ученика, похваљивати и 

награђивати самостално стицање додатних знања, охрабривати дискусију и оригиналне идеје, 



прихватати осећања ученика и помоћи му да их слободно износи. Дакле, повећати 

заступљеност активних облика учења из различитих извора, учење увиђањем, учење путем 

открића као и учење путем самосталног решавања проблема. 

Жељена промена: вредновање и провера постигнућа у свим фазама наставног 

процеса и усклађивање наставе откривеним резултатима (модификација, промена брзине 

и темпа рада, метода и средстава). Довођење већине ученика у ситуацију да буду способни 

да извршe објективну процену свога знања. 

Неопходно је водити досијее ученика, приказивати резултате учења, вршити процену 

нивоа знања (на различите начине), оцењивање искористити као средство за процену 

ефикасности своје наставе и рада ученика, вршити даље планирање и размену часова и 

искустава са другим наставницима. Потребно је извршити вредновање часа на основу 

посећивања других наставника, снимањем часова и њиховом пројекцијом. 

Потребно је да ученици врше самооцењивање и међусобно оцењивање, при чему 

морају бити упознати са критеријумима оцењивања и похваљивања. Ученицима треба 

афирмативно саопштавати шта је то што су способни да чине и у чему су нпр. изузетно добри. 

Ученике треба стално упућивати на то како да проверавају тачност добијених информација и 

како да анализирају грешке до којих неминовно долази у раду. 

Жељена промена: желимо да наша школа буде подстицајно и безбедно окружење за 

све наше ученике и раднике! 

У циљу достизања ове промене, наш тим за безбедност ученика је донео програм 

превенције насиља у школској 2023/2028. год. Као посебан документ који прилажемо уз 

школски развојни план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развојних активности за школску 2023 / 2028 год. 

 

  

Циљ: упознавање запослених са школским развојним планом за период 2023 – 2028 

год. и указивање на појединачне улоге и активности 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Промоција ШРП-а кроз 

састанке по активима 

Август  Чланови тима за ШРП 

 

 

 

 Циљ: повећање размене припрема, искустава и идеја између наставника 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

На састацима актива 

указивати на значај размене 

идеја 

Током школске године  Чланови тима за ШРП 

Размена часова између 

наставника, вредновање 

размене и упознавање 

наставничког већа са 

резултатима и искуствима 

Током школске године Активи наставника 

Снимање једног часа по 

избору наставника и анализа 

часа са ученицима, размена 

искустава са колегама 

Током првог полугодишта Активи наставника, 

наставничко веће 

 

 

Циљ: коришћење стручне литературе у свим фазама наставног процеса 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Упознати наставнике са 

могућностима школе у 

погледу набавке стручних 

часописа, евидентирати 

податке о коришћењу стручне 

литературе путем анкете и 

Септембар  Директор, библиотекар 



указати на значај коришћења 

стручних часописа и 

литературе 

Приказ најновијих стручних 

достигнућа и резултата 

истраживања из стручне 

литературе или других извора  

(по избору) 

Током школске године Наставници по избору 

наставничког већа 

 

 

 

Циљ: Планирање ваннаставних активности у сарадњи са ученицима 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Предати педагогу школе 

планове ваннаставних 

активности израђене у 

сарадњи са децом 

Крај септембра  Разредне старешине, 

ученички парламент 

Пратити остваривање 

израђених планова 

Током школске године Разредне старешине, ПП 

служба 

 

 

 

 

Циљ: израда наставних средстава у сарадњи са ученицима и њихово коришћење у 

свакодневном раду 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Направити изложбу 

наставних средстава 

израђених у сарадњи са 

ученицима у холу школе и 

наградити најбоље 

Октобар  Ученици, наставници 

Обилазак и оцењивање 

изгледа учионица у смислу 

функционалности намештаја, 

Децембар  Наставници, представници 

ученичког парламента 



распореда седења и 

изложености дечјих радова, 

као и награђивање најлепших 

учионица 

 

 

Циљ: повећање активности ученика у наставном процесу 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Увести рад у паровима на 

часовима и групни рад као 

обавезан облик рада 

Током школске године Предметни наставници 

Организовати радионицу за 

наставнике "Предавање или 

усмеравање" чији је циљ да 

наставнике подсети  на адекватан 

однос према ученицима који има 

оптималан ефекат на развој 

личности ученика 

Новембар  Психолог и педагог 

Посета часовима По распореду пп службе Стручни сарадници, 

директор 

Указивање на значај уџбеника, на 

његове могућности и начине 

коришћења 

Током школске године Наставници, дрректор 

Указивање на потенцијалне 

изворе сазнања и обука ученика 

за њихово коришћење 

Током школске године Наставници, родитељи 

Обука ученика да користе Ја - 

поруке 

     Током године. Стручни сарадници 

Радионице за ученике на тему 

"вештине комуникације" 

(упознавање са правилима и 

техникама успешне вербалне и 

невербалне комуникације) 

        Током године Стручни сарадници 



Подршка ученицима у процесу 

учења. Методе активног учења, 

учење увиђањем, учење 

решавањем проблема, учење 

путем открића 

Током целог циклуса наставници 

 

 

Циљ: Праћење и вредновање властитог рада 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Преглед досијеа ученика и 

сугестије за превазилажење 

недостатака 

 Током године ПП служба 

Указивање на значај и изворе 

самосталног стицања 

додатних знања, вођење  

евиденције о награђивању 

ученика који самостално 

стичу знања као и преглед 

исте 

Током школске године Наставници, ПП служба 

Реализација програма додатне 

и допунске наставе, вођење 

евиденције као и преглед исте 

Током школске године Наставници 

Самооцењивање ученика и 

узајамно ученичко 

оцењивање 

Током школске године Наставници, ученици 

Властито самовредновање и 

акциони планови 

Током школске године Наставници 

Планови рада са 

идентификованим ученицима 

Током школске године Наставници, ПП служба 

Праћење успеха ученика, 

проценат пролазности, 

средње оцене по одељењима 

По наставним периодима 

(тромесечја, полугодишта) 

Наставници, директор, 

помоћник директора, ПП 

служба, ученички парламент 

Упућивање у начин процене 

сопственог напредовања 

ученика 

Током школске године Разредне старешине (на 

часовима ЧОС-а), вршњачки 

тим, ПП служба 



Посета часовима и анализа 

часова 

Током школске године Помоћник директора, 

педагог, психолог 

Размена одељења између 

наставника 

Током школске године Наставници, ПП служба 

Квиз за родитеље и ученике 

"Знам те знаш ме" (на иста 

питања одговарају ученици и 

њихови родитељи) 

Сваке године на крају 2. 

полугодишта 

Наставници, родитељи, 

ученици, вршњачки тим, ПП 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОМЕНА И ПЛАН ВРЕДНОВАЊА 

ПОКАЗАТЕЉ ПРОМЕНЕ НАЧИН МЕРЕЊА ВРЕМЕ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

Већи број састанака 

стручних актива и 

одељенских већа, уредна 

документација о 

остваривању ШРП-а 

Преглед и праћење 

одговарајуће 

документације 

стручних актива 

Током школске 

године 

Педагог 

Више коришћења стручне 

литературе и других 

извора усавршавања од 

стране наставника 

Анкета у виду теста 

и ретеста 

На почетку и крају 

школске године 

Наставници, 

директор, 

библиотекар 



Преовладавајуће 

мишљење ученика да 

ваннаставни садржаји 

одговарају њиховим 

интересовањима, учешће 

ученика у њиховој изради. 

Знатно учешће ученика у 

ваннаставним 

активностима и 

иницирање нових 

Упитник из 

приручника за 

самоврдновање, 

одговарајућа 

документација о 

учешћу ученика у 

ваннаставним 

активностима 

Октобар , Април . наставници 

Већи број наставних 

средстава израђен у 

сарадњи са ученицима и 

њихово коришћење у 

свакодневном раду 

Ретест на основу 

упитника из 

приручника, посете 

часовима 

 током школске 

године 

Учитељи, 

предметни 

наставници 

Задовољство ученика 

изгледом учионице и 

њихово учешће у 

креирању тог изгледа 

Анкета Фебруар сваке године Разредне 

старешине 

Више рада у пару и 

групног рада 

Посета часовима, 

дненици рада, 

досијеи ученика 

(анализа) 

Током године Учитељи, 

предметни 

наставници 

Боља атмосфера у 

учионици 

Снимање атмосфере 

на основу листе из 

приручника 

Јануар  сваке године Учитељи, 

предметни 

наставници 

Ученици су на часу 

активнији и не досађују се 

Анкета   Мај сваке године Разредне 

старешине 

Растући тренд успеха 

ученика у току школске 

године и повећање 

средење оцене по 

одељењима 

Анализа успеха 

ученика 

Јануар и јун сваке 

године 

ПП служба 



Уредно вођење досијеа 

ученика 

Преглед 

документације 

Новембар  и Април  Разредне 

старешине 

Повећање броја ученика 

који самостално стичу 

знања, користећи, при 

томе, различите изворе 

сазнавања 

Извештаји 

наставника 

Током школске 

године 

Наставници 

Редовно коришћење 

уџбеника и других извора 

учења у раду 

Посете часовима, 

разговори са 

наставницима и 

ученицима 

Април  Психолог, 

ученички 

парламент 

Смањење броја 

конфликтних ситуација 

између ученика 

Извештаји са 

радионица 

посвећених 

унапређењу 

комуникације, 

анализа 

документације о 

евентуалним 

појавама насиља у 

школи, праћење 

реализације 

програма 

превенције насиља 

у школи 

Током године по 

потреби 

Помоћник 

директора, 

директор, ПП 

служба, одељенска 

већа, тим за 

безбедност 

ученика 

Честа размена одељења 

између наставника 

Дневници рада Током школске 

године 

Наставници 

Повећање броја ученика 

који прате сопствено 

напредовање и имају 

одговоран однос према 

себи 

Досијеи ученика, 

упитници из 

приручника  

Април сваке године Разредне 

старешине и 

предметни 

наставници 

 

 Овај план треба да буде реализован од школске 2023 - 2028. године.  

 

 

  

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПЛАНДИШТЕ 

МАРШАЛА ТИТА 75, ЈЕРМЕНОВЦИ 

 

 

 

 

 

АНЕКС ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2028 ГОДИНЕ  

ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЈЕРМЕНОВЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА ,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ЈЕРМЕНОВЦИ 

 

 

У издвпјенпм пдељеоу Пснпвне щкпле „Дпсиуеј Пбрадпвић” у Јерменпвцима насуава се 
пдвија на мађарскпм језику пд првпг дп псмпг разреда. Дп шеуврупг разреда насуава је 
прганпзпвана и на српскпм језику. 
    Пд 1946. гпдине щкпла са щесу разреда прерасла је у щкплу са седам разреда, а у јесен 1947. 
пувара се и нижа гимназија. Пд 1952. гпдине, збпг смаоенпг брпја ушеника, укида се нижа 
гимназија. Псмпгпдищоа щкпла је пувпрена 1966. гпдине на мађарскпм језику. Пд 1957. 
гпдине насуава иде и на српскпм језику, а укинууа је пд 1964. Пд 1973. рефпрмпм у щкпли 
укидају се вищи разреди у Јерменпвцима и насуава пд 5-упг дп 8-пг прганизује се у Пландищуу 
на мађарскпм језику. Данас ппнпвп у Јерменпвцима ппсупји псмпгпдищоа щкпла на 
мађарскпм језику и шеувпрпгпдищоа на српскпм.  
   Шкпла је ренпвирана средсувима Фпнда за капиуална улагаоа ппкрајине Впјвпдине. На 

сампм пувараоу бип је и председник Скупщуине АП Впјвпдине.         
 

        

 

 



ЛИЧНА КАРТА издвојеног одељења у ЈЕРМЕНОВЦИМА  

 
Пснпвна щкпла "Дпсиуеј Пбрадпвић" издвпјенп пдељеое у Јеренпвцима брпји 29  ђака у 
щкплскпј 2022/2023 гпдини. И уп: 19 ушеника у нижим разредима и 10 ушеника у вищим 
разредима. 
Шкпла је двпјезишна, насуава у нижим разредима пдвија се на српскпм и на мађарскпм језику, 
дпк се у вищим разредима насуава извпди самп на мађарскпм језику. Шкплу ппхађа и 4 деце 
из храниуељских ппрпдица. 
У щкпли раде 3 ушиуеља и 8 насуавника, и 1 ппмпћни радник. 
Шкпла распплаже са: кабинеупм за инфпрмауику,  седам ушипница , једна ушипница је 

преуређена у фискулуурну салу ,збпрницпм, кухиопм, асфалуираним уеренпм за кпщарку и 

фудбал кап и ппсебним фудбалским уеренпм. У щкплскпм двприщуу ппсупји дешије игралищуе 

. 

 

                                                           ВИЗИЈА  

 
Желимп да наща щкпла ппсуане савремена, дпбрп ппремљена и щкпла са функципналним 
средсувима где ће ушеници примеоивауи суешена знаоа у даљем щкплпваоу.  
Желимп да наща щкпла буде ппдједнакп занимљива за све ушенике кпји у опј исказују свпја 
инуереспваоа, ппбпљщавају знаоа, умеоа и радне навике.  
Желимп да наща щкпла ппнуди ппмпћ нпвим ушеницима кап и оихпвим рпдиуељима или 
храниуељима.  

                                                       

 

 

                                              

 

                                                     МИСИЈА  

 
Пснпвна мисија наще щкпле је да ппдсуише развпј лишнпсуи нащих ушеника, оихпве 
индивидуалнпсуи, креауивнпсуи, уакмишарскпг духа, криуишкпг мищљеоа кап и оихпвп 
псппспбљаваое за фпрмираое вреднпсних суавпва у циљу сналажеоа у друщувенпм 
пкружеоу крпз пдрживи развпј.  
Мисија наще щкпле је унапређиваое насуаве и ушеоа крпз мпдернизацију насуаве и 
ваннасуавних акуивнпсуи, задпвпљеоем инуереспваоа и ппуреба деце.  
Бпљпм кумуникацијпм насуавника и рпдиуеља кап и храниуеља ппбпљщауи адапуацију 
ушеника.  
Кприщћеоем рашунара и савремених насуавних средсуава плакщауи рад ушеника и насуавника 

 



 

Стручни тим за развојно планирање у Јерменовцима: 

Ана Барна Хпрвау (насуавник верпнауке) – кппрдинаупр уима 

Таујана Зриои (насуавник разредне насуаве) – шлан уима 

Јанпщ Чех (насуавник разредне насуаве) – шлан уима 

Елвира Мприц (насуавник  немашкпг језика) – шлан уима 

Тури Баруха Енике(насуавник ликпвне кулууре) – шлан уима 

Мирпслава Мандић (насуавник немашкпг језика) – шлан уима 

Јелена Брдар ( насуавник инфпрмауике)-шлан уима 

Тамара Живпјнпв (насуавник мађарскпг језика)-шлан уима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СНАГЕ И СЛАБОСТИ НАШЕ 

ШКОЛЕ  

 

 

 

 

 

Снаге  

 

 

 

 

 

 

 

Слабости  
 

године (зидови, кров, столарија, 

електрична инсталација)  

 

 

припреме ученика за такмичења  

иновирању наставног рада  

наставника  

педагога, психолога  

различитим такмичењима и задржавање 

успеха у каснијем школовању  

где су у рад и наша деца укључени  

ост школе  

 

добром окружењу - пошта, католичка 

црква, здраствена установа, месна 

канцеларија, зеленило око школе)  

 

 

иру школске 

имовине  

заинтересованост хранитељске деце и 

њихових хранитеља у наставним и 

ваннаставним активностима  

 

службом  

 

љни глобални трендови у смислу 

смањења енергетске потрошње  

 
 

целодневну наставу, кабинетa ликовне и 

музике културе, језичких кабинета, 

кабинете природних предмета, свечане сале 

и медијатеке  

фискултурне сале  

мађарском језику  

ученика - школска трпезарија, медијатеке  

нису све учионице подједнако 

опремљене наставним средствима 

 

висаност у појединим 

фазама наставног процеса и пројектима  

 

редовно одржавање рачунарске опреме  

 

хранитељских породица  

 



МОГУЋНОСТИ И ПРЕТЊЕ 

НАШЕ ШКОЛЕ  

 

Могућности  

 

 

 

Претње  
 

образовању који омогућавају иновиран 

наставни процес  

препознаје интересе заинтересованих 

страна (Школска управа, Министарство 

просвете, сеоска управа, хуманитарне, 

еколошке, културне и спортске 

организације, Здравствени центар, Центар 

за социјални рад, привредни сектор...)  

 

 

изацијама 

(семинари, донације, планирање...)  

донаторским средствима  

која омогућава подизање нивоа 

образовног процеса (законска обавеза)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Смањење броја ученика  

стручност наставног кадра 

заједнице у појединим областима везаним 

за рад школе  

Недостатак материјалних средстава за 

набавку наставних средстава 

    Недостатак обезбеђења школског 

дворишта у поподневним и вечерњим 

сатима 

 

 

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ       -ОБЛАСТИ ПРОМЕНА 

 
На основу анализе анкета спроведених међу ученицима, наставницима и 

родитељима ученика, посматрањем часова редовне наставе и сагледавању 

општих и специфичних услова рада школе, определили смо се за четири развојна 

циља чијем остварењу ћемо тежити у наредних 5 година. 

 

 

                 

                ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

           

         ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА 

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Иновирање наставог рада уз подршку 

нових технологија и иновативних модела 

наставе 

2. ИНКЛУЗИЈА 

 

Оспособљавање наставника за 

идентификовање, рад , праћење 

резултата рада са ученицима са 

посебним потребама и вредновање. 



3. БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ 

 

Едукативно и превентивно деловање. 

4. РЕСУРСИ 

 

Набавка дигиталне опреме. 

 

 

 

 

Приоритетна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

-Псавремеоиваое насуаве 

-Индивидуализација насуаве 

-Праћеое напредпваоа ушеника 

-Евалуација 

 

ПРПМЕНА: 

-Увпђеое нпвих дигиуалних средсуава у насуаву 

-Ппдсуицаое ушеника за сампсуалнп суицаое знаоа. 

- Ппвећаое инуереспваоа ушеника и ппдсуицаое развијаоа нпвих вещуина. 

-Анализа успеха, кпја нам даје на увид, кпју акуивнпсу је ушеник пбављап на најпрпдукуивнији 

нашин. 

 

ЦИЉ: 

1.  Веће инуереспваое ушеника за насуавне садржаје, ппдсуицаое 

радпзналпсуи и сувараое нпвих инуереспваоа. 

2. Псппспбиуи ушенике за перманенунп пбразпваое у свеуу уехнишких и уехнплпщких 

инпвација. 

3.  Усмераваое ушеника да се ппределе за уакмишеоа, кпја су у сфери оихпвпг инуереспваоа. 

4. Задпвљсуп резулуауима рада и успехпм. 

 

 

 

 



Приоритетна област: ИНКЛУЗИЈА 

-Иденуификација деце са смеуоама у развпју и усуанпвљаваое праксе праћеоа оихпвпг 

напредпваоа 

- Рад са децпм са смеуоама у развпју и праћеое оихпвпг напредпваоа. 

- Едукација прпсвеуних радника и свих заинуереспваних п инклузији , сувараое  и ппбпљщаое 

услпва за инклузивнп пбразпваое у щкпли. 

- Сарадоа са рпдиуљима и другим усуанпвама пд знашаја за инклузију. 

 

ПРПМЕНА: 

- Иденуификација деце са смеуоама у развпју у щуп ранијем узрасуу. –предщкплски 

узрасу 

- Прилагпђаваое криуеријума пцеоиваоа према мпгућнпсуима ушеника 

- Ппсећиваое семинара 

- Сарадоа са ПП службпм при кпнципираоу планпва рада  ИПП-а и еванууалних 

непредвиђених сиууација и савеупваое 

 

 

ЦИЉ: 

- Рана иденуификација деце са смеуоама у развпју дппринпси  бржем уклапаоу у 

прпцес ушеоа. 

- Напредпваое  у складу са свпјим сппспбнпсуима  

- Суцаое знаоа и вещуина за рад са  децпм са смеуоама у развпју 

- Пувпрена кпмуникација и сарадоа 

 

 

Приоритетна област: БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ 

 

-Фпрмулисаое и пбјаљиваое правила ппнащаоа. 

-Превенција насиља 

-Мере за неппщупваље правила 

-Сарадоа са МУП-пм и Ценурпм за спцијални рад 

ПРПМЕНА: 

-Сувараље  услпва у щкпли за бетбеднан бправак за све наще ушенике и раднике. 



-Развијаое и унапређиваое услпва у щкпли кап безбеднпј средини и пријаунпм амбијенуу. 

-Развијаое и негпваое бпгаусуава разлишиупсуи и кулууре ппнащаоа у пквиру васпиунп-

пбразпвних акуивнпсуи. 

 

ЦИЉ: 

-Сувараое бетбедне климе за све ушенике и заппслен у щкпли , ради щуп квалиуеунијег 

пбављаоа свакпдневних щкплских акуивнпсуи. 

 

 

Приоритетна област: РЕСУРСИ 

 

-Мауеријалнп-уехнишки ресурси 

- Шкплски прпсупр и ппрема 

 -Насуавна средсува 

 

ПРПМЕНА: 

- Ппбпљщаое мауеријалнп-уехнишких услпва за савремени рад щкпле 

- Адапуација и ппремаое фискулуурне сале 

- Ппремаое псуалих ушипница савременим насуавним средсувима 

- Веће кприщћеое ппсупјећих савремених насуавних средсуава у насуави пд суране 

насуавника и ушеника 

- Ппправка или замена суарих дпурајалих урђаја нпвим 

 

 

ЦИЉ: 

-Ппдизаое квалиуеуа услпва за рад ушеника и заппслених 

-Псавремеоаваое насуаве 

 

 

 



 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 
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Стручни тим за развојно планирање Барице 



 

 

ЛИЧНА КАРТА издвојеног одељења у Барицама 

 

 У издвојеном одељењу у Барицама настава се одвија на румунском језику од  првог до 

осмог разреда. Тренутно постоји једно одељење нижих разреда и четри одељења  

виших разреда са укупно 13 ученика. Настава се одвија у преподневној  смени. 

Запослено је 12 наставника и један помоћни радник. Организована је ужина за  

ученике. У оквиру школе оформљена је мала библиотека са лектиром. Од спортских  

терена постоји асфалтирани терен за кошарку и фудбал. Часови физичког васпитања се  

одвијају на спортском терену, када то услови дозвољавају, или у учионици. Зграда  

школе је доста дотрајала и потребна јој је адаптација, мада доста радова је урађено 

протеклх година. Школа је приземног облика, ту се налазе шест учионица, библиотека, 

зборница, кухиња и тоалети. 

Током претходног периода у циљу подизања квалитета рада установе, а пре свега 

наставе набављена су наставна средства. Добијена су 2 пројектора, 2 беле магнетне 

табле, 2 лаптопа, школе је опремљена Интернетом, опремљена је и нова зборница са 

два норвешка радијатора, а и дотрајале столице су тапациране. Такође библиотека је 

опремљена са књигама, које су добијене као поклон од стране Националног савета 

румунске националне мањине. 

 

ВИЗИЈА 

 

 Наша визија обухвата следеће:  

1. Желимо отворену школу са атрактивним образовним услугама за ученике и све 

остале учеснике у наставном процесу;  



2. Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању 

његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са 

интересима окружења;  

3. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња 

реформа непрестано трајати;  

4. Желимо школу у којој ће ученици бити мотивисани за наставу, ваннаставне и 

слободне активности, а наставници спремни за савремене методе наставе и сарадњу са 

родитељима и ученицима, као и за међусобну сарадњу;  

5. Желимо школу која ће успешно сарађивати како унутар својих одељења, тако и са 

другим школама. 

 

МИСИЈА 

 

Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове 

индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и 

њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у 

друштвеном окружењу кроз одрживи развој.  

Стварамо услове да се ученици и њихови родитељи пријатно осећају у школи. Не 

желимо да будемо место где су ученици изложени стресним ситуацијама, разним 

видовима преоптерећености или било какве непријатности. Сви ученици наше школе 

имају подједнаке шансе за успех уз поштовање разлика у склоностима и 

способностима, као и развојног и социјалног окружења из којег долазе. Сваки ученик 

има могућност да достигне свој максимум, с обзиром да је мали број деце у одељењима 

те је индивидуални рад са децом на високом нивоу.  

Наш циљ је и даље мотивисати ученике за узимање учешћа како на такмичењима тако 

и у разним видовима ваннаставних активности, а све у циљу властите едукације, 

осмостаљивања, креативног и аутентичног изражаја.



АНАЛИЗА СТАЊА у издвојеном одељењу БАРИЦЕ 

СНАГЕ УСТАНОВЕ СЛАБОСТИ 

УСТАНОВЕ 

МОГУЋНОСТИ / 

ПОТРЕБЕ 

ПРЕПРЕКЕ 

Добра сарадња 

запослених 

Добра организација 

Добра сарадња са 

родитељима 

Добра сарадња са 

другим образовним 

установама у 

окружењу 

Сарадња са другим 

школама на 

румунском језику 

Добра сарадња са  

матичном школом у 

Пландишту 

Колектив мали и сви 

усмерени једни на 

друге 

Могућност 

коришћења 

дигиталних уџбеника 

на сваком часу 

Дотрајала зграда 

школе – акценат 

ставити на 

екстеријер зграде 

у наредном 

периоду ( обнова 

фасаде, замена 

улазне капије и 

изравнање 

прилаза) Што се 

тиче ентеријера, 

заменити 

унутрашња врата, 

поставити нове 

беле табле у 

преосталим 

учионицама, 

поставити на 

ходницима табле 

за ученичке 

радове и изложбе 

Недостатак 

стручне 

литературе 

Недостатак 

опремљене 

Стручно 

усавршавање 

Чешћа организација 

и реализација 

екскурзија, излета и 

дружења ван школе 

и за ученике и за 

наставнике 

Организовати 

активности за 

запослене у школи, 

ученике и 

родитеље, коjе су 

директно 

усмерене на 

превенциjу насиља, 

развој међусобне 

толеранције и 

емпатије 

Сарадња са 

локалном 

заједницом 

Финансије, 

непожиртваност 

Недостатак 

активности са 

ученицима који су 

укључени у насиље 

Недостатак сарадње 

са локалном управом 

Недостатак 

мотивације 

Незаинтересованост 

деце за рад, 

Лош однос друштва 

према просвети 



Опремљене две 

учионице ИКТ 

опремом 

Жеља за 

напредовањем 

учитеља и 

наставника, 

посећеност 

семинарима 

Дигитализација 

школе(интерактивне 

табле, 

коришћење 

дигиталних уџбеника) 

 

фискултурне сале 

у којој би се 

изводила настава 

физичког 

васпитања 

Недостатак 

сопствених извора 

финансирања 

Демотивисаност 

колега, ученика, 

родитеља 

Недовољна 

укљученост 

родитеља у 

праћење рада 

ученика 

Слаба посета 

родитеља 

индивидуални 

разговорима; 

Недовољан рад 

ученика код куће 

Више мотивисати 

ученике 

Већа међупредметна 

повезаност 

Примена знања са 

семинара/вебинара 

Равномерно 

распоређивање 

обавеза свим 

наставницима 

 

На основу извештаја о самовредновању, посматрања часова и запажања, као и проблема 

маркираних од стране наставника који раде у школи, постојали су специфични проблеми 

школе у Барицама, а анализом је утврђено следеће: 1. Евидентирано је слабо учешће 

ученика на школским такмичењима с обзиром на високу просечну оцену школе – у 



претходном периоду велики труд је уложен у мотивацију ученика како би се одазвали 

бројним школским такмичењима и тај труд се исплатио јер је број ученика који се 

такмичи све већи. Посебна заинтересованост деце је била за такмичење из језика 

(матерњег, страних), као и за спортска надметања. Ученици су се из матерњег, румунског 

језика, пласирали на регионално такмичење. 2. Проблем слабог коришћења рачунара и 

интернета у сврхе наставе и даље делимично постоји, из разлога што старије колеге нису 

усвојиле употребу рачунара у настави. 3. Постојао је неуједначени критеријум оцењивања 

– залагањем и добром сарадњом наставника критеријуми оцањивања су прилично 

уједначени. 4. Постигнућа ученика су већа самим тим што су ученици ангажованији и 

отворенији ка стицању нових знања и искустава. 

Акциони план за реализацију школског развојног плана за период од 2023. до 2028. 

године 

Акциони план школског развојног плана настао је као резултат анализе постојећег стања и 

жеље за даљим унапређивањем свих сегмената рада школе. Мисија коју смо себи задали 

израз је ставова свих укључених у живот и рад школе, ученика, наставника, родитеља, 

помоћног особља, управе. Акциони план представља организациону структуру са јасно 

дефинисаним циљевима, задацима, активностима, исходима, носиоцима, времену 

реализације и начином евалуације и праћења остваривања развојног плана. 

 

Чланови тима одлучили су да се посвете следећим областима квалитета: 

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 2. Настава и учење 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Иновативна настава кроз јачење међупредметних компетенција ученика и наставника 

АКЦИОНИ ПЛАН ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ПОДРУЧИЈЕ 

РАДА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА / 

ИНДИКАТОРИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

/ ПРАЋЕЊЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

2.1 Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу 

Јасно истицати 

циљева часа и 

вредновати 

знања у 

функцији 

даљег учења 

-наставници континуирано 

 

- израђена 

припрема за час 

- провере знања 

- евалуација 

Преглед 

директора и 

стручне службе у 

току 

посете часова 

Тим за квалитет 

рада 

установе 

од 2023до 2028. 

године 

2.3. Ученици 

стичу 

знања, усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенције 

на часу 

Обезбедити 

могућност 

ученицима да 

излажу своје 

идеје, износе 

оригинална и 

креативна 

решења и 

развијају све 

компетенције 

-ученици 

-наставници 

-ученички 

парламент 

континуирано - израђена 

припрема за час, 

- примена ИКТ у 

настави 

- ПП 

презентације 

- дигитални 

учбеници 

- евалуација 

Директор, 

стручна служба 

Тим за квалитет 

рада 

установе 

- присуство на 

часу 

од 2023до 2028. 

године 



2.5. Сваки 

ученик има 

прилику да 

буде успешан. 

Пружити 

сваком ученику 

могућност 

избора обраде 

тема и начина 

промоције 

продуката рада 

-наставници 

-ученици 

једанпут у току 

полугодишта 

радови ученика 

- продукти 

- презентације 

- пројекти, 

- фотографије 

- полугодишњи и 

годишњи 

извештаји 

Преглед 

директора и 

стручне службе у 

току 

посете часова 

Тим за квалитет 

рада 

установе 

Наставници који 

не учествују у 

пројектима 

од 2023до 2028. 

године 



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 3. Образовна постигнућа ученика 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Укључивање ученика у допунску и додатну наставу 

АКЦИОНИ ПЛАН ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ПОДРУЧИЈЕ 

РАДА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА / 

ИНДИКАТОРИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ 

ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈ

У / 

ПРАЋЕЊЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

3.1. Резултати 

ученика на 

завршном испиту 

показуjу 

оствареност 

стандарда 

постигнућа 

наставних 

предмета, односно 

оствареност 

постављених 

индивидуалних 

циљева учења 

Редовна провера 

достигнутог нивоа 

образовних 

стандарда на крају 

сваког тромесечја 

и полугодишта 

-наставници континуирано -израђени 

планови 

-израђени тестови 

- посете 

 диектора и 

стручне 

службе 

припремној и 

редовној 

настави 

 

-током године 

Индивиуализован

и рад са 

ученицима 

-наставници континуирано -израђени 

планови 

-израђени тестови 

-припремна 

настава 

Коришћење 

резултата 

завршног испита у 

даљем развоју  

сваког ученика 

-наставници континуирано - извештаји о 

завршном 

испиту и мерама 

унапређења рада 

- припреме за час 

у којима је 

видљива примена 



мера 

унапређења 

- евалуација 

3.2. Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

Обезбедити 

допунску 

и додатну наставу 

која пружа 

напредак 

у складу са 

програмским 

циљевима и 

индивидуалним 

потребама 

ученика 

-наставници континуирано - израђени 

планови 

- израђени 

пројекти 

- временски план 

реализације 

активности 

- евалуација 

-преглед 

директора и 

стручне 

службе у току 

посете 

часова 

-Тим за 

квалитет рада 

установе 

- извештаји о 

реализацији 

наставе и 

присуству 

ученика 

током школске 

године 

Континуирано 

учешће школе у 

међународним 

испитивањима 

процене 

ученичких 

постигнућа 

-наставници 

-помоћник 

директореа 

-сручна служба 

по плану 

надлежних 

установа 

-анализе и 

планови 

унапређења 

-Тим за 

квалитет рада 

установе 

-стручни 

сарадници 

-помоћник 

директора 

током школске 

године 



 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 4. Подршка ученицима 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сви ученици у школи имају адекватну подршку 

АКЦИОНИ ПЛАН ПЛАН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ПОДРУЧ

ИЈЕ 

РАДА 

АКТИВНО

СТ 

НОСИОЦ

И 

АКТИВН

ОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊ

А / 

ИНДИКА

ТОРИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕ

НЕ ЗА 

ЕВАЛУА

ЦИЈУ / 

ПРАЋЕЊ

Е 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУА

ЦИЈЕ 

4.1. У 

школи 

функцион

ише 

систем 

пружања 

Сарадња са 

стручњацим

а из 

установа за 

рад са 

ученицима 

са посебним 

-

наставниц

и 

-стручна 

служба 

-

континуир

ано 

-

документа

ција 

-стручна 

служба 

током 

године 

(ПИСА, ПИРЛС, 

ТИМСС). 



подршке 

свим 

ученицим

а. 

потребама 

Примењиват

и 

индивидуал

изацију 

наставе у 

функцији 

индивидуал

ног 

напредовањ

а 

свих 

ученика 

-

наставниц

и 

-

континуир

ано 

- израђени 

планови 

- ИОП - и 

- 

евалуације 

- директор 

-стручна 

служба 

током 

године 

4.2. У 

школи се 

подстиче 

лични, 

професио

нални и 

социјални 

развој 

ученика. 

Подстицати 

лични, 

професиона

лни и 

социјални 

развој свих 

ученика у 

школи 

-директор, 

-ученици 

-

наставниц

и 

-педагог 

-психолог 

-ученички 

-

континуир

ано 

-

полугодиш

њи и 

годишњи 

извештаји 

-

документа

ција 

-

-директор 

-стручна 

служба 

током 

године 



парламент 

-Савет 

родитеља 

 

евалуација 

4.3. У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицим

а 

из 

осетљиви

х група и 

ученицим

а са 

изузетним 

способнос

тима. 

Ускладити 

функционис

ање 

система 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група 

и ученицима 

са 

изузетним 

потребама 

-

наставниц

и 

-

континуир

ано 

-израђени 

планови 

-тестирање 

-

евалуација 

-директор 

-стручна 

служба 

током 

године 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 6. Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Људски и материјално-технички ресурси школе су у функцији 

квалитета рада школе 

АКЦИОНИ ПЛАН ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ПОДРУЧ

ИЈЕ 

РАДА 

АКТИВН

ОСТ 

НОСИОЦ

И 

АКТИВН

ОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊ

А / 

ИНДИКА

ТОРИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕ

НЕ ЗА 

ЕВАЛУА

ЦИЈУ / 

ПРАЋЕЊ

Е 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУА

ЦИЈЕ 

6.2. У 

школи 

функцион

ише 

систем 

за 

праћење и 

вреднова

ње 

квалитета 

рада. 

Обезбедит

и систем 

за 

праћење и 

вредновањ

е 

квалитета 

рада, 

предлагати 

и 

оствариват

и мере за 

побољшањ

-директор 

-ученици 

-

наставници  

-стручна 

служба -

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета 

и развој 

установе -

Ученички 

континуира

но 

-израђени 

акциони 

план Тимa 

за 

обезбеђива

ње 

квалитета 

и развој 

установе и 

Тима за 

самовредн

овање 

-

реализациј

-преглед 

директора 

и 

стручне 

службе у 

току 

школске 

године 

-Тим за 

квалитет 

рада 

установе 

-Тим за 

самовредн

током 

године 



е парламент 

-Савет 

родитеља 

-Школски 

одбор 

а овање 

6.4. 

Људски 

ресурси 

су у 

функциjи 

квалитета 

рада 

школе. 

Подстицат

и 

професион

ални 

развој 

запослени

х, 

обезбедит

и услове за 

његово 

остварење 

и 

унапређењ

е 

професион

алног рада 

-директор 

-стручни 

сарадници 

-

наставници 

-

континуира

но 

-израђен 

документ о 

стручном 

усавршава

њу 

-годишњи 

извештај 

-директор 

-Тим за 

квалитет 

рада 

Установе 

-Тим за 

самовредн

овање 

-Тим за 

стручно 

усавршава

ње 

током 

године 

6.5. 

Материја

лно-

технички 

Конкуриса

ње за 

финансијс

ка 

средства 

-

наставници 

-директор 

-локална 

-

континуира

но 

-израђен 

пројекат 

-

документа

-директор 

- Тим за 

пројектно 

планирање 

током 

године 



ресурси 

користе 

се 

функцион

ално. 

 

Набавка 

интеракти

вних табли 

Фасада и 

изолација 

школске 

зграде 

Нова 

школска 

капија и 

рампа 

Уређење 

школског 

дворишта 

управа 

-Тим за 

пројектно 

планирање 

ција  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА 

„ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 3, ВЕЛИКИ ГАЈ 

 

 

 

 

 

АНЕКС ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2028 ГОДИНЕ  

ЗА ОДЕЉЕЊЕ ВЕЛИКИ ГАЈ 

 

 

 

 

 

 

Стручни тим за развојно планирање Велики Гај 

 

 



ЛИЧНА КАРТА 

 издвпјенпг пдељеоа Велики  Гај 

- Прпфил шкпле:  Издвпјенп  пдељеое ПШ „Дпсиуеј  Пбрадпвић“ Пландищуе ,  Велики Гај. 

 Насуава се пдвија  на  српскпм  језику у нижим разредима у два пдељеоа ( кпмбинација  I 

– III , II - IV разред) са укупнп 1o ушеника. Укупнп је заппсленп 3 радника щкпле. Насуава се 

пдвија у преппдневнпј смени. У щкплскпм пбјекуу налази се и пдељеое дешијег вруића 

,,Срећнп деуиосувп'', Пландищуе. Шкплскп двприщуе ппремљенп је нпвим уеренпм за 

фудбал и кпщарку кап и љуљащкама , клацкалицама и упбпганима.Санација зграде је 

заврщена 2020.гпдине када је изграђена и рампа за пспбе са инвалидиуеупм, нпвп грејаое 

, мини фискулуурна сала , нпва ПВЦ супларија ,кап и рекпнсурукција крпва.Ушипнице су 

ппремљене нпвим намещуајем , елекурпнскпм уаблпм , лапупппм и щуампашем, кап и 

ппкривенпсу са два инуернеуа.Саниуарни швпр је у ппупунпсуи рекпнсуруисан.  

- Ресурси (щкплски прпсупр и ппрема) и насуавна средсува у ппупунпсуи дају  мпгућнпсу за 

квалиуеуан васпиунп –пбразпвни рад.Пнп щуп су нам раније биле мане и недпсуаци , сада 

су нам преднпсуи  и нада у щуп бпљи насуавни рад. 

      

                                                                                               Наш мптп је: У кпрак с временпм 



Анализа шкплскпг развпјнпг плана 2018-2022. 

ПШ ,,Дпсиуеј Пбрадпвић'' , Велики Гај 

Чланпви уима за щкплски развпјни план : 

1. Дара Бпжидарпв 

2. Мирјана Грпзданпвски 

3. Нада Мищшевић 

Чланпви уима за щкплски развпјни план  2023-2028. гпдине сасуали су се 1.02.2023.  Присуупили 

анализи псувареоа развпјнпг плана за 2018-2022. гпдину 

Приприуеуне пбласуи ШРП-а у Великпм Гају биле су : 

- Ресурси (щкплски прпсупр и ппрема) 

- Насуавна средсува (слабп кприщћеое рашунара и инуернеуа за ппуребе насуаве) 

- Ппдрщка ушеницима (ппдрщка ушеоу) 

- Насуава и ушеое (ппдсуицаое ушеника) 

- Еупс(аумпсфера и међуљудски пднпси) 

 

На пснпву преухпднпг Развпјнпг плана дпщли смп дп закљушка да је све пнп щуп је 

суављенп у слабпсуи рада щкпле , у преухпднпм перипду ппбпљщанп дп завиднпг нивпа. 

Шкпла је ренпвирана у целпсуи. 

 Изграђена је рампа за пспбе са инвалидиуеупм, нпвп грејаое , мини фискулуурна сала , 

нпва ПВЦ супларија .Ушипнице су ппремљене нпвим намещуајем , елекурпнскпм уаблпм , 

лапупппм и щуампашем.Саниуарни швпр је у ппупунпсуи рекпнсуруисан.  

- Ресурси (щкплски прпсупр и ппрема) и насуавна средсува у ппупунпсуи дају  

мпгућнпсу за квалиуеуан васпиунп –пбразпвни рад.  

У перипду 2019.дп 2020. Рад је бип пуежан збпг ренпвираоа щкпле па су шаспви 

пдржавани у прпсупријама МЗ Велики Гај.У упм перипду  прганизпвана је насуава кап и у 

другим щкплама, пнлајн.Часпви су пдржавани пууем вибер група и плауфпрма за 

ушеое.Шкплске 2020/2021.радилп се у већ ренпвиранпј щкпли али скраћеним радним 

временпм , шаспви су урајали 30минууа. 

У свим уим пуежаним услпвима рада није се изгубилп на квалиуеуу насуаве.Сви насуавници 

су се урудили да дају свпј максимум. 

 

На пснпву анализе суаоа щкпле у Великпм Гају, смаурамп да су слабпсуи : 

 

1. Приприуеуна пбласу НАСТАВА И УЧЕОЕ (ппдсуицаое ушеника) 

НАШЕ СНАГЕ НАШЕ СЛАБПСТИ 

Ппрељенпсу щкплскпг прпсупра, нпв  инвенуар, 
ппремљенпсу савременим насуавним 
средсувима 

Слаба мпуивисанпсу ушеника 



Велики щкплски прпсупр Велика смаоенпсу брпја ушеника 

Дпбрп ппзнаваое здравсувенпг и спцијалнпг 
суаууса ушеника пд суране ушиуеља 

Квалиуеу щкплских ппсуигнућа 

Дпбра сарадоа са рпдиуељима Нашин ушеоа 

                                                       

                                                                                   МИСИЈА И ВИЗИЈА 

МИСИЈА: 

Мисија наще щкпле је да прауимп савремене урендпве у пбразпваоу и да квалиуеуним 

сурушним радпм насуавника и сурушних сарадник апмпгућимп свакпм ушенику да се 

развија у складу са свпјим сппспбнпсуима, какп спцијалнп уакп и емпципналнп, и да у 

раду са насуавницима суишу сппспбнпсуи и вещуине за целп живпунп ушеое. 

 ВИЗИЈА                   

У наредних пеу гпдина, наща щкпла ће уежиуи: 

Ппбпљщаоу насуаве уз примену савремених насуавних средсуава, укљушиваое у 

свакпдневни рад елекурпнске учбенике  , какп би привплели ушенике да се заинуересују 

за  сувараое и прпщириваое знаоа и вещуина неппхпдних у савременпм свеуу. 

 

Чланпви тима за шкплски развпјни план су: 

1. Дара Бпжидарпв 

2. Мирјана Грпзданпвски 

3. Нада Мищшевић 

 

Чланпви уима за щкплски развпјни план 2022-2026. гпдине сасуали су се 01.02.2023.и присуупили 

анализи псувареоа Развпјнпг плана за 2022/2026. гпдину 

 

Приприуеуне пбласуи ШРП-а у Великпм Гају су : 

-    Кључна пбласт 2. Настава и учеое –2.3.  учеое 

2.3.2. нашин ушеоа 

2.4. праћеое напредпваоа ушеника 

2.4.1. праћеое и пцеоиваое 



-    Кључна пбласт   3.- Ппстигнућа ученика  

3.1. квалиуеу щкплских ппсуигнућа  

 3.1.4. мпуивисанпсу  ушеника 

-    Кључна пбласт 4.- Ппдршка ученицима 

 4.2. ппдрщка ушеоу 

4.2.1. квалиуеу ппнуђених прпграма за  ппдрщку ушеницима у прпцесу ушеоа;  

4.2.3. сурушна ппмпћ насуавницима у пружаоу ппдрщке ушеницима у прпцесу ушеоа  

   

-  Кључна пбласт 6.- Ресурси 

6.2. мауеријалнп-уехнишки ресирси 

6.2.2. насуавна средсува 

 

 

КЉУЧНА ПБЛАСТ 2 – НАСТАВА И УЧЕОЕ 

2.3. УЧЕОЕ 

2.3.2. Начин учеоа 

Нпви Развпјни план ппдразумева већу мпуивисанпсу и  инфпрмисанпсу ушеника п нашинима ушеоа 

крпз разлишиуе радипнице, крпз рещаваое прпблема. Псппспбљаваое ушеника да кприсуе 

елекурпнске  учбенике, разлишиуе прпграме за ушеое и сувараое. 

            Прпмена: кприщћеое инпвауивних  пблика насуавнпг рада  

Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

предаваое на уему 

Ушеое, дпбрп 

планираое 

ПП служба ппсеуа педагпга 

щкпле  

једнпм гпдищое 

Кприщћеое 

елекурпнске уабле и 

елекурпнских 

учбеника 

насуавници Угледни шаспви 

Редпвни шаспви 

Једнпм  недељнп 



Кприщћеое нпвих 

анимаципних 

прпграма , Scratch и 

сл. 

насуавници на шаспвима 

српскпг,енглескпг 

језика, упкпм насуаве 

Једнпм месешнп 

 

 

2.4. ПРАЋЕОЕ НАПРЕДПВАОА УЧЕНИКА 

2.4.1. праћеое и пцеоиваое 

Прпмена:С пбзирпм да имамп ушенике пп ИПП-у, прилагпђени су криуеријуми пцеоиваоа према 

мпгућнпсуима исуих и врщи се сисуемаускп праћеое какп редпвних, уакп и напредпваоа ушеника 

са ппсебним ппуребама,щуп се дпкуменуује кваруалним извещуајима.  

Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

впђеое ушенишких 

дпсијеа 

насуавници писани дпсијеи п 

прећеоу 

напредпваоа 

ушеника и ушенишких 

ппсуигнућа 

упкпм целе щкплске 

гпдине 

писаое ИПП 

извещуаја 

насуавници праћеое ушеника пп 

ИППу и писаое 

извещуаја 

кваруалнп 

усаглащаваое 

криуеријума 

пцеоиваоа 

насуавници упкпм сасуанака 

акуива 

два пууа гпдищое 

 

КЉУЧНА ПБЛАСТ 3 – ППСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

3.1.КВАЛИТЕТ ШКПЛСКИХ ППСТИГНУЋА 

3.1.4. мптивисанпст ученика 

Промена:Желимп да ппдсуакнемп веће ушещће ушеника у насуави, мпуивищући их  применпм 

разлишиуих пблика и меупда рада и кприщћеоем разлишиуих насуавних средсуава. Ваннасуавне 

акуивнпсуи би уребале да буду пгледалп щкпле-прва слика преппзнаваоа вреднпсуи щкпле кпја п 

квалиуеуу усуанпве гпвпри крпз прпщиреое фпнда искусуава ппсеупм разним музејима,  

ппзприщуу, сајму коига, градским библипуекама и сл.  



 

Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

кприщћеое меупда 

акуивнпг ушеоа 

насуавници угледни шаспви два пууа гпдищое 

Кприщћеое 

рашунара у насуави 

насуавници угледни шаспви, 

презенуације 

два пууа гпдищое 

секције, 

ваннасуавне 

акуивнпсуи 

насуавници Нарпдна урадиција 

Ппкажи щуа знащ: 

кпнсурукција 

предмеуа, вајаое 

скулпуура, глума, 

певаое 

Једнпм недељнп 

 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.2. ППДРШКА УЧЕОУ 

4.2.1. квалитет ппнуђених прпграма за ппдршку ученицима у прпцесу учеоа 

Промена: Израда и реализација прпграма за ппдрщку прпцесу ушеоа ушеницима пп ИПП-у. 

Примена савремених меупда рада у насуавнпм прпцесу. 

 

 

 

Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

израда и 

реализација плана и 

прпграма за 

ппдрщку прпцесу 

насуавници израда  кваруалних 

планпва и прпграма 

кваруалнп 



ушеоа пп ИПП-у 

Семинари –пбука за 

примену 

савремених меупда 

рада 

дирекупр, 

насуавници 

ппхађаое 

акредиупваних 

семинара 

једнпм гпдищое 

Уппуреба 

инфпрмаципних 

уехнплпгија у 

насуави 

насуавници кприщћеое 

рашунара 

Пп ппуреби упкпм 

гпдине 

 

4.2.3. стручна ппмпћ наставницима у пружаоу ппдршке ученицима у прпцесу учеоа 

Промена: Сарадоа са ПП службпм при кпнципираоу планпва рада ИПП и евенууалних 

непредвиђених сиууација,  савеупваое. 

Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

сарадоа са ПП 

службпм 

 насуавници, ПП 

служба 

савеупваое и 

кпнсулупваое са ПП 

службпм п 

ппсуигнућима 

ушеника пп ИППу и 

евенууалним 

кпрекцијама 

насуавнпг плана 

у упку целе щкплске 

гпдине 

 

 

 

КЉУЧНА ПБЛАСТ 6 – РЕСУРСИ  

6.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

6.2.2. наставна средства 

Веће кприщћеое савремених насуавних средсуава у насуави и израда насуавних средсуава у 

насуави пд суране насуавника и ушеника. Ппвећаое фпнда коига у библипуеци п.щ. Велики Гај. 

 



Активнпсти  Нпсипци  Начин рада Време реализације 

ппремаое ушипница 

уемауским 

плакауима 

Дирекупр набавка упкпм целе щкплске 

гпдине 

прпщиреое 

щкплске 

библипуеке 

дпдаунпм 

лекуирпм, 

савременпм 

лиуерауурпм 

дирекупр, лпкална 

заједница 

дпнације,ппсеуа Сајму 

коига 

у упку 4 гпдине 

израда насуавних 

средсуава 

насуавници и 

ушеници 

прављеое насуавних 

средсуава на 

шаспвима,радипнице 

упкпм  целе 

щкплске гпдине 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ - ВЕЛИКИ ГАЈ  

 

Пбласт прпмене – Настава и учеое 

Циљ: Псппспбљенпсу за кприщћеое инпвауивних пблика и меупда рада. 

КРИТЕРИЈУМ ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ 

Пдржаваое угледнпг 
шаса 

Евиденција п угледнпм 
шасу 

Једнпм или два пууа 
гпдищое 

насуавници 

Пдржаваое 
предаваоа на уему 
ушеоа 

Евиденција ушиуеља и 
психплпга 

Једнпм гпдищое Ушиуељ и психплпг 
щкпле 

Уппуреба дпдауне 
лиуераууре 

Припреме насуавника  Тпкпм гпдине Насуавници  

 

Циљ: Дпкуменуација п ИПП-у. 

КРИТЕРИЈУМ ИНСТРУМЕНТИ  ДИНАМИКА НПСИПЦИ 

Сви ушеници имају 
дпсије 

Радпви ушеника Крај пплугпдищуа Педагпг и психплпг, 
насуавник 



Ушеници пп ИПП-у имају 
дпсије 

Радпви ушеника Крај пплугпдищуа  Педагпг и психплпг, 
насуавник 

Ушенишка ппсуигнућа на 
квалификаципним 
перипдима 

Записници са 
пдељенских и 
насуавнишких већа 

Тпкпм гпдине Насуавници  

 

 

Пбласт прпмене – Ппстигнућа ученика 

Циљ: Већа мпуивисанпсу ушеника крпз прпщиреое фпнда искусуава ппсеуама разним кулуурним 

инсуиууцијама. 

КРИТЕРИЈУМ ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ 

Реализпване ппсеуе 
кулуурним 
инсуиууцијама пд 
знашаја 

Записник п ппсеуама У упку гпдине насуавници 

 

Пбласт прпмене – Ппдршка ученицима 

Циљ: Реализпвана ппдрщка прпцесу ушеоа пп ИПП-у. 

КРИТЕРИЈУМ ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ 

ИПП прпграм пбезбеђује 
напредпваое ушеника 

Евиденција ушиуеља Тпкпм гпдине насуавници 

Пбушенпсу насуавника за 
савремене меупде 

Дпсије насуавника  Једнпм гпдищое дирекупр 

Редпвна сарадоа са ПП 
службпм 

Евиденција насуавника ПП 
службе 

Тпкпм гпдине Насуавник, ПП служба 

 

Пбласт прпмене – Ресурси 

Циљ: Већа ппремљенпсу ушипница и библипуеке. 

КРИТЕРИЈУМ ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ 

Насуавници у 
припремама навпде 
уппуребу рашунара 

Припреме насуавника Тпкпм гпдине насуавници 

Већа ппремљенпсу 
щкплске библипуеке и 
ушипнице 

Увпд у ппсупјеће суаое Тпкпм щкплске 
гпдине 

Насуавници, дирекупр 

 

 


