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I  УВОД 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ,, ЛОЗНИЦА 

 

 
   Основна школа“Вук Караџић“ смештена је крај магистралног пута Шабац- Мали Зворник у великом и уређеном школском 
дворишту.Основана је 1965.као самостална установа.Самостално је радила све до 1990. год. кад јој је припојена школа у Зајачи која је у 
свом саставу имала издвојена одељења у Горњој Борини и Пасковцу, која и данас постоје а рад се изводи у комбинованим одељењима 
за разреде у првом циклусу ОВ рада. 
За својих 53 година рада она је стасала у савремену институцију која закорачује у будућност чврсто ослоњена на вредности богате, 
стваралаштвом прожете педагошке прошлости. 

У свом досадашњем раду школа је постизала запажене  образовно-васпитне резултате. На разним такмичењима организованим на 
нивоу општине, округа и Републике наши ученици су били међу најбољима или најбољи.На пријемном испиту за упис у средње школе 
остварили су добре резултате – и ове године скоро  сви ученици су се уписали у првом уписном року и у највећем проценту уписали су 
се са првом жељом  . 



    Колектив школе карактеришу примерени међуљудски односи и правилан однос према радним обавезама, нужно потребним за 
остваривање изузетно важних задатака образовања и васпитања нових генерација.  

   У току школских 2015/16. до  2017/2018. год. били смо домаћини такмичења :  

**16.11.2015. године у нашој школи одржано је општинско такмичење у одбојци-учествовало 9 ОШ, са мушким и женским екипама. 
**16.03.2016.Општинског и 9.04.2016.год. Окружног такмичење из биологије-по 166 ученика из 13 ОШ   

**20.12.2016. године У СЦ „Лагатор“ у Лозници одржано је Општинско такмичење у одбојци. Организатори такмичења су Град 
Лозница, ОШ „Вук Караџић“Лозница, Удружење педагога физичке културе Лознице и Установа за физичку културу „Лагатор“. 
Такмичење је организовано у две категорије – мушкој и женској. 

**12.03.2017.Општинског такмичење из географије и 25.03.2017.год. Окружног такмичење из математике 

**4.12.2017.год. Општинског такмичењау одбојци. Организатор такмичења су ОШ „Вук Караџић“ Лозница, Удружење педагога 
физичке културе Лознице 

**25.3.2018. године, Окружно такмичење из математике за ученике од 4. до 8. разреда основних школа. Учествовало је 217 ученика. 

и семинара 

**2016/2017. под називом „За витак стас и здравља спас – Моделовање физичке активности и исхране код деце“ 

**2018/2019.“Дигитална учионица“ 

А ученици су учествовали на такмичењима из скоро свих предмета и освајали награде и на државним такмичењима, а пратимо и 
промовишемо успехе ученика на такмичењима, где се приватно ангажују ван школе. 

У школи смо реализовали многе пројекте, а неки од њих су : 

-„Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање 
програма, инструмената и реализација завршног испита  у основном образовању“ које спроводи Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања 

-МП и Завода за вредновање квалитета ОИВ,тестирањем ученика  

- „Професионална организација на прелазу у средњу школу“ / oд 2012/13.-МП и организације за међународну сарадњу СР Немачке ГИЗ,   



-праћење постигнућа ученика 8.разреда на пробном ЗИ –све три године 

-  „ Праћење квалитета воде у Зајачи и превенција експозиције тешким металима и   њихове даље апсорпције у организму“- Школа је 
укључена у пројекат у сарадњи са Заводом за јавно здравље Шабац 
 
-„Безбедно детињство-развој безбедоносне културе младих“-–све три године  
 
-Пројекат МПНТР „Бесплатни уџбеници за школску …–све три године " 
 
-Пројекат “ЗдравоРастимокао  програм који има за циљ едуковати ученике седмих разреда о важности правилне исхране и бављења 
физичком активношћу. Пројекат је одобрен од стране:Министарства омладине и спорта републике Србије и Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије 

-Пројекат „Образовање за 5+“о партнерским односима родитеља и наставника 

-пројект Савеза за школски спорт Србије, под називом:ТВОЈ ЛАЈК ЗА НАШ ПЛЕС / Наше девојчице које су учествовале у овом плесу  
су освојиле 7. место од укупно 33 пријављене екипе 

- пројекат Удружењу грађана Искра и Тима за смањење сиромаштва и социјално укључивање,подржан од Градске управае Лознице 
«Израда Стратегије развоја социјалне заштите у Лозници 2016-2020» 

-Пројекат “Весела столица”као  програм који има за циљ едуковати ученике млађих разреда о важности правилне исхране и бављења 
физичком активношћу. Пројекат је одобрен од стране:ССПФВС и Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике 
Србије 

- Центар за популаризацију науке, образовања и унапређење научног новинарства „Сфера“у сарадњи са нашом школом реализовао је 
пројекат „Школа за младе генијалце“ 

-Радионице по пројекту Црвеног крста Србије , уз подршку Унитас фонда и МПНТР, које имају едукативни карактер са циљем заштите 
деце и младих од трговине људима, облика модерног ропства присутног у савременом друштву. 
-предавања у сарадњи са представницима МУП по националном пројекту „Основи безбедности деце“ у 4. и 6.разреду ,  
 

Школа је добила захвалнице  
-поводом акције „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“  
- за реализацију такмичења МИСЛИША 



-и за подршку у формирању читалачког клуба  
 
 

 

 
Настава је стручно заступљена, осим наставе математике-делимично. Преовлађује високи степен стручне спреме. 

 апсолвент 6ссс 7ссс 

учитељи - 1 17 

наставници 1 3 30 

Тренутно; 

- 4 наставникaприправика 

 - 17 наставника ради још у једној до две школе-основне, средње 

-у школи 19 наставника путника; у ИО Зајача , ИО Пасковац и у ИО Г.Боринипо један учитељ су путници као и психолог.Укупно 24 
путника. 

-број ученика за ове три године показује тендецију благог смањења-за 4 ученика.Разлог је промена места становања.Све три године је 
био по 1ученик који понавља разред. 

 уписали завршили 

2015/16 580 575 

2016/17 556 551 

2017/18 552 547 

 

-образовна структура родитеља је претежно средња стручна спрема. 



 

 

Свој основни задатак, образовање и васпитање ученика основношколског узраста, Школа је од свог оснивања успешно извршавала. У 
оквиру тога врши се едукација наставног кадра (семинари, активи...) и набавка савремених наставних средстава-према могућностима. 
Целокупна образовно-васпитна активност школе запажена је у ужој и широј друштвеној средини.  

 

 

 

 

II  АНАЛИЗА  СТАЊА 

Закључак досадашњег самовредновања и реализације Школског  

развојног плана 

( усвојен на седници Наставничког већа од 31.8.2018.г. ) 

ВРЕДНОВАЊЕ СТАРОГ ПЛАНА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

 

оствареност 

потпуно делимично неостварен 

1.Побољшати стање инфраструктуре коју 
користе ученици али и деца из насеља, 
опремити кабинет информатике , повећати 
безбедност ученика у школи и побољшати 
услове за релизацију наставе. 

* 

-боравaкје 
заживео ,ради 
од школске 
2016/2017.год. 

* 

-Занављање 
наставних 
средстава-
према 

* 

 



 

 

Доказ оствареног-правна,педагошка и 
финансијска документација и 
свакодневна употребљивост  

-санација 
мокрих чворова 

- решен 
проблем 
грејања у 
матичној 
школи 

-стара сала за 
физичко васп.у 
матичној 
школи 
првенствено 
планирана за 
још један 
кабинет 
информатике, у 
још једну 
учионицу за 
страни 
језик,додатну,д
опунску 
наставу,секције 

могућностима 

 

2.  

* повећање нивоа компетенција наставника 

 из области које семинаре буду прошли, као 
и путем међусобне сарадње  

*Применити 
акциони план 
за рад ментора 

*Применити 
акциони план 
за израду ГПР 
школе и ШП 

Доказ 

Педагошка 
документација 

*Применити 
стечено знање 
са семинара у 
ВОР-у 

доказ 

огледни 
часови,по 
потреби кроз 
рад,извештаји и 
информације на 
Наставничком 

* 

Обука 
наставника за 
ГВ у млађим 
разредима 

(Слаба 
заинтересован
ост ученика за 
овај предмет) 



 већу...,сертифи
кати 

* повећање нивоа информисаности ученика 
и комуникацијској флексибилности 

*Едукативне 
радионице из 
области 
здравственог 
васпитања, 
комуникацијск
их вештина за 
ученике 

Доказ 

Педагошка 
документација 

 

 

 

 

* веће укључивање родитеља у  рад школе 

 

  *Организовање 
реалних 
сусрета у 
оквиру 
програма ПО 
где ће 
родитељи бити 
предавачи, као 
експерти у 
својим 
професијама 
(интересовање 
ученика је 
усмерено на 
презентације у 



средњим 
шолама) 

3. Побољшање односа школе и друштвене 
средине у циљу подизања материјално-
техничких услова неопходних за рад школе, 
повећање здравствено- васпитне и 
безбедносне културе деце 

* Доказ 

Педагошка 
документација 

Такође,прилози 
и на сајту 
школе 

  

4. Брига о ученицима и подршка ученицима 
у учењу, афирмисању  и даљем 
професионалном усмеравању. 

 

* Доказ 

Педагошка 
документација 

  

6. Поспешити ангажовање ученика , на 
основу њихових разноврсних интересовања 
у циљу прагматичног и креативног рада 

* Доказ 

Педагошка 
документација 

Такође,прилози 
и на сајту 
школе 

  

7. Поспешити информисање о носиоцима 
послова у школи и просторном распореду 
школе 

 

Писане 
информације у 
холу школе,на 
сајту школе 

  

Стимулисати и награђивати успех 

 

  * Израдити  
правилник за 
награђивање и 
похваљивање 
запослених-
одустало се јер 



је закључак да 
нису сви у 
равноправном 
положају 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ У СВИХ 7 ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

• Интересне групе: 
-наставници-појединачно њих 35 од 51, или око 71% 
-родитељи ученика 4., 5., 6, и 8.разреда (одазвало се 126 родитеља од 270 ученика) –међу њима има родитеља ученика и других 
разреда. 
-ученици 4., 5., 6. и 8.разреда Од 270 ових ученика, анкету је радило 252 или 93.33%.  

• Самовредновање путем анкета, рађених почетком маја 2018.год. 
• Анкете су садржале и питања отвореног типа који су после сврстани у SWOT анализу 

 

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 1- ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

До 100% се у потпуности слаже да 
ови документи испуњавају све 
тражене захтеве 

54% у потпуности, 33% делимично 
се слаже  а 7% се не слаже да су 
ови документи усмерени на 
задовољење потреба ученика  

слично 

75% се у потпуности слаже да је 
постигнута међупредметна 
усклађеност , а усклађеност са ГПР 
слаже се у потпуности 93% 

  

 



АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 2- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

90% се у потпуности слаже 
наставник користи ефикасне 
методе рада и истиче циљ час 

  

67% се у потпуности слаже да уче 
ученике како да уче, повезују 
градиво...остали се слажу 
делимично 

  

91% у потпуности и 9% делимично 
се слаже да наставник даје 
ученицима јасна упуства у учењу 

58% у потпуности и 29% 
делимично се слаже да наставник 
даје ученицима јасна упуства у 
учењу 

50% у потпуности и 38% 
делимично се слаже-за ову 
категорију 

82% се у потпуности слаже да се 
настава прилагођава 
могућностима ученика 

  

45% у потпуности и 51% 
делимично се слаже да ученици 
разумеју оно што се ради на часу. 
Такво мишљење је и за 
заинтересованост ученика на часу, 
али 63% се у потпуности слаже да 
ученици стичу знања на 
часу.Остали се делимично слажу. 

55% у потпуности и 32% 
делимично се слаже да ученици 
стичу знања на часу 

слично 

До 72% се у потпуности слаже да 
наставник управља процесом 
учења,временом, употребом 
наст.средстава 

  

Око 75% у потпуности и 25% 
делимично се слажу да су 

61% у потпуности и 30% 
делимично се слаже да даје 

41% у потпуности и 40% 
делимично се слаже-за ову 



сегменти вредновања у складу са 
Правилником о оцењивању и у 
функцији даљег учења ,те 
прилагођени могућностима 
ученика,уз повратну информацију 
о учењу 

повратну информацију ученицима 
о њиховом раду 

категорију 

73% у потпуности ( остали 
делимично)се  слаже да је 
наставник подстицајан  иза 
ученика, показује емпатију и 
мотивише ученике 

60% у потпуности и 26% 
делимично се слаже да наставник 
изражава поштовање према 
ученицима, 9%не слажу се са 
овим 

55% у потпуности и 27% 
делимично се слаже-за ову 
категорију, 15%не слажу се са 
овим 

73% у потпуности ( остали 
делимично)се  слаже да 
наставник проверава да ли су 
постигнути циљеви часа и даје 
могућност ученицима да 
постављају питања 

  

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 3- ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

   

57% се у потпуности слаже,остали 
делимично  да успех показује 
оствареност образовних 
стандарда, највише на основном и 
средњем нивоу 

  

54% се у потпуности слаже и 36% 
делимично да су оцене у складу 
са постигнућем на ЗИ 

  



63% у потпуности и остали 
делимично се слажу да школа 
континуирано подстиче и прати 
успех ученика 

58% у потпуности и 26% 
делимично се слаже -за ову 
категорију 

61% у потпуности и 20% 
делимично за допунску, те 67% у 
потпуности и 15% делимично за 
додатну сматра да доприноси 
напретку ученика који их похађају 

слично 

 

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 4- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

   

64% се у потпуности слаже,остали 
делимично  да се пружа подршка 
ученицима и да су о истим 
обавештени 

Слично је оцењена довољност 
понуде ваннаставним 
активностима-52% и програма 
којима се негују здрави стилови 
живота-61%, развија се еколошка 
свест код ученика-64% и утиче на 
професионални развој ученика-
55% 

63% у потпуности и 25% 
делимично се слаже да су 
ученици и родитељи обавештени 
о врстама подршке коју пружа 
школа 

.......................................................... 

58% у потпуности и 23% 
делимично се слаже да школа 
подстиче 
професионалан,социјални 
иостали развој 

48% у потпуности и 30% 
делимично-обавештени ученици 

А 58% у потпуности и 15% 
делимично-обавештени 
родитељи 

...................................................... 

слично 

70% се у потпуности слаже,остали 
делимично  да се пружа подршка 
ученицима из осетљивих група 

  



73% се у потпуности слаже,остали 
делимично  да школа предузима 
мере за редовно похађање 
наставе ученика из осетљивих 
група и  

  

70% се у потпуности слаже,остали 
делимично  да школа сарађује са 
релевантним институцијама и 
појединцима у подршци 
осетљивим групама 

  

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 5- ЕТОС 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

   

До 55% у потпуности слаже,остали 
делимично ( 6% се не слаже)  да 
су у потпуности регулисани 
међуљудски односи 

  

61% у потпуности и 33% 
делимично се слаже( 6% се не 
слаже) да постоји  међусобно 
уважавање 

45% у потпуности и 37% 
делимично се слаже да постоји  
међусобно уважавање свих у 
школи 

47% у потпуности и 17% 
делимично се слаже да постоји  ... 

67% у потпуности и 24% 
делимично се слаже, 3% се не 
слаже, 6% не зна  да постоје 
разрађени поступци 
прилагођавања на нову школску 
средину за новопридошле 
ученике и наставнике 

  



64% у потпуности и 33% 
делимично се слаже да постоји 
промоција наставника и ученика, 
а да се јавно истичу и промовишу 
64% у потпуности и 36% 
делимично се слаже 

71% у потпуности и 11% 
делимично се слаже да.... 

59% у потпуности и 18% 
делимично, 15% не зна да …. 

69% у потпуности и 24% 
делимично се слаже да је школа 
је безбедна средина за све 

  

45% у потпуности и 48% 
делимично се слаже да је 
школски простор прилагођен 
потребама деце са сметњама у 
развоју, ( 6% се не слаже) 

  

60% у потпуности и 36% 
делимично се слаже да је 
школски амбијент пријатан, 
преовлађују ученички радови и да 
треба радити на прилагођавању 
простора деци са посебним 
потребама 

57% у потпуности и 27% 
делимично се слаже да је 
школски амбијент пријатан 

 

73% у потпуности и 27 % 
делимично се слаже да је у школи 
изражен негативан став према 
насиљу 

67% у потпуности и 20% 
делимично се слаже да.... 

63% у потпуности и 19% 
делимично, 12% не зна да …. 

66% у потпуности и 33% 
делимично се слаже да се 
примењују мере и функционише 
мрежа решавања проблема 
насиља, а примењују се 
интервентне активности 

51% у потпуности и 22% 
делимично се слаже, 15% не зна 
да се примењују мере и 
функционише мрежа.. 

53% у потпуности и 21% 
делимично, 18% не зна да …. 



61% у потпуности и 30% 
делимично се слаже , 9% не зна 
да.... 

52% у потпуности и 28% 
делимично се слаже да су у школи 
прихваћене иницијативе УП 

41% у потпуности и 29% 
делимично се слаже... 

64% у потпуности и 36% 
делимично се слаже да у школи 
функционише систем редовног 
информисања родитеља о 
активностима и делатностима 
школе  

Иста је процена и да школа 
развија и негује различите облике 
активног учешћа родитеља у 
животу школе  

64% у потпуности и 21% 
делимично се слаже да су 
родитељи обавештени о 
дешавањима у школи 

 

55% у потпуности и 36% 
делимично се слаже, , 3% се не 
слаже, 6% не зна  да постоје.... 

69% у потпуности и 21% 
делимично се слаже да  у школи 
постоје активности у којима свако 
може да нађе себе 

72% у потпуности и 15% 
делимично 

61% у потпуности и 36% 
делимично се слаже ( 3% се не 
слаже)да школа сарађује са 
актерима у заједници 

50% у потпуности и 24% 
делимично се слаже,18% не зна  
да школа учествује у 
активностима друштвене 
заједнице 

59% у потпуности и 10% 
делимично се слаже, 25% не зна 
да... 

 

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 6 -ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

   



До 70% у потпуности слаже,остали 
делимично  да су планирање и 
програмирање усклађени 

  

64% у потпуности и 24% 
делимично се слаже да директор 
ефективно и ефикасно организује 
рад у школи ( 12% се не слаже) 

61% у потпуности и 17% 
делимично се слаже да... 

56% у потпуности и 17% 
делимично се слаже да..., 15% не 
зна 

54% у потпуности и 33% 
делимично се слаже да су 
задужења равномерно 
распоређена( 15% се не слаже) 

 52% у потпуности и 20% 
делимично се слаже да  

78% у потпуности и 15% 
делимично се слаже да 

52% у потпуности и 20% 
делимично се слаже да директор 
предузима мере за решавање 
проблема, 16% не зна 

52% у потпуности и 17% 
делимично се слаже да ...19% се 
не слаже 

73% у потпуности и 21% 
делимично се слаже 

52% у потпуности и 20% 
делимично се слаже, а 20% не зна 
да директор уважава предлоге 
савета родитеља 

 

73% у потпуности и 21% 
делимично се слаже, 

46% у потпуности и 14% 
делимично се слаже, а 28% не зна 
да директор развија сарадњу са 
другим  установама, 27% не зна 

 

76% у потпуности и 21% 
делимично се слаже,да директор 
својом посвећеношћу у послу даје 
пример другима,иницира 
иновације,има поверење у 
запослене,подстиче целоживотно 
учење,лидерским  и менаџерским 
деловањем омогућава развој 

  



школе 

76% у потпуности и 24% 
делимично се слаже,да стручна 
тела , органи , струћни сарадници 
прате и анализирају успех ученика 

  

70% у потпуности и 28% 
делимично се слаже,да тим за 
самовредновање остварује 
послове у складу са потребама и 
прописима, континуирано 

  

52% у потпуности и 42% 
делимично се слаже 

52% у потпуности и 23% 
делимично се слаже, да је 
развијен систем информисања о 
важним питањима из живота рада 
школе, 16% не зна 

50% у потпуности и 29% 
делимично се слаже, да је 
развијен систем информисања о 
важним питањима из живота рада 
школе, 10% не зна 

 

АНАЛИЗА  ЗА ОБЛАСТ 7- РЕСУРСИ 

НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИЦИ 

   

73% у потпуности слаже,остали 
делимично  да су обезбеђени 
потребни љуски ресурси,који 
имају потребне квалификације 

.................................................... 

Исто мисле и на тврдњу да је у 
школи на број ученика довољно 
наставника и стр.сарадника 

  



58% у потпуности и 42% 
делимично се слаже да 
наставници примењују нова 
знања 

  

78% у потпуности и 21% 
делимично се слаже да се 
приправници уводе у посао 

  

 75% у потпуности слаже,остали 
делимично  да постоји сарадња 
наставника са стручном службом у 
складу са потребама 
унапређ.наставе и учења 

39% у потпуности ,52% делимично 
се слаже,... 

57% у потпуности ,15% делимично 
се слаже,16% не зна... 

66% у потпуности слаже,остали 
делимично  да је стручно 
усавршавање према 
могућностима 

  

45% у потпуности ,45% делимично 
се слаже, а 9% се не слажеда су у 
школи обезбеђени  мат,-
тех.ресурси 

................................................. 

39% у потпуности ,52% делимично 
се слаже,да је школа опремљена 
потребним наставним средствима 
за реализацију квалитетне наставе 

46% у потпуности и 29% 
делимично се слаже, а 12% не зна 
... 

 

........................................... 

68% у потпуности ,18% делимично 
се слаже,да се нст.средства 
користе у циљу постизања 
квалитетне наставе 

46% у потпуности и 30% 
делимично се слаже, а 17% не 
слаже се... 

 

................................................... 

57% у потпуности ,24% делимично 
се слаже,да се наст.средства 
користе у циљу постизања 
квалитетне наставе, 12% не зна 

Да је простор у складу са 
нормативима   52% у потпуности и 
48% делимично се слаже 

  

Да је школа физички безбедно 48% у потпуности ,31% делимично 48% у потпуности ,25% делимично 



место 63% у потпуности и 37% 
делимично се слаже 

се слаже,  5% не зна. 16% не слаже 
се ... 

се слаже,  7% не зна. 18% не слаже 
се ... 

48% у потпуности ,51% делимично 
се слаже да школски простор 
задовољава здравствено-
хигијенске услове 

  

61% у потпуности ,39% делимично 
се слаже да се школски простор 
користи према плану коришћења  

  

 

НАПОМЕНА : у колони  за одговоре ученика  где пише слично мисли се да су слични са одговорима родитеља покатегоријама у % за одређену 
тврдњу. 

 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ‒ SWOT АНАЛИЗА 
 

СНАГЕ ШКОЛЕ СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

 Руководство школе 
 Постигнућа ученика на такмичењима 
 Стручан наставни кадар ( скоро у 

потпуности) 
 Спровођење разних активности у школи 

Успешно организовање различитих 
такмичења(школских, спортских...) и семинара у 
школи; 
  
 Добра комуникација и међуљудски односи 
 Рад пп службе 
 Спровођење закона 
 Улагање у реновирање школе 
 Брига о безбедности ученика 

 Недовољна опремљеност материјално-техничким 
средстви 

 Недовољан рад са талентованом децом 
 Немотивисаност и незаинтересованост ученика 
 Неусаглашени критеријуми оцењивања 
 Ученици нередовно и у недовољном броју похађају 

допунску наставу 
 Недовољна стручна осособљеност наставног кадра за рад 

са децом са посебним потребама 
 наставници који раде у две и више школа нису увек на 

располагању потребама школе,родитељима и ученицима 
 
 



 Сарадња са осталим институцијама ван 
школе 

 Квалитет наставе 
 Промоција успеха ученика и наставника 
 Сајт школе 
 наставници који раде у две и више школа 

су довољно посвећени раду и у овој школи 
 

 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ПРЕТЊЕ НА ПУТУ РАЗВОЈА 
 Аплицирање на пројекте 
 Размена искустава са другим школама 
 Превазилажењемex-catedraнаставе 
 Едукација наставника и стручне службе 
 Више ваннаставних активности 
 Рад са надареним ученицима 
 Набавка наставних средстава 
 Континуирано реновирање зграда школе  
 Иновације у настави 
 Организовање заједничких акција 

укључивањем родитеља; 
 Развијањем свести о правима и 

одговорностима код  ученика 

 Финансије 
 Смањење броја деце ( национални проблем ) 
 Уништавање школске имовине 
 Проблеми социјалне природе 
 Превелики притисак на наставнике што се папирологије 

тиче 
 Велика права ученика 
 Непостојање стручног кадра за рад са децом са посебним 

потребама ( проблем града) 
 
 
 

• АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

2015/16 

 Српски језик Математика Комбиновани тест 
резултати пробног завршног 
испита    11,81 8,04 12,13 

резултати  завршног испита 13,33 7,86 11,75 
напомена – рачунато само за ученике наше школе  - 72  

2016/17-просечан број бодова 



 Српски језик Математика Комбиновани тест 
резултати пробног завршног 
испита    

  10,40 
 

5,55 
 

9,12 
 

резултати  завршног испита  12,46 
 

9,93 
 

10,19 
 

напомена – рачунато само за ученике наше школе  -  74 ученика 

2017/18-просечан број бодова 

 Српски језик Математика Комбиновани тест 
резултати пробног завршног 
испита    

11.92 6.27 9.13 

резултати  завршног испита 11.96 10.08 13.84 
напомена – рачунато само за ученике наше школе  -  78 ученика 

 
 Са 1. жељом Са 2. 

жељом 
Са 3. 
жељом 

Са 4. 
жељом 

Уписало се у 2.уписном 
кругу 

2015/16 
 

54,16% 19,44%  9,72% 4,16 %   * 1ученик 
*4 ученика није наставило 
даље школовање 
 

2016/17 48,00% 30,67% 9,33% 10,67 %   * сви су се уписали у првом 
уписном кругу 
*1 ученик није наставио 
даље школовање 
 

2017/18 58,97% 20,52% 10,26 % 2,56 %   *1ученик 
 
*1 ученик није наставио 
даље школовање 

•  

•  

•  



• АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

2015/2016. 

 УСПЕХ  у  % за разреде од 2-8.  

 ОДЛИЧАН ВР.ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН ПОЗИТИВАН  

Матична 
школа 

48.14 33.95 15.35 2.33 99.77 1 уч. Је 
поновио 
разред 

Издвојена 

одељења 

41.54 38.46 16.92 3.08 100.00  

 

2016/2017. 

 УСПЕХ  у  % за разреде од 2-8.  

 ОДЛИЧАН ВР.ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН ПОЗИТИВАН  

Матична 
школа 

50.35 31.55 16.01 1.06 99.77 1 уч. Је 
поновио 
разред 

Издвојена 

одељења 

39.44 39.44 19.72 1.41 100.00  

 

2017/2018. 

 УСПЕХ  у  % за разреде од 2-8.  



 ОДЛИЧАН ВР.ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН ПОЗИТИВАН  

Матична 
школа 

45,26 37,23 19,76       3,23 99,51 1 уч. Је 
поновио 
разред 

Издвојена 

одељења 

38,81 31,34 29,85 - 100.00  

 

Поправни испит полаже мали број ученика из историје- по годинама : 3,4,7 ученика, из енгл.јез. 4,-,- српски језик -,-,3 а до прошле 
године био је 1 ученик, који није присуствовао  часовима историје, током године, а онда је полагао разредни испит-разлог: 

незадовољство ученика и родитеља педагошким 
радом наставника ( ради се о одличном ученику) 

        Од изборних предмета Православни катихизис је 
у великом проценту, око 95% у односу на ГВ и од 
2014/15. заступљена је и Муслиманска веронаука 
ИЛМУДИН (12 ученика од 2-8.разреда ове шк.год.) . 
Такође и информатика и рачунарство; само у једном 
одељењу је био изборни предмет-
Цртање,сликање,вајање. 

 
 

 

*На почетку реализацијепретходног РП школа је 
имала екстерну евалуацију. Закључна оцена је 
била 3, а појединачно по областима вредновања: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

На основу сумираних података, у предстојећем периоду треба радити на : 

-примени наставних метода које ће подстаћи још веће интересовање ученика за стицање знања / 
активна,интерактивна.пројектна настава,- 
 -још већем форсирању учења са разумевањем,фокусирањем на битне ствари из преобимног градива,а које су важне у животу 
уопште 
-више допунске и додатне наставе , 
-прилагођавању наставе ученицима, 
- у школи функционише систем пружања подршке ученицима, али има потребе за још већом комуникацијом и сарадњом са 
родитељима и ученицима. Да се интензивирају разни облици подршке ученицима и у образовном и у васпитном смислу. 



-информисаности и ученика и родитеља о врстама подршке у школи, о свим важним питањима из живота и рада школе... 
-веће ангажовање ученика уопште 
-форсирати здраве стилове живота-на часовима физичког васпитања,предавања... 
- иако се  у школи организују превентивне активности, прате и решавају евентуални случајеви насиља-интензивирати 
развијање васпитних елемената, стилова...али у домену школе и уз сарадњу са родитељима 
-већем узајамном поштовању свих 
-опремању и сређивању школе, да би била функционалнија и пријатнија за све, а нарочито и физички безбедније место.- 
-опремању школе наставним средствима 
-стручном усавршавању наставног кадра 
-радити на подизању нивоа безбедности свих у школи 
 
У нашој школи све ово постоји , сагласне су све три групе , најчешће у највећем проценту, али се то све треба још више 
развијати. 
 
 

РП за период од школске 2018/19. до 2020/21.године , а према анализи стања ( анкетирањем наставног кадра, родитеља и ученика 
) приоритет није дат неким , већ ће се еадити на свим областима:ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ШКОЛЕ,НАСТАВА И УЧЕЊЕ  ,ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА,ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА,  ЕТОС, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ,РЕСУРСИ  
 

 

 

• МИСИЈА, 

ОШ Вук Караџић у Лозници је савремена школа са издвојенимодељима,са добрим стручним кадром,дугом традицијом и 
инзванредним резултатима ученика из наставних и ваннаставних активности.Мисија наше школе је да негујемо и награђујемо 
постојеће добре односе са окружењем,а у оквиру школе однос између ученика и  наставника,да развијамо 
правичност,одговорност,међусобно разумевање и уважавање.Колектив спремно прихвата нове идеје у циљу унапређења наставе 
и ваннаставних активности. 
 



ВИЗИЈА 

Као школа желимо да пружамо сталну подршку ученицима кроз осавремењивање наставе у новом функционалном и удобнијем 
радном простору. Желимо да подстакнемо индивидуалност сваког ученика и да постанемо школа коју деца воле, радо у њу долазе, уче 
и друже се. 

Желимо да применом нових наставних метода и савремене инфорнационо-комуникационе технологије стручни кадар реализује 
прилагођене наставне планове и програме,у циљу побољшања квалитета наставе и учења,уважавајући индивидуалне способности 
ученика. 

Хоћемо да буде привлачна,ефикасна и атрактивна за ученике,родитељеи локалну заједницу како бисмо постали водећа школа у 
региону. 

III ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ (АКЦИОНИ ПЛАНОВИ) 
 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
 
 

Основа квалитетног рада у образовно-васпитним установама је темељно, осмишљено и на реалним основама и потребама 
засновано планирање и програмирање. Због тога, прва област у Правилнику о стандардима квалитета рада образовно-васпитних 
установа је Школски програм и Годишњи план рада школе.  
Највећи напредак је учињен у припреми  Школског програма. У претходном периоду од 3 година у овој области учињен је велики 
напредак и поред бројних проблема и отежавајућих следећих околности:    

- нејасноће око садржаја и структуре Годишњег плана рада и Школског програма  
- испоштовани сви законски прописи везани за структуру и садржај ШП и ГПР-а школе   
- откуцани сви школски програми од 1-8. разреда   
- прецизирана задужења запослених у оквиру Стручних већа, актива и тимова   
- поред планова и програма ШО и СР, транспарентан је у потпуности годишњи план и програм рада директора школе   
- донети су програм професионалне орјентације и акциони план за унапређење рада школе    

У наредном трогодишњем периоду акценат ће се ставити на даљем повезивању Стручних већа у тематском планирању, иновирању 
Школског програма на основу интересовања и потреба ученика, естетском изгледу наведених докумената. 
У складу са тим, као мере за унапређивање образовно- васпитног рада, предвидели смо следећи циљ, задатке и активности:



Развојни циљ: Унапредити планирање и програмирање школске документације. 
Критеријум успеха: Успешно израђени и реализовани  наставни  планови. 

Задаци Критеријум успеха 
1. Унапређење Школског развојног план и Годишњег плана рада 
 

Успешно израђени планови. 

 

 
 

  
  

  

 
  

Акциони план за задатак 1 
Унапређење Школског развојног плана и Годишњег плана рада 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
У Годишњи план рада школе за следећу 
школску годину убацити глобалне/годишње 
планове наставних предмета 
 

Пред очетак сваке 
школске године 
 

сви наставници Педагошка документација – 
записници 

Уграђивање акционог плана Школског 
развојног плана у Годишњи план рада школе за 
2018-2021. годину 

До почека школске 
године,  
 
 

тим за самовредновање, 
 

Педагошка документација – 
записници 

 



2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
 

На основу података, извршених анализа и извештаја закључили смо да су у протеклом периоду наставници примењивали разноврсне 
облике рада у реализацији наставе (угледни часови) .Оваква успешност  и у највећој мери постигнута је  кроз реализацију интерног 
стручног усавршавања. 

 
Од реализованих тема у васпитно-образовној пракси примену су нашле најразличитије врсте иновативних наставних метода и 

техника , а видно је унапрађен рад и кроз примену информационо - комуникационих технологијa. Рад свих запослених биће усмерен на 
даље осавремењавање наставног процеса и његово прилагођавање образовним потребама ученика и њиховим могућностима. 

 
У складу са тим, као мере за унапређивање образовно-васпитног рада, предвидели смо следећи циљ, задатке и активности: 
 
 

Развојни циљ: Унапредити област наставе и учења,кроз примену одговарајућих дидактичко-методичких решења,уз 
уважавање потреба ученикаи стварање подстицајне атмосфере за учење. 
Критеријум успеха: Наставници  врше  самовредновање на основу : скале процене за ученике, мишљења са посећених часова и 
стандарда квалитета установе ( област Настава и учење) на крају трећегодине реализације РПШ.  
Перманантно ћемо организовати огледне и угледне часове на нивоу школе 

Задаци Критеријум успеха 
1. Ученици постављају себи циљеве у учењу 
 

Напредовање у учењу. 
Добри резултати на такмичењима. 
Постиже се све већа самоувереност ученика у учењу. 

  Ученици постижу добре резултате на завршном испиту. 
2. Наставник разуме потребе ученика и посвећује време кад им је 
потребно 

Наставници на сваком часу прилагођавају свој план рада 
потребама ученика, максимално индивидуализујући наставу, 
узајамно се консултују користе услуге персоналних асистената, 
помоћ одељенских старешина као и стручних органа школе. 

3. Ученици имају довољно времена за задатке које им даје 
наставник 

Задовољство и успех ученика 

4. Наставник примењује методе повезивања новог градива са 
старим и повезивање градива из различитих предмета 

Напредовање у учењу и добри резултати 

 
 
   
Акциони план за задатак 1 



Ученици постављају себи циљеве у учењу 
Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Одржавање ЧОС-а на тему: Циљеви учења и 
самоевалуација 

На ЧОС-у Наставник, пп служба Успех ученика 

Ученик ефикасно користи време на часу На сваком часу Ученици Успех ученика. 
Напредовање ученика. 
Добри резултати на такмичењима. 
Постиже се све већа самосталност 
ученика у учењу. 
Буди се интересовање ученика за 
стицање стварних знања. 
Ученици постижу добре резултате 
на завршном испиту. 

Акциони план за задатак 2  
Наставник разуме потребе ученика и посвећује време кад им је потребно 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Прилагођавање захтева, упутстава 
могућностима ученика 

Током године Наставник  Скала процене. 
План посете часовима директора, 
психолога 

Прилагођавање времена, темпа рада потребама Током године Наставник Скала процене. 
План посете часовима директора, 
пп службе 

 
 

Акциони план за задатак 3 
Ученици имају доваљно времена за задатке које им даје наставник 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Дискусија на стручним телима школена тему 
однос ученик и наставници  

Периодично током 
године 

Психолог Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Ученик показује поштовање према наставнику На сваком часу Наставници  Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Ученици стичу знања на часу На сваком часу Наставници Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Акциони план за задатак 4 



Наставник примењује методе повезивања новог градива са старим и повезивање градива из различитих предмета 
Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Више пажње обратити на повезивање новог 
градива са старим 

На сваком часу 
 

Ученици, наставници 
 

Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Повезује делове часа 
Користи савремене наставне методе које 
суефикасне за повезивање градива на часа 
Примењује дидактичке принципе на часу 
 



3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
На основу анализе документације за област Квалитет школских постигнућа из претходног Развојног плана дошли смо до закључка 

да су наставници информисани о постигнућима ученика наше школе на иницијалном тестирању, као и на завршном испиту, јер се 
редовно врши извештавање и анализа на седницама Наставничког већа.   

Ученици који слабије напредују обухваћени су допунском наставом, а ученици којима је потребна подршка обухваћени су ИОП-ом, 
што се не може рећи када су у питању даровита деца ( потребно је више планирати и реализовати рад са овом децом, од досадашње 
праксе).  

 
У наредном периоду посебну пажњу посветити формативном оцењивању ученика које отвара простор за унапређење постигнућа 

ученика, како током школске године, тако и на завршном испиту. 
 

С обзиром на карактеристике и важност ове области у наредном периоду требало би континуирано пратити и анализирати резултате 
постигнућа и у циљу тога радити на мерама ради достизања остварености стандарда образовања. 

 
Развојни циљ: Перманентно подизање квалитета школских постигнућа ученика у циљу достизања остварености стандарда образовања 
у токушколске године и на завршном испиту. 
Критеријум успеха: 
- Повећана успешност школских постигнућа ученика у току школске године, да  имају  бољи успех у односу на претходни период и 
да остварују виши ниво  образовних стандарда. 
- Постизање бољих резултата ученика на завршним испитима у односу на претходни период. 
- Повећан број ученика на такмичењима уз постизање бољих резултата. 

Задатак: Критеријум успеха: 
1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво Побољшан општи успех и владања ученика у односу на 

претходну школску годину уз примену образовних 
стандарда и доследно придржавање Правилника о 
оцењивању ученика бољи успех/ постигнућа (оствареност 
стандарда ученика који су обухваћени годишњим 
тестирањима (националним) и завршним испитима. 

2. Проналажење бољих организационо - техничких решења заобразовно-
васпитног рада са даровитим ученицима 

Даровити ученици су укључени у додатни рад и секције, 
учење путем решавања проблема, пројектне наставе, 
користити  разноврсне изворе знања уз примену савремене 
технологије (бим пројектор и др.) и постизање резултата на 
такмичењима и завршним испитима у складу са напредним 
нивоом стандарда. 

3. Доношење и реализација плана припреме за иницијалне тестове и  Обезбеђена је и организована припремна настава из свих 



завршни испит предмета из којих ученици полажу завршни испит уз 
строго поштовање законске регулативе. 

 
 
Акциони план за задатак 1 
Подизање образовних посгнућа на виши ниво 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Праћење постигнућа на крају полугодишта и  
школскегодине 

децембар/јун Наставници, директор, 
пп служба 

Наставничко веће, Педагошки 
колегијум 

Корекција наставних планова и усклађивање 
са 
образовним стандардина 
 

септембар Наставници 
разредне и предметне 
наставе, СВ 

Годишњи и месечни планови рада 

Анализапретходних постигнућа и доношење 
мера за наредни период 

На почетку године Наставници предметне 
и разредне наставе, пп 
служба  и директор 

Стручна и Наставничка већа, 
Педагошки колегијум 

Акциони план за задатак 2 
Проналажење бољих организационо - техничких решења за образовно-васпитног рада са даровитим ученицима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Идентификовање даровитих ученика Септембар сваке 

године 
Наставници Формирање евиденција о 

праћењу идентификованих 
ученикa 

Реализација часова додатне наставе по 
израђенимпрограмима 

Током године Наставници Увид у дневнике рада 

Праћење постигнућа ученика на такмичењима Мај  Наставници Вођење евиденције о учешћу 
Акциони план за задатак 3 
Доношење и реализација плана припреме за иницијалне тестове и завршни испит 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Припреме ученика за иницијално тестирање Септембар, јун Наставници 

предметне наставе 
Тестови из Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја 

Реализација часова припреме ученика за 
завршнеисите 

Друго полугодиште Наставници 
предметне наставе 

Дневник рада 

Анализа резултата на завршним испитима Мај/ јун Наставници 
предметне наставе 

Педагошки колегијум 
(извештаји) 
Наставничко веће 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Школа поседује потребну документацију, правилнике у којима постоје јасне процедуре за заштиту ученика. Постигнућа и успех 
ученика се прате и анализирају и сходно томе се планирају активности које ће помоћи свим ученицима. 
 

У наредном периоду потребно је унапредити ову област кроз јасније дефинисање предлога мера за побољшање успеха 
појединих ученика. Потребно је редовно праћење ефеката допунске наставе, корекције ИОП-а за ученике којима је потребна подршка у 
учењу. Због тога посебан акценат стављамо на стручно усавршавање наставника у раду са децом са сметњама у развоју и даровитом 
децом како би се повећале професионалне компетенције наставника. Тежимо да прилагодимо приступ свој деци којој је потребна 
подршка и да стварамо прихватајућу атмосферу у школи и позитиван став према инклузивном образовању. Посебно радити на 
редовности долажења ученика на допунску наставу и укључити родитеље у подстицање и праћење ученика дакористе ову врсту 
подршке школе. 
 
 
 

Школа, преко ваннаставних активности, подстиче ученике на учешће у акцијама које доприносе задовољавању ученичких 
потреба, интересовања, креативности; развијању социјалних вештина; неговању правих вредности и здравих стилова живота; 
формирања правилних ставова према раду, мотивисаности и одговорности за сопствено напредовање.  
Планирамо даље унапређење ове области и кроз још бољу сарадњу са институцијама из окружења. 

 
 
 



Развојни циљ: Подстицање личног,професионалног и социјалног развоја,а нарочито ученика из осетљивих група 
Критеријум успеха: Висок проценат ученика изражава осећај сигурности, задовољства због подршке и разумевања школе за њихово 
напредовање 

Задаци Критеријуми успеха 
1. У школи се промовишу здрави стилови живота Информисаност и усвајање здравих животних стилова.  

Здравствени програми у оквиру редовне наставе. 
2. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. Информисаност о карактеристикама појединих занимања; 

Припрема ученика за самопроцену својих способности; 
  Припрема ученика за самостално доношење одлука и 
предузимање одговорности за сопствену професионалну 
будућност 

3. У школи се организују компензаторни програми/активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

Подршка ученицима са потешкоћама у савладавању градива 

 
Акциони план за задатак 1 
У школи се промовишу здрави стилови живота 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Уградити превентивне програме у програме 
редовне наставе у оквиру предмета који то 
омогућавају. 

Током године 

наставници, одељенске 
старешине, пп служба, 
родитељи, спољни 
сарадници 

Извештаји, анкете о успешности 
реализованих акција; ученички 
продукти;број  наставника, ученика 
који учествују, прилози на сајту, 
фотографије 

Осмислити атрактивније програме Успешно реализоване школске 
манифестације и ваншколске 
активности, извештаји о раду 

Ученици и родитељи су актери програма. Ученички продукти 
 
 

 
 
 



Акциони план зазадатак 2 
Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Предметни наставници уз редован програм из 
својих стручних области пружају обавештења о 
карактеристикама појединих занимања 

Током године 

Одељењски старешина, 
предметни наставници, 
тим за професионалну 
оријентацију 

Записници са тима Професионална 
оријентација,Ученички портфолио 

На ЧОС-у подстицати ученике да сопственим 
активностима и залагањем стичу реалну слику 
о својим могућностима, способностима и 
интересовањима, и да на основу тога доносе 
зреле проф. одлуке 
+ и даље уврстити радионице по ГИЗ пројекту 
у вези ПО ученика 7. И 8.разреда 

План наставних јединица 

Акциони план за задатак 3 
У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Осмислити прилагођен ИОП за ученике са 
потешкоћама у учењу и савладавању градива Током школске 

године 
одељенске стрешине, 
наставници, психолог 

Индивидуални планови, 
Вредновање ученика, 
Записници са тима за ИОП 

Пружити пуну подршку ученицима са 
потешкоћама у учењу за одређене предмете 

Евиденција у дневницима (допунска 
настава), радни листови 

Осмишљено планирати оцењивање за ове 
ученике 

Правилни ци о оцењивању, 
записници са Стручних већа 

Додатна настава Евиденција у дневнику, радни 
листићи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. ЕТОС 
 
Праћење остварених циљева развојног плана школе у протеклом периоду 

 
У протеклом периоду остварени су следећи циљеви:  
 

 Целокупна школа је постала отворена за културне и спортске манифестације  
 

 Унапређено је информисање локалне заједнице о раду школе тако што је постављен WEB сајт  
 

 Вођен је летопис школе   

 Утврђен је  Дан отворених врата   

 Родитељи су на примерен начин и благовремено обавештавани о успеху ученика индивидуалним разговорима и 
родитељским састанцима, извештајима о раду и напредовању ученика на крају првог и другог наставног циклуса на 
Савету родитеља  

 

 Урађен је програм социјалне заштите, здравствене заштите   

 Прецизирани су односи међу запосленим по хијерархији школе на основу обавеза и одговорности и тачно се знају 
улоге свих запослених у животу школе (Правилник о систематизацији радних места)  

 
Неговаћемо позитивне међуљудске односе.  
Плански ћемо укључивати родитеље у рад школе, јер је наша међусобна сарадња веома значајна за живот школе. Тим за заштиту 
ученика од насиља ће и даље редовно наставити са својим већ уходаним активностима, о чему ће подносити извештај на 
наставничким већима. Унапређиваћемо рад ученичког парламента, посебно у области спречавања насиља међу ученицима.  
Пратићемо реализацију програма сарадње са родитељима, локалном самоуправом и другим установама и организацијама (више 
пажње томе је посвећено у области Руковођење и организација школе).Одељењске старешине ће на ЧОС –евима радити на 
унапређењу односа међу ученицима, поштовању постављених правила понашања у школи . 

 
 
 
 
 



Развојни циљ: Јачање сарадње на свим нивоима у циљу промоције рада школе и стварања безбедне средине за све 
Критеријум успеха: Повећан углед школе и квалитет рада који се огледа у повећаном задовољству ученика. 

Задаци Критеријуми успеха 
1. У школи треба да се доследно поштују правила понашања Побољшана општа атмосфера у школи, доследно поштовање 

Правилника о понашању ученика у школи, узајамнопоштовање 
и одговорност свих запослених 

2. У школи користити посебан простор за индивидуалне разговоре Поштовање приватности и поверљивости информација 
3. Ученици и наставници организују заједничке активности Јачање осећаја припадности школи 
 
Акциони план за задатак 1 
У школи треба да се доследно поштују правила понашања 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Поштовање Правила понашања - кућног реда 
школе 

Током године 

Одељењске 
старешине,одељењска и 
наставничка већа, 
директор, ученици, 
родитељи 

Записници са вођења васпитно – 
дисциплинског поступка, записници 
са Тима за Заштиту деце/ученике од 
насиља 

Израда паноа на часовима ЧОС-у које се односе 
на правила понашања ученика у установи 

Одељењске старешине, 
ученици 

Израђени и постављени панои у 
школи 

Више пажње посветити развијању свести не 
само о ученичким правима него и о њиховим 
обавезама и дужностима 

Одељењски старешина, 
Тим за заштиту од 
насиља, наставници, 
ученици 

Књига дежурства, записници са 
састанака Тима за заштиту од 
насиља 

Акциони план за задатак 2 
У школи користити посебан простор за индивидуалне разговоре 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Прилагођавање школског простора за потребе 
индивидуалних разговора са родитељима 

Током године Директор и сви 
наставници 

Евиденција за индивидуалне 
разговоре, записници 

 
 
 
 
 
 
Акциони план за задатак 3 
Ученици и наставници организују заједничке активности 



Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
И даље редовно организовати школске излете, 
смотре рецитатора, учешће на разним 
такмичењима, ... 

Током године Ученици и сви 
запослени 

Записници, фотографије, дипломе, 
ученички радови 



6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
 
 На основу стратешког документа школе сматрамо да треба унапредити процес самовредновања и вредновања школе ангажовањем 
већег броја запослених. Задужења запослених у школи равномерно ће бити распоређена; школа има стручна тела и тимове у складу са 
компетенцијама запослених. Развијенији  ће бити систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе (Наставничко 
веће, Педагошки колегијум, Стручна већа нижих и виших разреда). Постојаће јасна организациона структура са дефинисаним 
процедурама и носиоцима одговорности која ће се од стране свих запослених одговорно поштовати. 
  
 Директор треба и даље да ефикасно и ефективно руководи радом Настaвничког већа и реализује га  утврђеним Годишњим 
програмом рада школе. Учествоваће у раду стучних тимова кад год је у могућности. 
 
 Анкетирањем запослених приликом последњег самовредновања дошло се до закључка да већина запослених мисли да задужења 
запослених у школи нису равномерно  распоређени у наставним и ваннаставним активностима. Зато ће се тај сегмент у наредном периоду 
све више унапређивати.  
 
 Директор ће користити различите механизме за мотивисање запослених које се односи на подизање одговорности према раду на 
виши ниво од досадашњег. 
 
 Директор, пп служба и наставници ментори ће и убудуће систематски посећивати часове и пратити васпитно-педагошки рад 
наставника. Директор ће предузимати мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. Тим за 
самовредновање ће континуирано остваривати самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама школе. 
 
 Школски пројектни тим ће се максимално ангажовати на писању пројеката, како бисмо добили што више средстава и инвестиција а 
све са циљем да би школа била што опремљенија и што боље функционисала.  
 
 Директор ће развијати сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом и подстицати развој школе 
преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева, нарочито донаторских средстава. 
 
У складу са тим, као мере за унапређивање менаџмента школе, предвидели смо следећи циљ, задатке и активности: 
 
 
 
 
Развојни циљ: Праведно,транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у менаџменту школе које ће 
допринети повећању ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење 



самовредновања и вредновања рада школе 
Критеријум успеха: 

Задаци Критеријуми успеха 
1. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена Функционисање изабраних тимова и сарадника 

Реализовање постављених циљева и задатака 
2. Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе Број реализованих радних састанака, 

Број реализованих пројеката, 
Постојање плана за самовредовање. 

3. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета 
родитеља који унапређују рад школе 

Систематско праћење и анализирање успеха и владања 
ученика, 
Донете одлуке на Наставничком већу, 
Донете одлуке на састанцима стручних органа и тимова, 
Донете одлуке директора 

 
Акциони план за задатак 1 
Задужења запослених у школи равномерно су распоређена 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Равномерно ангажовање свих наставника на 
завршном испиту,такмичењима , прославама 

јун Сви запослени Извештаји 

Равномерно ангажовање свих наставника у 
ваннаставним активностима 

Током целе школске 
године 

Сви запослени Извештај о  раду ваннаставних 
активности и планови рада за 
наредну годину 

Акциони план за задатак 2 
Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Сарадња са локалном самоуправом, 
спонзорима 

Септембар/октобартоком 
године. 

Директор, тим за 
самовредновање, 
психолог 

Увид у план за самовредновање 

Обезбеђивање средстава које ће унапредити и 
побољшати наставу 

Од 2018.-2021. године Директор, Током школске године 

Праћење конкурса за обезбеђивање средстава 
за стручно усавршавање наставника ,стручних 
сарадника,секретара школе 

Током школске године директор, Тим за СУ Увид у успостављенеуговоре и 
споразуме/протоколе осарадњи, 
учешћа на заједничкимскуповима, 
размена мишљења у 
циљупостизања решења за најбољи 
интересученика; 



Извештаји о реализацији пројеката, 
програма и сл. 

Акциони план за задатак 3 
У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уважавање предлога савета родитеља у 
процесу доношења одлука 

Септембар – аугуст од 
2018/2019 – 2020/2021. 
године 

Присутни чланови Извештаји  

На састанцима савета родитеља ставити на 
тачку дневног реда изношење предлога и 
ставова родитеља   

Септембар – аугуст од 
2018/2019 – 2020/2021. 
године 

Присутни чланови Извештаји 

 
 
 



РЕСУРСИ 
 
О ресурсима наше установе опширнији приказ дат је у уводном делу овог документа.  
 
Приправници се континуирано уводе у посао у складу са Законом, одржавају се угледни часови и интерна стручна усавршавања 
наставног и ненаставног особља. Наставно и ненаставно особље посећује семинаре када се стекну услови за то.  
 
У наредном периоду школа ће у циљу подизања квалитета наставе инсистирати на даљем опремању школе савременим наставним 
средствима за реализацију квалитетније наставе, побољшању здравствено-хигијенских услова школе и већем коришћењу постојећих 
ресурса у школи и окружењу. 

 

Људски ресурси 
 
 
Развојни циљ:Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе и учествовање школе у националним и 
међународним пројектима 
Критеријум успеха:Примењује се правилник стручног усавршавања у школи; Спроводи се план професионалног напредовања 
наставника и стручних сарадника. 

Задаци Критеријуми успеха 
1. Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију 
квалитетне наставе 

Боља опремљеност школе и подигнут  квалитет наставе на 
виши ниво. 

2. Укључивање волонтера у активности рада школе Веће ангажовање родитеља.  
Повећање заинтересованости ученика. 
Добра сарадња ученика и наставника са волонтерима. 

3. На основу резултата самовредновања запослени унапређују 
професионално деловање 

Повећана заинтересованост за ваннаставне активности  
 

4.Пријављивање за стручно усавршавање наставника ,стручних 
сарадника,секретара школе 

Повећан ниво компетенције у својој области рада 

 
Акциони план за задатак 1 
Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 



Директор школе,помоћник директора  са 
секретаром континуирано прати и учествује на 
конкурсима писањем и аплицирањем пројеката 
организацијама, фондацијама и МПНТР-у РС. 

Током школске 
године 

Сви запослени Школски мејл 
Интернет (сачувани подаци) 
Увид у прихваћене пројекте 
Извештај о реализацији 

Тражење веће подршке од стране локалне 
самоуправе како би из буџета издвојили више 
средстава намењених опремању школа и 
подизању квалитета наставе на виши ниво. 

Током школске 
године 

Директор,  Извештаји; 
Финансијски план за календарску 
годину 

Акциони план за задатак 2 
Укључивање волонтера у активности рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Веће ангажовање родитеља или родбине деце у 
разним ваннаставним активностима 

Септембар – аугуст 
од 2018/2019 – 
2020/2021. године 

Наставници, родитељи Успостављање контакта 
 

Позивање стручњака из разних области који би 
путем трибина, предавања и радионица, 
повећавали заинтересованост ученика за 
одређене предмете који се изучавају у школи 

Септембар – аугуст 
од 2018/2019 – 
2020/2021. године 

Спољњи сарадници, 
наставници, пп служба 

Прикупљање информација 
иуспостављањеконтаката 
 

    
Акциони план за задатак 3 
На основу резултата самовредновања запослени унапређују професионално деловање 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Повећање ваннаставних активности путем 
радионица и секција из наставних предмета, 
којим би се укључио већи број деце 

Током школске 
године 

директор, наставници, 
родитељи 

Извештаји о активностима 

Акциони план за задатак 4 
На основу резултата самовредновања запослени унапређују компетенције за професионално деловање 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Упућивање на  стручно усавршавање 
наставника ,стручних сарадника,секретара 
школе 

Током школске 
године 

директор, наставници, 
стручни 
сарадници,секретар 
школе 

Извештаји о активностима 
Евиденција СУ 
Сертификати 
Припреме где је на часу примењена 
стечена новина  

 
 
 



 

Материјални ресурси 
 
 
Развојни циљ:Побољшање стање инфраструктуре коју користе ученици, повећање безбедности ученика у школи и побољшање услове 
за релизацију наставе. 

Критеријум успеха:.побољшање  услова рада у школи 
Задаци Критеријуми успеха 

1.1Реконструкција крова на делу школе  побољшање  услова рада у школи 
1.2хидрантска мрежа 
1.3реконструкција пода у сали за физичко васпитање 
1.4Асвалтирање дела школског дворишта матичне школе 
 
Акциони план за задатак 1.1-1.4 
Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
-израда пројектне документације 
-прикупљање понуда    ( (тендер ) и избор 
-обезбедити средства 
-извести радове 

Током школске 2018-
2019.године 

Директор, 
Секретар 
Шеф рачуноводства 
Комисија за покретање 
поступка и тендер 

Финансијска документација 

Током школске 2018-
2019.године 
Током школске 2019-
2020године 

Током школске 2020-
2021године 



 
 
 

 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

...ће бити полугодишња, праћењем реализације задатака ,задовољење критеријума успеха узимајући у обзир 
инструменте праћења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ  

ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 

 
 

Превентивне 
активности 

 

Методе рада 
 

Носиоци програма 
 

Временски рокови 
 

Упознавање ученика са 
кућним редом 

Фронтални Одељенске старешине Први ЧОС у септембру 

Дежурство у школи  Дежурство се 
остварује у 
комбинацији 
дежурних 
наставника и 
ученика 7. и 
8.разреда – 
свакодневно се 
води Књига 
дежурства ,а 
деж.ученици воде 
свој формулар 
дежурства 

 

Помоћник директора уз 
распоред часова прави 
распоред дежурства , а 
одељенске старешине 

одређују дежурне ученике 

Распоред дежурства се 
прави пред почетак школске 

године и коригује по 
потреби 

Коришћење видео надзора  Директор непрекидно 
Неформално дежурство Учешће свих 

запослених у 
сталном праћењу 
безбедности 
ученика 

сви запослени За време свог радног 
времена у школи 

Теме за ЧОС-е о 
другарству,сарадњи, 

односу према другима, 
слободном времену, о 

опасностима из окружења и 
на родитељским 

састанцима 

Фронтално, 
Дискусија, 
Радионице, 
Предавања 

ОС, 
Школски педагог, 

Сарадници ван школе 

-Према Програму рада ОС , 
за сваки разред посебно 

-У зависности од акција на 
локалном нивоу , а и шире 

Доношење интерних 
правилника о понашању 

Фронтално, 
Дискусија, 

ОС 
 

У току 2.полуг. 



ученика по ОЗ-ма и да то 
буде истакнуто по 
учионицама ОС 

 

Израда паноа „Дечија 
права“-ученици млађих 

разр. 
 

Градско 
шеталиште 

Предметни наставници, 
учитељи 

Октобар, 
Дечија недеља 

Реализација наставних и 
ваннаставних програма 

којима се развија и негује 
богатство различитости и 

културе понашања 

Фронтално, 
Дискусија, 
Радионице, 
Предавања 

Предметни наставници, 
учитељи 

Током школске године 

Недеља акције „Помоћ 
другу“ 

 Задужени наставници за 
рад Црвеног крста 

 

Саветодавни разговори 
индивидуални и групни са 

школским педагогом  

Саветодавни 
разговори 

Школски педагог По потреби 

Обавештења у школи по 
питању превенције кршења 

Правилника о понашању  
ученика  

 Директор По потреби 

 

Сугестија : у раду са децом пропагирати асертивне облике понашања и примењивати елементе активне наставе .  

 

Интервентне активности  

- Примена мера и поступка о дисциплинској одговорности ученика и одраслих-запослених у школи а према Закону о школи 
- Евиденција , било да се ради о сумњи или сазнању да се насиље дешава-путем упитника,које попуњава и потписује лице које извршава пријаву 
- Примена процедуре и поступака интервенције у заштити деце од насиља, а према шеми датој у Посебном Протоколу 
- Сарадња са релевантним службама 
- Праћење учесталости насиља 
- Подршка деци која трпе насиље 
- Рад са децом која врше насиље 
- Саветодавни рад са родитељима 

 



ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у 
надлежности других система. 
ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег 
интереса детета/ученика. 

 

Чланови Школског тима за заштиту деце од насиља 

 Стални чланови : Директор, пом.директора,психолог, педагог, секретар школе 

 Повремени чланови : Одељенски старешина, дежурни наставник 

 

 

 

  



 


