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Основни подаци о школи 
 

 

Назив школе                                        ОШ  „МИЛАН РАКИЋ“  МЕДОШЕВАЦ 

Адреса школе 
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 50,  
18209 МЕДОШЕВАЦ,  НИШ 

Телефони школе Tел: 018/261303 

e-mail  школе bbmedosevac@yahoo.com  

WEB SAJT  ШКОЛЕ www.osmilanrakic.edu.rs 
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1. УВОД 
 

      Развојни план Основне школе '' Милан Ракић '' у Медошевцу израђен је на основу Закона о 

основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник-Просветни гласник бр. 88/17 ), Закона 

о основном образовању и васпитању ( Сл.гласник-Просветни гласник бр. 55/13 и 101/17), 

Правилника о вредновању квалитета рада установа ( Сл. гласник-Просветни гласник бр.88/17 и 

27/18 ), Правилник о стандардима квалитета рада установе ( Сл. Гласник - Просветни гласник бр. 

14/18)  и Акционох  планова који су урађени након самовредновања области Настава и учење, 

Руковођења, организација и обезбеђивање квалитета, Постигнућа ученика. 

 

2. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2018-2021. 

ГОДИНЕ 

 
Претходни Развојни план донет је 02.07.2018. за период од три године.. Овим планом су 

планиране промене у шест кључних области :  

1. Школски програм и Годишњи план рада школе 

2. Настава и учење 

3. Постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

5. Етос 

6. Ресурси 

7. Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета 

Општи циљ Развојног плана био је побољшавање квалитета наставе и учења у Основној школи ,, 

Милан Ракић” у Медошевцу. 

 Актив се водио одређеним критеријумима који су предвиђени за праћење остваривања 

Школског развојног плана: 

● активности које су реализоване; 

● активности су реализоване према предвиђеној динамици ( време реализације и 

учесталости) ; 

● околности због којих није дошло до реализације активности ( да ли због објективних 

околности активност није могла да се реализује) ; 

● квалитет реализованих активности ( реализација активности уклапа се у стандарде 

вредновања квалитета рада установе) ; 

● број наставника који је учествовао у активностима; 

● обухваћеност ученика и родитеља предвиђеним активностима; 

● коришћење опреме и наставних средстава ( да ли се опрема користи, начин коришћења 

опреме и наставних средстава ). 
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Анализом развојних циљева на основу плана евалуације и акционих планова дошли смо до 

закључка да неки задаци нису у потпуности или уопште реализовани и да је потребно и даље 

радити на њиховој реализацији. 

 

Задаци који су реализовани за период од 2018 - 2021. године: 

1. Имплементиран План и програм наставе усмерен на исходиме у првом и петом разреду; 

2. Имплементиран План и програм  наставе и учења у другом и шестом разреду; 

3. Имплементиран План и програм наставе и учења у трећем и седмом разреду; 

4. Прилагођен Школски програм и Годишњи план рада; 

5. Усклађивање садржаја планова рада наставника од петог разреда; 

6. Уписивање начина провере остварености исхода, стандарда и циљева у планове рада; 

7. Израда оперативних планова рада у складу са специфичностима одељења; 

8. Упознавање са пропустима у раду на часу; 

9. Упознавање ученика са техникама учења на часу; 

10. Унапредити наставу страних језика; 

11. Организовати тестирање ученика четвртог разреда; 

12. Побољшати поступке вредновања који су у функцији даљег напретка ученика; 

13. Увођење иновација у настави; 

14. Презентовање и примена у настави стечених знања са различитих обука; 

15. Усклађен успех ученика у току школске године са резултатима постигнућа на завршном 

испиту; 

16. Делимично усвојен задатак ,, Побољшавање резултата на завршном испиту”; 

17. Унапредити праћење рада ученика који раде по ИОП-у; 

18. Унапређен рад секција ; 

19. Унапређен рад Вршњачког тима; 

20. Промовисати ученика који остварују резултате у области вештина; 

21. Унапређивање одељенских старешима у обавезу израде индивидуалних заштитних 

планова; 

22. Побољшавање сарадње Тима за заштиту са наставницим; 

23. Израђене рампе за децу са физичким инвалидитетом у Медошевцу и Поповцу. 

24. Унапређена организација рада у школи 

25. Унапређивање система информисања у школи; 

26. Унапређивање рада наставника школе; 

27. Унапређивање начина решавања конфликтних ситуација 

28. Делимично унапређен рад библиотеке; 

29. Набављена опрема неопходна за реализацију ваннаставних активности; 

30. Нaбављена остала наставна средства и опрема у Медошевцу и Поповцу; 

31. Проширен видео надзор у дворишту у Медошевцу и Поповцу. 
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Задацу и активности који нису реализовани за период 2018 - 2021. године: 

 

1. Преглед педагошких свесака наставника једном месечно; 

2. Изградити тешњу сарадњу са родитељима у циљу освешћивања родитеља о значену 

завршног испита; 

3. Унапредити праћење рада ученика који раде по ИОП - у 3; 

4. Организовање различитих врста подршке у учењу ( укључење Ученичког парламента ); 

5. Промиција подршке у учењу; 

6. Организација радионица о ненасилној комуникацији; 

7. Организација приредби у циљу промоције ученика 

8. Израда постера, беџева везано за рад Тима за заштиту у циљу побољшавања рада тима; 

9. Формирање спицијалитоване учионице за наставу техничког образовања; 

10. Унапређивање компјутерског софтвера за рад библиотеке; 

11. Популарисање рада библиотеке; 

12. Израда фискултурне сале у Поповцу; 

13. Формирање специјалитоване учионице за наставу српског језика у Поповцу; 

14. Формирање специјализоване учионице за наставу хемије и физике у Поповцу; 

 

У периоду од 2019 до 2021 неке активности које су биле предвиђене, нису остварене због 

епидемије вируса Covid - 19. У школској 2020/2021 настава је организована у складу са 

Оперативним планом за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по Посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса Covid - 19. Оне ће ући у нови план и реализовати 

када се остваре услови за њихову реализацију.  

 

3. Анализа стања 
 Друштвена средина  
 

 Основна школа ,, Милан Ракић " налази се у центру насеља Медошевац. Медoшевац је 

приградско насеље удаљено око 3км од центра Ниша. Насеље је смештено северозападно од 

Ниша, на десној обали реке Нишаве. Има око 4800 становника. Становништво је већим делом 

запослено у привреди и ванпривредним делатностима Ниша, док се мањи број бави 

пољопривредом.  

 Издвојено одељење налази се у центру Поповца, насеља које је по величини и структури 

становништва слично Медошевцу. Поповац је удаљен око 6км од Ниша и повезан је 

приградском саобраћајном линијом са осталим насељима. Целокупно окружење школе има 

утицаја на концепцију школског програма, па се користи као ресурс за планирање различитих 

садржаја и активности. 

 Средински фактори који делују на рад школе су: 

1. удаљеност школе од центра града 

2. неповољни еколошки услови. 

 1. За разлику од ученика чије се школе налазе у центру града, ученици наше школе нису у 

могућности да упознају многе садржаје образовно - васпитног карактера које нуде културне и 
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друге установе. То се посебно односи на ученике из Поповца који су, због удаљености од града 

и лоших саобраћајних веза са градом, у неповољнијем положају од ученика у Медошевцу. 

 2. Насеља Медошевац и Поповац налазе се у близини војног аеродрома, ранжирне станице, 

аутопута и индустријске зоне. У близини Медошевца, некада се налазила депонија, а данас се у 

близини медошевачког моста, директрно у Нишаву, празне цистерне са отпадним водама. 

Становништво ових насеља прави дивље депоније на ободима насеља.  

 Око 15% ученика живи у некомплетним породицама и то најчешће због развода родитеља; 

1,67% ученика живи у хранитељском породицама. Највећи број родитеља наше школе има 

завршену средњу стручну школу и то 77, 51% очева и 75,60% мајки. Без завршене основне 

школе је 7,42% мајки и 5,74% очева. 
 

Људски ресурси 
 

У Основној школи „ Милан Ракић“   запослено је 59 радника,од тога  42 наставника ,32  у 

предметној и 10 у разредној  настави. Од 32 наставника који наставу изводе у предметној настави 

25 наставник ради са  непотпуном нормом. Школа има педагога са пуном нормом, психолога и 

библиотекара са 50% од  пуног радног времена. 

Руководећи кадар у школи чине директор и помоћник директора са 20 % од пуног радног 

времена. 

Управне, нормативно-правне и финансијске послове у установи обављају секретар школе, 

рачуновођа школе и благајник. 

Помоћно техничко особље чини 6 радника на пословима одржавања хигијене и 2 на пословима 

домара и ложача. 

Кадровски услови задовољавају норме које су прописане Законом о основама система 

образовања и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме у основној школи и другим 

позитивно-правним прописима који регулишу област основног образовања.  

Структура запослених  

Квалификациона структура запослених 

 

 

ВРСТА ПОСЛА 

 

СТЕПЕН  СТРУЧНЕ  СПРЕМЕ УКУПАН  

БРОЈ  

РАДНИКА I II III IV V VI VII VII-2 VIII 

Директор         1   1 

Помоћник  

директора  
      0,2   0,2 

Педагог       1   1 

Психолог       0,5   0,5 

Библиотекар       0,5   0,5 
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Разредна  настава       3 7   10 

Предметна  

настава 
     3 34   32 

Васпитач      3    3 

Секретар         1   1 

Шеф  

рачуноводства 
      1   1 

Финансијско-

админ. радник 
   1      1 

Вероучитељи       1   1 

Домар –мајстор 

одржавања 

(ложач ) 

  3       2 

Одржавање  

чистоће 
5  0,5       5,5 

УКУПНО 5  3,5 1  9 47,2   57,7 

 
Школски простор 
 

 Школа располаже простором чија је структура дата следећом табелом: 
 

Намена 
просторије 

 

Медошевац 

 

Поповац 

 

Укупно 

Број Површина Број Површина Број Површина 

Учионица 10 580 9 477 19 1057 

Кабинети 

( информатика) 

1 62 1 54 2 116 

Предшколска група 1 54 1 60 2 102 

Библиотека 1 22 1 19 2 41 

Фискултурна сала 1 157   1 157 

Свлачионице, 

справаре 

3 30 1 20 4 50 

Учионица адаптирана 

за потребе физичког 

в. 

  1 35 1 35 

WC 23 75 7 26 30 101 
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Туш кабине 2 2   2 2 

Канцеларија 

директора 

1 16   1 16 

Канцеларија педагога 1 17   1 17 

Канцеларија 

секретара 

1 13   1 13 

Наставничка 

канцеларија 

1 28 1 20 2 48 

Канцеларија за 

пријем родитеља 

1 14   1 14 

Канцеларија 

рачуноводства 

1 11   1 11 

Радионица домара 1 24 1 20 2 44 

Контларница - угљара 1 40 1 51 2 91 

Холови, ходници 6 334 3 201 9 535 

Архива 1 6   1 6 

Подела ужине 1 4 1 17 2 21 

Кухиња 1 12   1 12 

Трпезарија 1 17   1 17 

Продужени боравак 1 54   1 54 

Укупно 61 1572 28 988 89 2560 

 

Опремљеност школе 
 

Школа испуњава неопходне услове за рад прописане нормативима и стандардима, па се може 

рећи да постоје оптимални услови за рад.  

Поред две рачунарске учионице, по једна у свакој школи, школа поседује рачунаре који се 

користе у настави,за рад стручне службе,административне службе, као и за потребе наставника 

( израда планова,програма,вођење евиднеције о раду ученика...). 

 У овој школској години набављен је нови фотокопир апарат за школу у Медошевцу, шест радио 

касетофона. 
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 Школа располаже следећим наставним средствима: 

 
 

Редни 

број 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА 

Укупно у школи 

Медошевац Поповац 

1. Микроскоп 1 1 

2. Теренски микроскоп са телескопом 1  

3. Графоскоп 1  

4. Дијапројектор 1  

5. Разгласна станица 1 1 

6. Радио - касетофон 4 4 

7. Телевизор  2 2 

8. Персонални рачунари ( у настави )  35 36 

9. Персонални рачунари ( ван наставе ) 5 1 

10. Умрежени рачунари ( две дигиталне 

учионице) 

34 35 

11. Лаптоп рачунари 1  

12. Мини музичка линија 1  

13. Видео рекордер 1  

14. Ласерски штампачи 6 1 

15. Штампач у боји 1  

16. ДВД 1 1 

17. Синтисајзер 1 2 

18. Словарице 1 1 

19. Мултифункцијски уређај 1  

20. Дигитални фотоапарат 1 1 

21. Пројектор 1 1 

22. Камера 1  

23. Фотокопирни апарат 1 1 

24. СМАРТ табла 1 1 

25. Скенер 1 1 

26. Сто за стони тенис 2 1 
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4. Мисија и визија школe 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Мисија наше школе
 

 

Трудимо се да негујемо 

традиционалне вредности 

у складу са применом 

иновација у процесу учења . 

 

 

 

Визија наше школе
 

 

Желимо да будемо школа 

која развија свест ученика 

и родитеља о важности 

образовања и 
целоживотног учења. 
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5. Специфичности школе 
 
    Основна школа ,, Милан Ракић " налази се у центру градског насеља Медошевац, на 

удаљености од око 200м од војног аеродрома.У матичној школи у Медошевцу настава се одвија 

у три одвојена објекта од којих је један сала за физичко васпитање. Школу похађају ученици од 

првог до осмог разреда. У школи се реализује и припремни предшколски програм за деу у 

Медошевцу и Поповцу. Број група варира у зависности од броја уписане деце. 
       Школа има издвојено одељење у Поповцу које се састоји од новог школског објекта са осам 

учионица и наставничком канцеларијом. Школу похађају ученици од првог до осмог разреда. 

   Око 10% ученика школе чине деца ромске националности. Проблем ових ученика је 

непохађање наставе и осипање., као и социјални статус ових ученика. Углавном се ради о 

породицама које примају социјалну помоћ. Поповац је познат као насеље у којем има доста 

хранитељских породица па неретко имамо ученике који су смештени у хранитељске породице. 

      У школи се, током целе школске године организују разноврсне активности: обележавање 

Дечије недеље, Крос РТС-а, прослава Нове године, разноврсне активности у недељи када се 

обележава Дан школе, спортска такмичења, Ускршња продаја јаја и друге активности. 

        Наставни кадар се континуирано усавршава и показује спремност за даље усавршавање. 
Дигитална писменост наших наставника је у протеклих годину дана значајно унапређена, како у наставном 

процесу тако и у процесу вредновања рада ученика, што омогућује савремене методе у настави, учење на 

даљину, али и олакшава међусобну комуникацију свих актера школског живота. 
        Школа је већ дуги низ година пројектно оријентисана, последње три године учествује у 
реализацији пројекта ‘’Селфи’’ . Резултати добијени у оквиру пројекта користе се за унапређење 
наставе и учења поготово применом савремене наставне технологије. 
            У школи се поштују процедуре, нарочито оне које се односе на безбедност ученика. 
            Настојимо да унапредимо тимски рад свих актера који су у образовно-васпитном процесу. 
         Негујемо ђачки активизам кроз ученичке организације – Ученички парламент и Вршњачки 
тим. 
        Сви актери школског живота (ученици, родитељи, наставници) укључени су у школски живот 
и доношење одлука важних за рад школе. 
      Школу одликује велики број ваннаставних активности које ученици бирају у складу са својим 
интересовањима. 
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6. Вредности које негујемо 
 

 

  У Основној школи " Милан Ракић "  негују се следеће вредности: 
 

естетске ( смисао за лепо и складно уређену средину) 

хуманистичке  (солидарност, поштовање туђе личности,  уважавање различитости) 

традиционалне ( поштовање традиције и обичаја средине у којој се школа налази ) 

радне вредности ( развијање способности и вештина путем рада, развијање радних навика, 

развијање позитивног односа према образовању, неопходности целоживотног учења ) 
 

7. Снаге и слабости школе 
 

 
СНАГЕ 

 

 
СЛАБОСТИ  

Стручни наставни кадар који се 

континуирано усавршава и показује 

спремност за даље усавршавање; 

Солидна дигитална писменост наставног 

кадра; 

Солидна опремљеност библиотеке 

уџбеницима, лектиром и стручном 

литературом; 

Отвореност за сарадњу са локалном 

заједницом; 

Отвореност за сарадњу са родитељима; 

Спремност наставног кадра на међусобну 

сарадњу и  тимски рад; 

Отвореност наставног кадра за иновативне 

видове рада ; 

Отвореност и обученост наставног кадра 

за индивидуални  за рад са ученицима са 

тешкоћама у учењу и развоју; 

Велики број наставника који ради у више 

школа; 

Недостатак адекватног простора за 

извођење наставе физичког васпитања у 

зимском периоду у школи у Поповцу; 

Недовољна  опремљеност школе ИКТ 

опремом и наставним средствима; 

Недостатак адекватног простора  за 

одржавање приредби и сличних 

манифестација; 

Опремљеност учионица; 

Социјално-економски услови средине; 

Неповољни образовни и социјални статус 

родитеља; 

Непохађање наставе и осипање ученика 

ромске популације; 

Неуједначеност материјално-техничких 

услова у матичној школи и издвојеном 

одељењу; 

Удаљеност од културних и спортских 

институција; 

Физички издвојени објекти у Медошевцу; 
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Настава заснована на фронталном облику 

рада и методама усменог излагања и 

разговора; 

Недовољна заступљеност 

индивидуализованог рада са ученицима, 

недостатак Иоп-а а 3, наставних средстава 

за ове ученике, ,материјала за рад… 

Недовољна примена истраживачког рада у 

настави, учења путем открића, решавањем 

проблема, коришћења додатних 

материјала. 
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8. Мото школе 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СВИЋУ 
ОПЕТ 

РУМЕНА 
СВАНУЋА, 
ШКОЛА МИ 

ЈЕ 
НАЈМИЛИЈА 

КУЋА.
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      Пошто се Развојни план ради у току пандемије вируса ковида 19 не може се у потпуности 

предвидети. Начин рада у току наредне три године Тим за школско развојно планирање пошао 

је од предпоставке да ће се рад у школи наредне школске 2021/22. године и даље одвијати у 

посебним условима  а у складу са Посебним програмом, па су и активности за наредну школску 

годину испланиране у складу са наведевим. 

 

9. Развојни циљеви и приоритети 
 

Приоритети развоја наше школе су : 

 

1. Унапређење  програмирања, планирања и извештавања  

2. Унапређење наставе и учења прилагођавањем образовно-васпитног рада 

индивидуланим карактеристикама ученика и поступака вредновања  

3. Побољшање постигнућа ученика на завршном испиту 

 

 

Општи циљ је: 

 

побољшање  квалитета наставе и учења у Основној школи 
 '' Милан  Ракић '' у Медошевцу 

            

 

Специфични циљеви приоритетних области: 
 

1.1. Унапредити планирање стручних већа, тимова стручних сарадника и директора 

             1.2. Унапредити планирање рада наставника 

             1.3. Имплементирати планове и програме оријентисане на исходе и процес учења у  

                     четвртом и осмом разреду 

             1.4. Имплементирати план и програм усмерен на исходе и процес учења предмета  

                     дигитални свет у другом  разреду и пројектну наставу у четвртом разреду 

             1.5. Унапредити начин и време извештавања о раду наставника, стручних сарадника и  

                    директора школе 

               

             2. 1.Унапредити процес наставе и учења применом различитих облика, метода рада и 

        савремених технологија  

 2.2.Унапредити рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

 2.3. Побољшати функционална знања ученика 

 2.4.Унапредити поступке вредновања знања 

             2.5.Унапредити рад са талентованим ученицима 

 

              3.1.Унапредити примену иницијалних тестова и анализу добијених резултата у   



 

 

Школски развојни план                                                                                                                   ОШ ,,Милан  Ракић" 

16 

 

                    скалду са исходима и стандардима 

              3.2. Побољшати успех ученика који похађају допунску наставу 

              3.3. Унапредити анализу пробног завршног испита ученика осмог разреда у складу са  

                      исходима и стандардима 

 

            Специфични циљеви осталих области:  

 
1. Развити систем подршке ученицима у учењу 

2.Унапредити међуљудске односе у школи 

3. Унапредити безбедност у школи 

      4. Побољшати опремљенсот школе савременим наставним средствима 

 
  

10. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
          
1.1. Имплементација плана и програма наставе усмерене на исходе и процес учења  у    

       четвртом  и осмом разреду 

1.1.1.  Упознавање наставника са Анексом Школског програма за други и осми разреду 

1.1.2.   Примена Анекса од 2021/22. школске године 

1.1.3.   Усавршавање Школског програма за други и четврти разред ( допуне и измене у  

             програму ) 

1.1.4.   Извештавање на Наставничком већу 

 

              1.2. Имплементација плана и програма наставе усмерене на исходе  и процес учења  

                      за предмет дигитални свет 

1.2.1.    Примена Анекса Школксог програма у другом,трећем и четвртом разреду  

1.2.2.   Договор о планирању и реализацији програма на стручном већу наставника разредне  

             наставе 

1.2.3.   Примена програма за предмет дигитални свет 

 

 1.3. Развој  Школског програма 

1.3.1.  Подсећање наставника на садржаје Школског програма и упућивање на делове  које је  

             потребно допунити,изменити и унапредити на Наставничком већу 

1.3.3.  Подела обавеза наставницима 

1.4.4. Праћење плана реализације 
 

 1.4. Упознавање наставника са Развојним планом за период од 2021.-2024. године 

1.4.1.   Упознавање наставника са резултатима анкете ( колико су упознати са основним  

              садржајем  Развојног плана ) 

1.4.2.   Упознавање наставника са Развојним планом за период од јула 2021.- јуна      



 

 

Школски развојни план                                                                                                                   ОШ ,,Милан  Ракић" 

17 

 

             2024. године 

1.4.3.   Упознавање наставника са активностима Развојног плана које су планиране за  

             текућу школску годину и подела обавеза 

1.4.4.   Реализација задатака према акционом плану Развојног плана  

1.4.5.   Извештавање о  реализацији  задатака Развојног плана на полугодипштима 

1.4.6.   Планирање мера за уклањање недостатака на Педагошком колегијуму, стручним    

             активима, тимовима 

1.4.7.   Реализација активности предвиђених планираним мерама 

 

            1.5.   Унапређење Годишњег плана рада школе 

1.5.1  Упознавање наставника са резултатима анкете ( колико су упознати са структуром  

           Годишњег плана рада школе ) у оквиру самовредновања рада школе 

1.5.2. Упознавање наставника са структуром Годишњег плана рада школе на Наставничком већу  

1.5.3.  Упућивање наставника у измене у Годишњем плану рада школе у делу рад стручних већа    

            и тимова у области планирања и у области стручног усавршавања и извештавања 

1.5.4.  Упућивање наставника на промене у изради Годишњег плана рада применом савремене  

            информационе  технологије 

 

1.6. Унапређење  планирања рада наставника         

1.7.1. Упознавање наставника са пропустима у глобалном и оперативном планирању на     

             Наставничкмо већу 

1.7.2.   Примена упутстава на стручним већима 

1.6.2. Израда индивидуалних оперативних планова у складу са упутствима 

1.6.3. Примена оперативних планова 

1.6.4.   Праћење реализације договорених мера 

 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

           2.1.Унапредити процес наставе и учења применом различитих облика, метода рада и   

                    савремених технологија 

2.1.1.  Набавка савремене наставне технологије и софтвера ( web алати-Kahoot, Quizizz ) 

2.1.2.  Стручно усавршавање наставника у области примене wеb алата, софтвера у настави 

2.1.3.  Праћење примене дигиталних уџбеника у настави у првом и другом циклусу 

2.1.4.  Анализа примене савремене технологије на Педагошком колегијуму и Тиму за  

            обезбеђивање квалитета и развој установе и предлагање мера 

2.1.5.  Праћење примењених мера 

2.1.6. Извештавање Тима за обезбеђење квалитета на Наставничком већу и подела задужења 

2.1.7. Праћење реализације активности 

 

                           2.2. Презентовање и примена у настави стечених знања са различитих  

                  обука 

2.2.1. Презентовање садржаја обука на стручним већима и Наставничком већу 

2.2.2.  Примена стечених знања у настави  
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2.2.3.  Праћење примене стечених знања и утицај примењеног на напредовање ученика 

2.2.4.    Презентовање резултата на Наставничком већу 

 

                           2.3.  Унапредити рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

2.3.1.   Израда неопходних материјала за рад са ученицима по ИОП-у 2 и 3 и формирање базе 

2.3.2.   Израдити механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима 

2.3.2.   Израда ИОП-а 3 за талентоване ученике 

2.3.3.   Координисање рада Педагошког колегијума, Тима за инклузивно образовање и Тима за 

обеђивање квалитета и развој установе у области иклузивног образовања 

2.3.4    Праћење реализације активности 

2.3.5.   Извештавање на Наставничком већу о постигнутим резултатима 

 

                          2.4. Унапредити праћење рада ученика који раде по ИОП-у 

2.4.1. Правовремена израда ИОП-а 

2.4.2. Праћење постигнућа на тимовима и стручним већима и предлагање мера 

2.4.3.  Сарадња са установама социјалне заштите,МПНТР и здравственим институцијама 

 

  2.5. Организовати тестирања ученика четвртог разреда 

2.6.1. Састанак стручног већа наставника разредне наставе  

2.6.2.  Израда тестова из математике, српског  језика и природе и друштва  

2.6.3. Тестирање ученика   

2.6.4.    Исправак тестова и унос података 

2.6.5.    Анализирање резултата постигнутих на тесту у односу на исходе и стандарде  на крају  

              првог циклуса на стручном већу 

2.6.6.    Презентовање резултата на Наставничком већу 

2.6.7. Предлагање мера за унапређење васпитно – образовног рада у другом циклусу 

2.6.8. Примена предложених мера 

 

                          2.6.  Анализа примењених иницијалних тестова на почетку школске године 

2.7.1.  Анализа добијених резултата у складу са исходима и стандардима по предметима,  

           разредима и одељењима на стручним већима 

2.7.2.  Презеновање резултата на Наставничком већу 

2.7.3.  Израда мера за унапређење образовно-васпитног рада на Педагошком колегијуму 

2.7.4.  Примена мера 

2.7.5.  Праћење примене мера 

 

             2.7. Побољшати поступке вредновања који су у функцији даљег напретка ученика 

2.8.1.  Усклађивање критеријума оцењивања унутар предмета 

2.8.2.  Усавршавање вођења педагошких свезака 

2.8.3.    Унапредити формативно оцењивање 

2.8.4.  Унапредити израду портфолиа за ученике ( прикупљање ученичких радова ) 

2.8.5.   Унапредити сарадњу између одељењским старешинама четвртог и  петог разреда у циљу 

бољег праћења напредовања ученика 
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3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

          3.1. Побољшање резултата на завршном испуту 

3.1.1.  Формирати базу података, задаци са иницијалних и годишњих тестова 

3.1.2.  Унапредити начин извештавања о резултатима постигнутим на тестовима и примени 

добијених резултата у циљу унапређења процеса учења на стручним већима и Наставничком 

већу  

  

         3.2.  Унапредити реализацију и праћење рада ученика на допунској настави  

3.2.1.  Посета часова допунска наставе 

3.2.2.  Анализа посећених часова на педагошком колегијуму и предлагање мера 

3.2.3.  Примена предложених мера 

3.2.4.  Евалуација примењених мера 

 

                          10.1.  ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ У ОСТАЛИМ ОБЛАСТИМА 
 

                  1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
             1.1. Унапредити програм подршке учењу за ученике из осетљивих група 

1.1.1.   Израда компезатореног програма/ активности за ученике из осетљивих група 

1.1.2.   Израдити механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима 

1.1.3.   Примена програма   

 
 1.2. Организовати различите врсте подршке у учењу 

1.2.1. Укључивање Ученичког парламента у организацију подршке у учењу 

1.2.2. Упознавање родитеља са подршком у учењу на огласним таблама, родитељским 

 састанцима, савету родитеља 

1.2.3. Рад са ученицима  

1.2.4. Праћење реализације посећености активности и резултата 

 

 1.3. Унапредити рад Вршњачког тима 

1.3.1. Организовати приредбе у циљу промоције ученика који су се истакли у хуманитарним 

 акцијама и другим активностима 

 

 1.4. Унапредити рад секција  

1.4.1. Организовати рад секција у складу са потребама школе и интересовањем ученика 

1.4.2.   Увести награђивање ученика који су се истакли у ваннаставним активностима 

 

             1.5.  Реализовати радионице за ученике 

1.5.1.  Израдити план Тима у оквиру којег су планиране радионице за ученике 
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1.5.2.  Припрема радионица 

1.5.3.  Реализација радионица 

 

             1.6.  Унапредити програм подршке учењу за ученике из осетљивих група 

1.6.1.   Израда компезатореног програма/ активности за ученике из осетљивих група 

1.6.2.   Израдити механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима 

1.6.3.   Примена програма   

 

 
           2. ЕТОС 
             2.1. Унапредити поштовање норми и одговорност учесника образовно-васпитног  

                     процеса 

2.1.1. Израдити интерни систем награђивања запослених 

  

            2.2. Побољшати функционисање рада Тима за заштиту. 

2.2.1. Презентовање Правилника о Протоколу постипања… на Наставничком већу ( новине у  

             поступању ) 

2.2.2. Упознати чланове Савета родитеља са Правилником о Протоколу поступања... 

2.2.3.   Упознати родитеље на родитељским састанцима са Правилником поступања   

2.2.4. Примена протокола 

 

  

 2.3. Унапређење рада тимова 

2.4.1. Упознати руководиоце тимова са Акционим планом Развојног плана на Педагошком 

колегијуму 

2.4.2. Кориговати планове тимова у складу са Акционим планом Развојног плана  

2.4.3. Реализовати активности плана 

2.3.4.   Праћење реализације планова 

 

 2.4. Промовисање рада запослених 

2.4.1. Израда правилника о интерном начину награђивања запослених 

2.4.2. Упознавање наставника на наставничком већу и избор чланова за израду правилника 

2.4.3. Израда правилника 

2.4.4. Упознавање наставника на наставничком већу 

2.4.5. Усвајање правилника на Школском одбору 

2.4.6. Примена правилника 

 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
 

3.1. Унапредити организациону структуру 

3.1.1.  Израдити планове са јасно дефинисаним задацима, носиоцима активности, временом   

              реализације 
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3.1.2.    Праћење реализације плана и извештавање на већима 

3.1.3.   Анализирати реализацију активности у складу са задужењима на Педагошком колегијуму 

3.1.5. Предузимање мера у случајевима неиспуњавања датих обавеза 

 

 

 

Акције 
                У реализацији задатака и активности школа планира следеће акције : 

 

● прикупољање новчаних средстава за ученике којиме је потребна социјална подршка 
● донаторски динар 

● акције прикупљања чепова за набавку помагала за ученике који имају потешкоће са 

кретањем 

● подела бесплатних уџбеника  

● продајне изложбе дечјег стваралаштва 

● сакупљање секундарних сировина 

● организовање донаторских акција 

● подела гратиса ученицима којима је потребна социјална подршка 

● укључивање спонзора у акције школе 

● организација акција у сарадњи са локалном средином 

● учешће на хуманитарним акцијама  
 

 

Ресурси 
 

  У реализацији постојећих циљева и задатака ослањамо се на : 

- школски простор 

- стручни кадар школе 

- школска опрему и постојећа наставна средства 

- сарадњу са родитељима 

- сарадњу са локалном заједницом 

- Министарство просвете и технолошког развоја 
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     10.2. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН 
 

 

Циљеви и задаци 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 

Општи циљ : 

Побољшати квалитет наставе и учења 
* * * * * * 

1. Специфични циљ: 

Унапређење програмирања, 

планирања и извештавања 

* * * * * * 

1. задатак : Имплементација Плана и 

програма наставе усмерене на исходе 

и процес учења у четвртом, осмом 

разреду 

* *     

Активност 

Упознавање настравника са анексом 

Школског програма за други и осми разред 

*      

Активност 

Примена Анекса од 2021/22 год. * *     
Активност 

Усавршавање школског програма за други и 

четврти разред 

* *     

Активност 

Извештавање на наставничком већу       
2. задатак : Имплементација плана и 

програма наставе усмерене на исходе 

и процес учења за предмет дигитални 

свет 

* *     

Активност 

Примена Анекса Школског програма у 

другом разреду у школској 2021/22. 

* *     

Активност 

Примена Школског програма у трећем  

разреду у школској 2021/22. 

  * *   

Активност 

Примена Анекса Школског програма у 

четвртом  разреду у школској 2021/22. 

    * * 

3. задатак: Развој Школског програма * * * * * * 
Активност 

Подсећање наставника на садржаје 

Школског програма и упућивање на делове 

које треба допунити, изменити и 

унапредити на Наставничком већу 

*      

Активност 

Подела обавеза наставницима * *  *  * 
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Активност 

Праћење плана реализације * * * * * * 
4. задатак : Упознавање наставника са  

Развојним прланом за период од 2021-

2024. 

*  *  *  

Активност 

Упознавање наставника са резултатима 

анкете на Наставничком већу 

*      

Активност 

Упознавање наставника са садржајем ШРП-

а 

*      

Активност 

Упознавање наставника са активностима 

Развојнг Плана које су предвиђене за 

школску 2021/22. годину 

*      

Активност 

Реализација задатака према Акционом 

плану Развојног Плана 

* *  *  * 

Активност 

Подношење извештаја о реализацији * * * * * * 
Активност 

Планирање мера за уклањање недостатака 

на Педагошком колегијуму, стрчним 

активима и тимовима 

* * * * * * 

Активност 

Реализација активности предвиђених 

мерама 

* * * * * * 

5. задатак : Усавршавање ГПРШ * *  *  * 
Активност 

Упознавање наставника са резултатима 

анкете ( колико познају структуру ГПРШ) 

*      

Активност 

Упознавање наставника са структуром 

ГПРШ на Наставничком већу 

*      

Активност 

Упућивање наставника у измене у ГПРШ у 

делу рада стручних већа, тимовова,као и у 

области планирања стручног усавршавања 

и извештавање 

* *  *  * 

Активност 

Упућивање наставника на осавремењивање  

израде ГПРШ путем савремених 

технологија 

* *  *  * 

6. задатак : Усавршавање оперативног 

планирања 
* * * * * * 
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Активност 

Упознавање наставника са пропустима у 

оперативном планирању на наставничком 

већу 

* * * * * * 

Активност 

Примена упутстава на стручним већима * *  *  * 
Активност 

Израда оперативних планова у складу са 

упутствима 

* * * * * * 

Активност 

Примена оперативних планова * * * * * * 
Активност 

Праћење реализације договорених мера * * * * * * 
2. Специфични циљ: 

Унапређење наставе и учења 

прилагођавањем образовног наставног 

рада индивидуалним 

карактеристикама ученика и поступака 

вредновања 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

1. задатак : Унапредити процес Наставе 

и учења различитих облика, метода 

рада и савремених технологија 

* * * * * * 

Активност 

Набавка савремене технологије и софтвера * * * * * * 
Активност 

Стручна усавршавања наставника у области 

примене веб алата у настави 

Активност 

Веб алати ( Kahoot!, Quizizz) 

* * * * * * 

Активност 

Праћење примене дигиталних уџбеника у 

настави 

* * * * * * 

Активност 

Анализа примене савремене технологије на 

Тиму за обезбеђивање квалитета и развој и 

Педагошког колегијума и предлог мера за 

унапређење 

* * * * * * 

Активност 

Извештавање Тима за обезбеђивање 

квалитета на наставничком већу и 

подела задужења 

* * * * * * 

Активност 

Праћење реализасција активности 
* * * * * * 

2. задатак : Презентовање и примена 

стечених знања са различитих обука 
* * * * * * 
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Активност 

Презентовање садржаја обука на стручним 

већима и НВ 

* * * * * * 

Активност 

Примена стечених знања у настави * * * * * * 
Активност 

Праћење примене стечених знања и 

утицаја примењеног на напредовање 

ученика 

* * * * * * 

Активност 

Презентовање резултата на НВ  *  *  * 
3. задатак : Унапредити рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

подршка 

* * * * * * 

Активност 

Израда неопходних материјала за рад са 

ученицима по ИОП-у 2 и ИОП-у 3 и 

формирање базе података 

* * * * * * 

Активност 

Израдити механизме за индетификацију 

ученика са изузетним способностима 

*      

Активност 

Израда ИОП-а 3 за талентоване ученике *  *  *  
Активност 

Координирање рада Педагошког 

колегијума, Тима за инклузивно 

образовање и Тима за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе у области 

инклузивног образовања 

* * * * * * 

Активност 

Праћење реализације активности * * * * * * 
Активност 

Извештавање на Наставничком већу * * * * * * 
4.задатак: Унапредити праћење рада 

ученика који раде по ИОП-у  * * * * * * 
Активност 

Правовремена израда ИОП-а 2  за ученике 

којима је потребна додатна подршка 

*  *  *  

Активност 

Праћење постигнућа ученика на тимовима 

и стручним већима 

* * * * * * 

Активност 

Сарадња са установама социјалне заштите, 

МПНТР, здравственим институцијама 

* * * * * * 

5. задатак : Организовати тестирање 

ученика четвртог разреда 
 *  *  * 
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Активност 

Састанак Стручног врећа наставника 

разредне наставе 

 *  *  * 

Активност 

Израда тестова из математике, српског 

језика и природе и друштва 

 *  *  * 

Активност 

Тестирање ученика  *  *  * 
Активност 

Исправак тестова и унос података  *  *  * 
Активност 

Анализирање резултата постигнутих на 

тесту у односу на исходе и стандарде на 

крају првог циклуса на Стручном већу 

 *  *  * 

Активност 

Презентовање резултата на НВ  *  *  * 
Предлагање мера за унапређење васпитног 

- образовног рада у другом циклусу   *  *  * 
Активност 

Примена предложених мера   *  *  
6. задатак : Анализа примењених 

иницијалних тестова на почетку 

школске године 

*  *  *  

Активност 

Анализа добијених резултата у складу са 

исходима и стандардима по предметима, 

разредима и одељењима на стручним 

већима 

*  *  *  

Активност 

Презентовање резултата на Наставничком 

већу 

*  *  *  

Активност 

Израда мера за унапређење образовног - 

васпитног рада на Педагошком колегијуму 

*  *  *  

Активност 

Примена мера * * * * * * 
Активност 

Праћење примене мера * * * * * * 
7. задатак : Побољшати поступке 

вредновања који су у функцији даљег 

напредовања ученика 

* * * * * * 

Активност 

Усклађивање критеријума унутар предмета *  *  *  
Активност 

Усавршавање вођења педагошких свесака * * * * * * 



 

 

Школски развојни план                                                                                                                   ОШ ,,Милан  Ракић" 

27 

 

Активност 

Унапређење формативног оцењивања * * * * * * 
Активност 

Унапредити израду портфолија за ученике  * * * * * * 

Активност 

Унапредити сарадњу између одељенских 

старешина четвртог и петог разреда 

 *  *  * 

3. специфични циљ 

Побољшање постигнућа ученика на 

завршном испиту 

* * * * * * 

1. задатак 

Побољшати резултате на завршном 

испиту 

* * * * * * 

Активност 

Формирати базу података са иницијалним 

тестовима,пробном завршним тестовима и 

др. 

* * * * * * 

Активност 

Унапресити начин изверштавања о 

резултатима ученика постигнутим на 

тестовима и примени добијених резултата у 

циљу унапређења процеса учења на 

стручним већима и наставничком већу 

* * * * * * 

2. задатак : Унапредити реализацију 

и праћење рада ученика на допунској 

настави 

* * * * * * 

Активност 

Посета часова допунске наставе * * * * * * 
Активност 

Анализа посећених часова на Педагошком 

колегијуму и предлагање мера 

* * * * * * 

Активност 

Примена предложених мера * * * * * * 
Активност 

Евалуација примењених мера * * * * * * 
Задаци и активнодти у остали 

областима 
      

1.Подршка ученицима       
1.1.Задатак 

Унапредити програм подршке учењу за 

ученике из осетљивих група 

* * * * * * 

Активност 

Израда компензаторног програма за 

ученике из осетљивих група 

* * * * * * 
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Активност 

Примена програма * * * * * * 
1.2  Организовати различите врсте 

подршке у учењу 
* * * * * * 

Активност 

Укључивање Ученичког парламента у 

организацију подршке у учењу 

* * * * * * 

Активност 

Упознавање родитеља са подршком у 

учењу на оглсним таблама, родитељским 

састанцима, Савету родитеља 

* * * * * * 

Активност 

Рад са ученицима * * * * * * 
Активност 

Праћење реализације * * * * * * 
1.3. Унапредити рад Вршњачког тима 

 * * * * * * 
Активност 

Организовати приредбе у циљу промоције 

ученика који су се истакли у хуманитарним 

акцијама 

* * * * * * 

1.4. Унапредити рад  секција * * * * * * 
Активност 

Организовати рад секција у складу са 

потребама школе и интересовањима 

ученика 

* * * * * * 

Активност 

Увести награђивање ученика који су се 

истакли у ваннаставним активностима 

* * * * * * 

1.5. Реализовати радионице за ученике * * * * * * 
Активност 

Договорити радионице које треба да се 

реализују са ученицима 

*  *  *  

Активност 

Припрема радионица *  *  *  
Активност 

Реализација радионица * * * * * * 
2. Етос       

2.1 Израдити интерни систем награђивања 

запослених 

 

*      

Активност 

Упознати наставнике на Наставничком већу 

и изабрати тим за израду правилника 

*      
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Активност 

Израда правилника *      
Активност 

Упознати наставнике са правилником на 

Наставничком већу 

 *     

Активност 

Усвојити правилник на Школском одбору  *     
Активност 

Примена правилника   * * * * 
3. Организација рада школе       

3.1. Унапредити организациону структуру * * * * * * 
Активност 

Израдити планове са јасно дефинисаним 

задацима, носиоцима 

активности,временом реализације 

* * * * * * 

Активност 

Пратити реализацију плана  * * * * * * 
Активност 

На Педагошком колегијуму анализирати 

недостатке и предложити мере за 

уклањање недостатака 

* * * * * * 

Активност 

Преузети мере у случајевима 

неиспуњавања обавеза 

 

* * * * * * 
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11. ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

 

ПРАЋЕЊЕ  И  ЕВАЛУАЦИЈА  РАЗВОЈНОГ  ПЛАНА 

Област праћења Одговорна особа Начин и време 

праћења 

Кога 

информишемо? 

Временски план 

реализације 

активности 

директор школе листа праћења 

шестомесечни 

извештаји 

материјални 

докази о 

реализованим 

активностима 

Педагошки 

колегијум Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе,Наставничк

о веће,Школски 

одбор, 

Савет 

родитеља,локалну 

заједницу 

 

Коришћење 

људских ресурса 

директор школе 

 

листа праћења 

шестомесечни 

извештаји 

Педагошки 

колегијум,Наставнич

ко веће,Школски 

одбор,Савет 

родитеља,локална 

заједница 

 

Учешће локалне 

заједнице 

председници 

савета грађана 

месне самоуправе 

Медошевца и 

Поповца 

листа праћења 

шестомесечни 

извештај 

Школски одбор, 

МПС. Наставничко 

веће 

Савет 

родитеља,локална 

заједница 

 

Финансијски план 

 

Директор 

Шеф рачуноводства 

 

финансијски 

шестомесечни 

извештај 

Наставничко 

веће,Школски 

одбор, МПС,Савет 

родитеља,локална 

заједница 

 

 

 

 

12. МЕРЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ 
 
Законом о основном образовању и васпитању ( '' Сл. гласник РС, бр. 55/2013. ) прописано је да 

Развојни план школе садржи и следеће елементе: 
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- мере унапређивања образовно - васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту; 

- мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна 

додатна подршка; 

- мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима; 

- мере превенције осипања ученика; 

- друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

- план припреме за завршни испит; 

- план укључивања школе у националне и међународне пројекте; 

- план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

- мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

- план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарданика; 

- план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

- план сарадње и умрежавање са другим школама и установама; 

- друга значајна питања од значаја за развој школе. 

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања Развојног плана.  

Развојни план служи као ослонац за израду Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

 

 

12.1.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту 
 

     1.  РАД  СА УЧЕНИЦИМА У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ - честа примена петоминутних тестова како би 

се ученици навикли на континуиран рад и честим понављањем и проверавањем знања трајно 

упамтили садржаје и умели да примене научено у различитим примерима. 

2.  РАД  СА УЧЕНИЦИМА НА ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ - радити на већој посећености часова 

допунске наставе, успоставити бољу сарадњу предметних наставника и одељењских старешина,  

континуирано праћење похађања допунске наставе од стране одељењских старешина и 

рењдовно информисање родитеља. 

3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА - боља комуникација измешђу одељењских старешина и 

родитеља, инсистирање на похађању допунске наставе. 

4. ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - обавезно иницијално тестирање 

ученика од другог до осмог разреда како би се утврдио ниво знања на почетку школске године 

и напредак у току школске године. 

5. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ОД ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА-  организовање часова од 

другог полугодишта из математике, српског језика, биологије,историје,географије, физике и 

хемије. 

6. ТЕСТИРАЊА УЧЕНИКА- чешћа тестирања ученика тестовима из претходних година 
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7. ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ТЕСТОВА КОЈИ СУ ПРИМЕЊЕНИ ПРОТЕКЛИХ ГОДИНА- наставници који 

предају осмом разреду формираће базу тестова из предмета који се полажу на завршном 

испиту 

8. ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ - за ученике осмог разреда, како би постигли што боље резултате на 

завршном испиту  организују се пробни тестови из српског језика, математике и из 

комбинованог теста. 

 

      12.2.  Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумнеих 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученика којима је потребна 

додатна подршка 

 

 

      За ученике из осетљивих  група за коју је карактеристичан слабији социо- економски статус, 

као и често изостајање са наставе већ у млађем школском узрасту, а поготово у седмом и осмом 

разреду предузимају се следећи облици подршке и разумних прилагођавања: 

 

1.  ИНДИВИДУАЛИЗОВАН РАД У СКЛОПУ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ - програм и темпо рада прилагођен 

је сваком ученику понаособ. На основу предлога наставника за ученике се израђују 

индивидуални образовни планови, прилагођени или измењени. 

2.  ДОПУНСКА НАСТАВА - ученици којима је потребна додатна подршка укључују се у допунску 

наставу, у млађим разредима се за њих организује допунска настава из српског језика и 

математике, а у старијим разредима сем српског и математике организује се из страних језика и 

природних наука. 

3.  УКЉУЧИВАЊЕ У ВАНАНСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - у складу са афинитетима ученици се укључују у 

реализацију активности школе. Најчешће се ради о активностима које су везане за музику. Овај 

вид активности помаже ученицима да развијају самопоуздање, осећање националног 

идентитета, припадања одређеној култури и др. 

4.  ПРУЖАЊЕ  СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ - родитељи ученика упућују се у Центар за социјални рад 

како би остварили права на бесплатну ужину, бессплатне уџбенике и друга материјална давања. 

У школи се за ове ученике обезбеђују бесплатни уџбеници и прибор, као и посета културним 

институцијама и гратиси за ученике који иду на екскурзије. 

5.  ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ - у склопу Дечје недеље организује се акција '' Друг - другу'' , а 

прикупљениа средстава користе се за помоћ овим ученицима ( одећа, обућа, свеске, прибор за 

школу и др. ) 

6.  РАД СА ОСТАЛИМ УЧЕНИЦИМА У ЦИЉУ  ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ - како би се ученицима 

омогућила боља интеграција у одељење и напредак у учењу, одељењске старешине упућују 

остале ученике у одељењу да прихвате ове ученике, као и да им помогну у учењу.  

7.  САРАДЊА СА РОМСКИМ УДРУЖЕЊИМА - у случајевима када ученици имају проблема са 

остваривањем здравствене заштите и социјалне заштите  школа сарађује упућује ученике и 

њихове родитеље на сарадњу са овим организацијама. 

8.  САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ - у сарадњи са општином Црвени крст и градом 

организују се активности у које се повремено укључују и ови ученици. Школа често сарађује и са 

општинском просветном инспекцијом уколико се ради и учесталом неоправданом изостају 
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ученика. У циљу стицања једнаких услова за рад и учење локална заједница донира ученицима 

неопходна савремена средства за учење на даљину. 

9. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ЗА ЦИЉ ИМАЈУ ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО 

ОСЕТЉИВИХ ГРУПА – Дуги низ година школа је организовала подршку у учењу за ове ученике у 

сарадњи са организацијом ‘’Carritas’’. Због епидемије ковида 19 протекле школске године 

пројекат није реализован. Школа ће у наредном периоду покушати да обнови сарадњу са 

хуманитарном организацијом.  

 

      Када су у питању ученици који потичу из породица са лошијим социо - економским 

статусом школа предузима следеће активности: 

1.  ПРУЖАЊЕ  СОЦИЈАЛНЕ  ПОДРШКЕ - упућивање родитеља у центар за социјални рад ради 

остваривања права из социјалне заштите ( бесплатна ужина, продужени боравак, рекреативна 

настава, социјална помоћ и др.). 

2.  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА ЗА УЧЕНИКЕ - за ове ученике 

Министарство просвете обезбеђује поједине уџбенике,а школа донира бесплатан прибор и 

свеске.  

3.  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАТИСА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ - овим ученицима у сарадњи са  

туристичким агенцијама, које обезбеђују гратисе приликом организације екскурзија, 

омогућујемо бесплатан одлазак на екскурзије или плаћање у пола цене уколико има више 

ученика којима је оваква помоћ неопходна. 

4.  ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ -  у хуманитарним акцијама прикупљамо средства  

( играчке, обућу, одећу, свеске, прибор, новчана средства ) неопходна овим ученицима. 

5.  УЧЕШЋЕ НА КУЛУТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ У ИНСТИСТУЦИЈАМА У 

ГРАДУ - ученицима лошијег социо- економског статуса обезбеђено је бесплатно присуство 

позоришним представама, пројекциоји филмова и другим манифестацијама  а у договору са 

представницима ових институција. 

6. ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ – У сарадњи са Центром са социјални 

рад и Секретаријатом за дечију и социјалну заштиту школа организује бесплатну ужину за 

ученике који остварују ово право. 

      За ученике којима је потребна додатна подршка у учењу због тежег савладавања 

наставног градива у целини и деловима организују се следеће активности: 

1.  ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ  РАД - у раду са ученицима који теже савладавају наставно градиво 

због различитих тешкоћа у учењу ( дисграфија, дислексија, дискалкулија, проблеми у понашању 

и емотивном развоју ), као због сметњи у развоју ( моторичке, телесне, чулне, интелектуалне, 

сметње из спектра аутизма и др. ) организује се индивидуализован рад. На основу предлога 

наставника, а уз сагласност родитеља за ове ученике се израђују индивидуални образовни 

планови:прилагођени и измењени.  

     У редовној настави овим ученицима се прилагођавају методе, облици рада и наставна 

средства. Уколико је потребно са ученицима се ради и на допунској настави. Ради пружања 

психолошке  подршке ( развијање самопоуздања, задовољства успехом, и др. ) ученици се 

укључују у ваннаставне активности, 

 ( школске приредбе, рад у оквиру појединих секција ). 
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2.  НАБАВКА  И  ИЗРАДА  НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА -  за рад са овим ученицима неоподна су 

прилагођена наставна средства , а у складу са потребама ученика. У сарадњи са библиотекаром 

потребно је формирати базу наставних средстава за ученике који уче по ИОП-у 1 и ИОП-у 2. 

3.  НАБАВКА  УЏБЕНИКА  ЗА  УЧЕНИКЕ  - уколико има потребе за набавку шрилагођених 

уџбеника за рад са овим ученицима врши се набавка истих како би се остварио квалитетнији 

рад. 

4.  НАБАВКА  ЛИТЕРАТУРЕ  ЗА  НАСТАВНИКЕ -  да би се наставници стручно усавршавали, 

упознали са начинима пружања подршке овим ученицима неопходна је литература која се бави 

различитим стањима 

5.  САРАДЊА  СА  ИНТЕРРЕСОРНОМ  КОМИСИЈОМ - како би се утврдили облици додатне 

подршке за ученике школа сарађује са Интерресорном комисијом. 

6.  САРАДЊА  СА  ОСТАЛИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА - у циљу остваривања додатне подршке школа 

сарађује са здравственим институцијама и центром за социјални рад. Здравствене институције 

дају нам савете како и шта радити у области здравственог васпитања и дају нам увид у 

способности ученика, капацитете родитеља на које можемо да се ослонимо. Центар за 

социјални рад, уколико је неопходно, овим ученицима обезбеђује додатне облике подршке из 

свог ресора. 

       

     Додатна подршка пружа се и ученицима који показују изузетне резултате или таленат из 

појединих области. У раду са овим ученицима такође се примењује индивидуализација. 

1.  ИНДИВИДУАЛИЗОВАН РАД - са ученицима који остварују изузетне резултате из одређених 

предмета у редовној настави се примењују прилагођени облици, методе рада и примењују 

прилагођена наставна средства. 

2. ИЗРАДА ИОП-а 3 - у складу са законом ученицима се израђују индивидуални планови из 

појединих предмета у којима показују натпросечне резултате и интересовања. 

3.  ДОДАТНА НАСТАВА - од трећег разреда за ове ученике организују се факултативнии 

предмети ( математичка радионица ) или додатна настава од четвртог разреда. Додатна настава 

се организује за све предмете сем физичког васпитања, техничког и информатичког 

образовања, музичке и ликовне културе. 

Ученици који показују таленат за вештине имају прилике да га искажу у оквиру секција. 

4.  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - сваке школске године, у складу са материјалним и кадртовским  

могућностима, ученицима се пружа могућност да изаберу неки од изборних предмета који је у 

складу са њиховим способностима, постигнућима и интересовањима. У школи се организује 

изборна настава из следећих предмета  

4.  РАД У ОКВИРУ ВАННАСТАВНИХ АКИВНОСТИ - на различитим секцијама ученици могу да 

искажу свој таленат, као што је рецитаторска, драмска, оркестар, хор, ликовна, моделарска, 

саобраћајна,  
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      12.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

 

     Мере превенције насиља могу се посматрати у зависности од тога ко их примењује, 

реализује.  Одлучили смо се да их посматрамо са аспекта безбедности школских објеката, 

активности које предузимају наставници, ученици и родитељи како би се обезбедила сигурна и 

подстицајна средина за рад и живот школе. 

Све активности, мере , које се реализују прописане су законима, правилницима и другим 

општим актима: 

1.  У школи се предузимају активности у складу са Законом о основама система  

    образовања и васпитања као и у складу са Законом о основном образовању и  

    васпитању, а везане су за безбедност и заштиту свих актера образовно -  

    васпитног процеса од насиља и дикриминације.  

2. Примењују се и Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности  

    запослених као и Правилник о васпитно - дисциплинској и материјалној    

    одговорности ученика уколико дође до повреда права других и обавеза  

    прописаних законима. 

3. Статутом школе регулисана су питања права и обавеза наставника, ученика и  

    родитеља. 

4. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и  

    занемаривање у образовно - васпитним установама обавезујући је за све оне који  

    учествују у животу и раду школе, а њиме су утврђене  процедуре реаговања у  

    случајевима када се насиље дешава или постоји сумња.  

5. Правилник о безбедности којим се обезбеђује заштита ученика и запослених.  

    Њиме су утврђени мере и поступци реаговања у случајевима насилног понашања  

    запоселних, ученика, родитеља. 

 

      Мере које се предузимају са аспекта безбедности школског објекта су : 

1.  постављен видео надзор на школском објекту у Медошевцу и Поповцу 

2.  рaспоред одељења по учионицама урађен у складу са структуром одељења  

3.  постављене патент браве на улазним вратима школе 

4.  ограђивање школских дворишта 

5.  осветљени школски објекти у Медошевцу и Поповцу 

 

Мере које предузимају наставници како би се превенирало насилно понашање ученика и 

повећала сарадња међу  ученицима, наставницима и родитељима: 

 1. Поштовање правила понашања и обавеза  које су утврђене наведеним  

     законима, правилницима, статутом школе и посебним протоколом. 

 2. Поштовање принципа васпитног рада ( доледност у поступању, јединствено  

     поступање у ситуацијама, благовремено реаговање ), као и изрицање васпитних  

     мера које су у надлежности одељењских старешина, а према утврђеним  

     прописима, планирање и реализација друштвено-корисног рада за ученике којима се изриче 

васпитна и васпитно-дисциплинска мера. 



 

 

Школски развојни план                                                                                                                   ОШ ,,Милан  Ракић" 

36 

 

 3. Дежурство наставника према утврђеном плану. 

 4. Учествовање у организацији и реализацији превентивних активности на нивоу  

     школе ( '' Дечја недеља '' , спортске активности, организација прославе Нове  

     године, укључивање ученика у секције у школи, реализација приредби,  

     позоришне представе и пројекције филмова , Ускршња продаја јаја, дружење  

     ученика из Медошевца и Поповца и др. ) 

 5. Реализација часа одељењског старешине према распореду часова и плану и  

     програму којим су предвиђене теме из различитих области ( поштовање прописа  

     којима се регулише понашање ученика у школи, здравствено васпитање -  

     проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака, занемаривање и  

     злостављање деце, развој идентитета и морала, препознавање и супростављање  

     факторима ризика одговорним за нарушавање здравља младих - препознавање  

     насиља и правилно реаговање на насиље и др. ).  

 6. У оквиру реализације сарадње са родитељима одељењске старешине реализују  

     програм сарадње са породицом којим су утврђене теме родитељских састанака,    

     Неке од тема баве се проблемима моралног васпитања, као и проблемима   

     насилног понашања, занемаривања и злостављања. На почетку сваке школске  

     године родитељи се упознају са деловима закона и правилника који се односе на    

     обавезе, права и правила понашања родитеља. 

 7. Учестовање у реализацији пројеката који се баве питањима превенције насилног  

     понашања, занемаривања и злостављања и родне равноправности. 

 8. Рад у Тиму за превенцију и заштиту деце и ученика од насиља, занемаривања и  

     злостављања.Наставници који су чланови тима организују и реализују активности на  

     нивоу школе, прикупљају податке о насилном понашању ученика, врше анализе и на  

     основу њих предлажу мере. 

 9. Сарадња са институцијама које се баве здравственом, социјалном и  

     безбедоносном заштитом ученика. Наставници у оквиру свога рада сарађују са      

     домом здравља и другим здравственим институцијама које се брину о здрављу  

     ученика. Сарадња се остварују и са центром за социјални рад и центром за  

     хранитељство као и са школским полицајцима, ПС Црвени крст и тимом за  

     превенцију малолетничког понашања када је то неопходно. 

10.Сарадња са локалном заједницом - у сарадњи са локалном заједницом, управом  

     за социјалну заштиту често се реализују истраживања о насилном понашању у  

     школи. Управа за социјалну заштиту организује и радионице за ученике у којима  

     ученици добровољно могу да учествују.  

11. У случајевима када ученик учестало испољава насилно понашање Тим за превенцију о  

      заштиту израђују лични план заштите ученика у сарадњи са родитељима 

         

 

Мере које предузимају ученици како би се превенирало насиље у школи: 

 1. Поштовање прописа којима се регулише понашање ученика у школи (обавезе  

     ученика прописане законима и правилницима, кућни ред, правила понашања у  

     школи и одељењу ). 
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 2. Доношење правила понашања у одељењу, а  у сарадњи са одељењским  

     старешином и поштовање истих. Мењање правила понашања након одређеног  

     периода,  а у зависности од поштовања истих ). 

 3. Правовремено обавештавање о ситуацијама које би могле да доведу до појаве  

     насиља. 

 4. Правовремено обавештавање родитеља, а на основу захтева одељењског  

     старешине, наставника, директора, педагога. 

 5. Рад у Вршњачком  тиму и Ученичком парламенту. 

 6. Учествовање у раду секција и активностима које се организују на нивоу школе, а  

     имају превентивну функцију. 

  

Мере које предузимају родитељи како би се превенирало насиље у школи: 

 1. Праћење напредовања и понашања детета, ученика. 

 2. Поштовање правила понашања родитеља у школи у складу са законима,  

     правилницима, статутом и другим документима. 

 3. Присуствовање родитељским састанцима и одазивање службеном позиву  

     одељењског старешине, наставника, директора и педагога. Редовно  

     информисање у току школске године и договарање са наставницима, уколико је  

     потребно, предузимање одређених мера. 

 4. Учествовање родитеља у активностима које се организују у школи, а имају  

     превентивни карактер. 

 5. Рад родитеља у оквиру Школског савета родитеља на којима се упознају  са  

     проблемима насилног понашања ученика и предлажу мере. 

 6. Учествовање родитеља у активностима самовредновања рада школе и изради  

     школског развојног програма. 

 

      У оквиру својих надлежности, директор, као руководећи орган, организује целокупни рад у 

складу са законима и правилницима  и другим актима, како би школа била безбеднија средина 

за све који су актери образовно - васпитног процеса. 

      Мере које, између осталог,  предузима из своје надлежности су и: 

 1. Директор школе стара се о примени и поштовању законских прописа у области  

     превенције и интеревције на насиље. 

 2. Сарадња са Школским одбором - подношење извештаја о учесталости насилног  

     понашања и ефектима предузетих безбедносних мера и заједничко решавање  

     проблема. 

 3. Сарадња са Саветом родитеља на нивоу школе - анализира безбедност школе       

     и учесталост насилног понашања, као и презентовање садржаја који  

     едукују родитеље из ове области, поготово из области безбедности интернета. 

 4. Организација стручног усавршавања запослених из приоритетне области  

     превенције насиља, злостављања и занемаривања. 

 5. Организација превентивних активности на нивоу школе у сарадњи са стручним  

     сарадником, наставницима, ученицима, родитељима, локалном средином. 

 6. Рад у тиму за заштиту деце, ученика од насиља и поступање у складу са  
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     одредбама закона, правилника, посебног протокола и др. којима су регулисана  

     питања заштите свих учесника образовно - васпитног процеса од насиља и      

     обезбеђења здраве и подстицајне климе у школи. 

 7. Сарађује са наставницима и стручним сарадником у циљу  спречавања насилног  

     понашања у школи, дајући смернице даљег деловања унутар школе и ван ње. 

 8. Покреће и води васпитно-дисциплински поступак када ученик учини тежу повреду  

     обавеза и дужности. 

 9. Укључивање школе у реализацију пројеката на  нивоу републике који се баве  

     питањима превенције свих облика насиља. 

  

    Стручна служба, педагог школе, поштујући прописе који регулишу питања   

превенције насилног понашања и поступања у случајевима његове појаве предузима и 

одговарајуће мере у складу са наведеним: 

 1. Упознавање наставника са прописима којима се регулишу питања насилног  

     понашања у школи.  

2. Израда програма различитих активности на нивоу школе, који су у функцији  

     превенције насиља, из области здравственог васпитања, хуманог односа међу  

     половима,  развијања толеранције међу ученицима, наставницима, родитељима, 

     превенције малолетничке делинквенције, сарадње са родитељима. 

 3. Помоћ наставницима при поштовању процедура прописаних Посебним  

     протоколом о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  

     у образовно - васпитним установама. Упућивање наставника на превентивне  

     активности из програма '' Школа без насиља ''. Стручна служба у сарадњи са  

     Тимом за превенцију и заштиту... израђује лични план заштите ученика, помаже  

     одељењским старешинама у изрицању васпитних мера и оцењивања владања ученика. 

 4. Презентација садржаја везаних за превенцију насилног понашања на стручним  

     већима. 

 5. Рад у Тиму за превенцију и заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и   

     занемаривања  у циљу стварања безбеднијег окружења у школи, анализа безбедности у  

     школи и предузимање активности у складу са резултатима анализа. 

 6. Сарадња са ученицима- индивидуални, групни и фронтални разговори са  

     ученицима о различитим животним ситуацијама, како да реагују у тим     

     ситуацијама, са посебним освртом на важност откривања и пријављивања  

     насилноиг понашања ученика, презентација садржаја везаних за ненасилну  

     комуникацију, као и сарадња са ученицима у организацији и реализацији  

     активности на нивоу школе. 

 7. Сарадња са родитељима на родитељским састанцима одељења, састанци са    

     родитељима ученика који испољавају насилно понашање и сарадња са   

     школским  саветом родитеља на којем педагог информише  родитеље са  

     активностима превенције и резултатима мера које се предузимају на нивоу  

     школе. 

 8. Сарадња са спољашњом заштитном мрежом у случајевима када се деси насиље  

     трећег нивоа.  У сарадњи са здравственим и социјалним установама, као и са  
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     тимом за превенцију малолетничке делинквенције и школским полицајцима ради  

     се на превенцији даљег насилног понашања и заштити жртава насилља. 

 9. Израда програма различитих активности на нивоу школе, који су у функцији  

     превенције насиља, из области здравственог васпитања, хуманог односа међу  

     половима,  развијања толеранције међу ученицима, наставницима, родитељима, 

     превенције малолетничке делинквенције, сарадње са родитељима. 

 

У школи се реализују превентивне  активности: 

- доношење правила одељења и мењање у току школске године у складу са правилима; 

- доношење школских правила на основу правила одељења; 

- '' Кутија поверења '' : 

- Вршњачки тим организују активности на нивоу школе; 

- рад медијатора када дође до насилног понашања- реституција; 

- рад Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемариовања; 

- вођење евиденције о насилном понашању. 

 

      12.4. Превентивне активности које се организују на нивоу школе 

 

 

       На нивоу школе организују се разноврсне активности у чијој реализацији учествују 

наставници, ученици и родитељи, а повремено се укључују институције из локалне зајднице. 

Циљ ових активности јесте развијање способности ученика из различитих области ( уметничких, 

спортских ), развијање естетских вредности према културним добриима, сарадничких односа 

међу ученицима, такмичарског духа, ненасилног решавања конфликата. 

 

Р.БР. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Дечја недеља прва недеља у октобру 

2. Спортска недеља октобар 

3. Позоришне представе током године 

4. Филмске пројекције током године 

5. Спортске секције током године 

6. Квизови за ученике ( поводом славе, важних догађаја) током године 

7. Игранке за ученике током године 

8. Форум театар током године 

9. Учешће ученика на ликовним и литерарним 

конкурсима 

током године 

10. Прослава Нове године децембар 

11. Дан школе - недеља у којој се обележава дан школе 

посвећена је разноврсним превентивним активностима 

мај 

12. Реализација слободних наставних активности током године 
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  12.5. Мере превенције осипања ученика 

 

Законом о основама система образовања и васпитања регулисано је, између осталог, да се за 

ученике који неоправдано изостану са наставе пет часова појачава васпитни рад низом 

активности у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, стручног 

сарадника , посебних тимова, а уколико је потребно и са одговарајућим институцијама 

социјалне заштите, али и установама здравствене заштите. 

У циљу превенције осипања ученика школа предузима следеће активности: 

уколико ученик дуже времена изостаје са наставе, више од пет часова, одељењски старешина је 

дужан да се информише о разлогу изостајања ( телефонски разговор са родитељем) ; 

- уколико ученик изостане неоправдано пет часова одељењски старешина појачава 

васпитни рад са учеником ( обавља разговор са учеником о разлозима изостајања, родитељем о 

разлозима изостајања и обавези родитеља да сарађује са школом и правда изостанке у 

законски предвиђеном року ) , одељењски старешина је дужан да обавести родитеља, 

старатеља ученика који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана 

од престанка похађања наставе; 

- одељењски старешина ученику изриче васпитну меру, поштујући принцип поступности у 

одређивању васпитне мере; 

- за ученика који и даље неоправдано изостаје одељењски старешина секретару школе 

доставља неопходне податке како би се родитељу упутио званичан допис и заказао разговор 

одељењског старешине, стручног сарадника и директора са рдоитељем ; 

- ако и после предузетих мера ученик и даље изостаје одељењски старешина, уз сарадњу 

са педагогом и директором, доставља податке ученика како би се обавестила Општинска 

просветна инспекција и Центар за социјални рад; 

У отклањању разлога изостајања ученика из осетљивих друштвених група школа сарађује са 

ромским удружењима и користи средства из фонда хуманитарне помоћи школе. 

Посета породице једна је од мера за превенцију осипања ученика. Одељењски старешина може 

да је повремено  примењује у складу са проценом и ситуацијом. 

 

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

 

1. Увођење иновација у рад на часу: 

 

Увођење пројектне наставе  

Увођење дигиталног света 

Примена мапа ума у настави свих предмета; 

Читање са предвиђањем у настави српског језика; 

Примена паметне табле 

Коришћење софтвера у  настави 

 

       Када су у питању мере увођења иновативних метода наставеу школи ће бити предузете 

следеће: 
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1.    Набавка стручне литературе како би се наставници упознали са новим тенденцијама у 

образовању, могућностима примене нових технологија и приступа настави. 

2.    Набавка савремених наставних средстава  

3.    Стручно усавршавање наставника - наставници се стручно усавршавају у складу са 

прописима Министарства просвете. У току протеклих година наставници су похађали 

многобројне обуке чији су садржаји везани за иновативне методе, израда мултимедијалних 

наставних садржаја, експерименталних ликовних техника, коришћења дигиталне учионице и 

др. С обзиром да су наставници наше школе остварили велики број сати стручног усавршавања, 

у обавези су да та знања примене и прате њихове резултате. 

4.    Презентовање садржаја обука на Наставничким већима 

5.    Израда плана примене иновација у настави - план о примени иновација пише  наставник 

који иновацију примењује. План увођења иновација саставни је део Годишњег плана рада. 

6.    Праћење резултата примене иновација - на нивоу школе формира се тим који је задужен за 

праћење примене мера у овој области које су напред наведене. 

 

Мере за унапређењае процеса учења и оцењивања су: 

1.  Подсећање наставника на почетку школске године на Правилник о оцењивању ученика и 

инсистирање на доследном поштовању правилника. 

 

2.  Праћење рада предметних наставника од стране одељењских старешина. 

3.  Правовремено вођење електронског дневника 

4.  Правилно вођење педагошке свеске 

 

Иновативне методе у настави, иновације у учењу и оцењивању по предметима унесене су у 

сладећим табелама: 

 

 

Предмет Иновативне методе наставе 

Српски језик Читање са предвиђањем, коришћење електронских уџбеника, литературе  

 ( лектире и др. литературе),Гугл учионица, коришћење нових веб алата. 

Математика Учење кроз игру-асоцијације.Коришћење програма „Геогебра“, електронски 

уџбеник, Гугл учионица, коришћење нових њеб алата. 

Историја Примена паметне табле, Гугл учионица, лектронски уџбеник, њеб алати... 

Биологија Пројектне методе учења.Учење кроз игру,осмосмерке и квиз, Гугл учионица 

, коришћење нових њеб алата. 

Физика Набавка наставних средстава у циљу осавремењивања наставе и примене 

принципа очигледности, електорнски уџбеник. 

Хемија Примена симулација за лабораторијске вежбе.Примена квиза-асоцијације и 

питалице. Гугл учионица, нови њеб алати. 

Техничко и 

информатичко 

Коришћеење симулација, Гугл учионица, њеб алати. 

Ликовна 

култура 

Гугл учионица, електорнски уџбеник. 
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Музичка 

култура 

Гугл учионица, нови њеб алати, електронски уџбеник 

Разредна 

настава 

Гугл учионица, коришћење нових веб алата, електорнкси уџбеник. 

 

 

Предмет Иновације у учењу 

Српски језик Самостално учење уз коришћење уџбеника.Међусобно помагање по 

задужењу наставника. Примена електронског уџбеника, пројектна настава 

Математика Самостално учење уз коришћење електронског уџбеника, пројектна настава. 

Историја Самостално учење уз коришћење уџбеника. 

Биологија Тестирање после сваке теме по стандардима. 

Физика Самостално учење уз електронски уџбеника. 

Хемија Самостално проналажење огледа на интернету. 

Техничко и 

информатичко 

Израда презентација.Учење на даљину. 

Ликовна 

култура 

Самостални и групни рад. 

Музичка 

култура 

Израда презентација. 

Разредна 

настава 

Самостални истраживачки рад.Издвајање кључних појмова. 

 

 

Предмет Иновације у оцењивању ученика 

 

Српски језик 

Усавршавање формативних оцена, упознавање са електронском педагошком 

свеском, електронски дневник. 

Математика Усавршавање формативних оцена, упознавање са електронском педагошком 

свеском, електронски дневник. 

Историја Усавршавање формативних оцена, упознавање са електронском педагошком 

свеском, електронски дневник. 

Биологија Укључивање ученика у израду тестова. 

Физика Упознавање ученика са стандардима и самопроцењивање њихове 

остварености, формативно оцењивање. 

Хемија Међусобно оцењивање рада група на часовима лабораторијских вежби. 

Техничко и 

информатичко 

Самооцењивање и групно оцењивање, усавршавање формативног 

оцењивања у елект 

Ликовна 

култура 

Анализа оцене заједно са наставником. 

Музичка 

култура 

Групно оцењивање. 
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Разредна 

настава 

Самооцењивање.Оцењивање у пару и групно оцењивање. Узајамно 

оцењивање. 

 

12.7. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржаје појединих наставних предмета 

 

     У намери да се достигну прописани циљеви образовања и васпитања у Закону о основама 

система образовања и васпитања у школи се предузимају и следеће мере, чија ће примена 

зависити од епидемиолошке ситуације: 

 

- посета фестивала науке '' Наук није баук '' у циљу развојаинтелектуалних- стваралачких 

способности и креативности, развоја мотивације за учење, примена и повезивање знања и 

вештина у образовању и свакодневном животу ; 

- посета Сајма књига у Нишу у циљу развоја читалачке културе, богаћења речника, 

стицања знања и ставова неопходних за лично остварење и развој, културно изражавање, 

развоја естетких вредности; 

- екскурзије ученика у циљу упознавања, поштовања и неговања традиције и културе 

српског народа, развијања националног идентитета, као и културе и традиције других 

националних мањина и етничких заједница, развијање мултикултурализма, поштовање и 

очување националне културне баштине, развој свести о значају заштите и очувања природе и 

животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 

- организација хуманитарних акција прикупљања одеће, обуће, старих уџбеника, 

школског прибора, новчаних средства у циљу развоја осећаја солидарности, развијање хуманих 

вредности ( поштовања других, различитости, саосећајности, спремности да се помогне онима 

којима је помоћ потребна ); 

- сарадња са организацијом '' Извиђача поречана '' из Ниша - организација заједничких 

активности : '' Сачувајмо реку Нишаву '', укључивање ученика наше школе у рад организације и 

др. ), у циљу развоја самосталности ученика, развој свести о значају заштите и очувања природе 

и животне средине, стицање нових знања и др. 

- сарадња са организацијом '' Црвени крст '' у циљу стицања нових знања из области 

здравственог васпитања,али и подизања безбедоносне културе, заштите живота у одређеним, 

непредвиђеним ситуацијама, као и пружање прве помоћи, развој здравих стилова живота, 

свести о важности сопственог здравља, развијање хуманих вредности. 

- учествовање у акцијама прикупљања секундарних сировина у циљу развоја свести о 

важности очувања природе и животне средине, и стицања знања о значају рециклаже 

отпада,предавања за ученике  у циљу развоја свести о значају сопственог здравља и 

практиковања здравих стилова живота у складу са програмом здравствене заштите . 

- предавања за ученике из области здравствене заштите у циљу превенције болести и 

очувања здравља зуба; 
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13.  ПЛАНОВИ  ПРОПИСАНИ  ЗАКОНОМ  О  ОСНОВНОМ  ОБРАЗОВАЊУ  И  ВАСПИТАЊУ 

 

13.1.План припреме за завршни ипсит 

 
       За реализацију плана припрема завршног испита задужени су наставници предмета који се 

полажу на завршном испиту, педагог и директор школе, свако у оквиру својих задужења. 

      До промене сктивности унутар плана може доћи у складу са упутвстима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Р.бр. Комуникационе 

активности 

Комуникациони 

канали 

Циљна група Време 

1. Упознавање наставника 

са активностима плана  

Наставничко 

веће 

наставници 

предмета који 

се полажу на 

завршном 

испиту 

март 

3. Упознавање савета 

родитеља са начином 

полагања завршног 

испита  

Савет родитеља 

школе 

директор, 

педагог 

март 

4. Организација пробног 

тестирања ученика 

Педагошки 

колегијум 

Стручна већа 

директор, 

председници 

стручних већа 

март 

5. Сређивање огласне 

табле - давање 

информација о 

завршном испиту 

састанак 

руководиоца и 

чланова 

Ученичког 

парламента 

Ученички 

парламент 

почетак априла 

 

 

6. Обавештавање ученика 

и родитеља о термину 

одржавања емисија о 

упису у средње школе и 

полагањем завршног 

испита 

обавештавање  ученици осмог 

разреда 

април,мај,јун 

9. Обавештавање 

родитеља о постигнутим 

резултатима на пробном 

тесту 

родитељски 

састанци 

родитељи март 

10. Обука за дежурне 

наставнике директоре 

школа 

састанак са 

наставницима 

наставници средина маја или 

јун  

директор 
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11. Припремна настава за 

ученике осмог разреда 

из српског језика, 

математике, биологије, 

географије, историје, 

хемије и физике 

Наставничко 

веће 

наставници 

наведених 

предмета 

друго 

полугодиште 

јун ( 10 дана у 

јуну ) 

 

      13.2. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 

     План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте школе зависиће 

првенствено од понуђених пројеката у наредне три године, као и од спремности носилаца 

пројеката да прихвате наш захтев за укључивање у пројекат. 

 

Циљеви: 

Обезбеђивање материјалних средстава за побољшање услова рада школе  

Унапређивање квалитета наставе  

Задаци:  

Праћење и конкурисање на националне и међународне развојне пројекате 

 

 

Активности Реализатор Време реализације 
Снимање тренутног стања материјалне 

опремљености установе савременим 

информационим технологијама 

 

директор 

до краја првог 

полугодишта 

Израда плана побољшања стања 

материјалне опремљености школе и 

наставних средстава 

 

директор 

фебруар 2022. 

 

Конкурисање на националне и 

међународне конкурсе у циљу унапређења 

наставе и процеса учења 

директор Током године 

Реализација побољшања материјалне 

опремљености установе и настацних 

средстава 

 

директор 

 

Током године 

Евалуација остварених активности Тим за самовредновање август 

 

13.3. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 

 

План  стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора саставни је део 

Развојног плана и налази се у Годишњем плану рада школе.   

У оквиру стручног усавршавања ван установе наставници, директор и стручни сарадник 

учествоваће на трибинама, стручним скуповима, конференцијама , презентацијама уџбеника и 

другим облицима стручног усавршавања уколико буду организована. Пошто се унапред не могу 

одредити садржаји трибина, стручних скупова и конференција они нису унети у план стручног 
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усавршавања јер не знамо који ће садржаји бити заступљени, нити у ком временском периоду, 

као ни то ко ће их организовати. 

Стручно усавршавање реализоваће се у сарадњи са Регионалним центром за професионално 

усавршавање запослених у образовању у Нишу и другим институцијама присуством наставника 

на обукама или путем вебинара. 

 

У оквиру стручног усавршавања у установи наставници имају обавезу да презентују садржаје 

обука које су похађали, одрже угледни час током  школске године, као и да присуствују 

угледним часовима осталих колега. 

 

13.4. План напредовања и стицања звања 

 

     У школи постоји Тим који се бави стручним усавршавањем наставника. Овај тим на основу 

прикупљених података предлаже наставницима који имају услове за стицање звања да 

конкуришуу складу са Правилником о сталном стручном усавршавању... 

     Обавезе овог тима у току школске године су : 

 

Време Активности 

током године Вођење евиденције о стручном усавршавању наставника 

прво полугодиште Формирање базе података  

током године Континуирано уношење података у базу 

током године Пружање помоћи наставницима у покретању поступка за стицање звања 

август Подсећање наставника на чланове Правилника о сталном стручном 

усавршавању ... који се тичу напредовања и стицања звања 

 

Активности стручних органа: 

 

Време Стручни орган Активност 

током године стручно веће 

Педагошки кол. 

Давање мишљења директору установе о поднетом 

захтеву вваспитача, наставника или стручног 

сарадника 

током године Наставничко веће Разматрење захтева и давање мишљења 

 
13.5.  План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 

 
Време Облик сарадње Активност 

током године индивидуално Информативни разговори са родитељима према 

предвиђеном плану одељењског старешине ( у току 

паузе наставника ) 

септембар 

новембар 

јануар 

родитељски састанци Родитељски састанци на крају кварталних периода 

у циљу информисања родитеља о успеху и 

дисциплини ученика 
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март 

јун 

Информисање родитеља о активностима школе  

Безбедност у школи и др. 

Организација излета , екскурзија, наставе у 

природи 

Опремљеност уџбеницима и прибором 

Набавка књига за наредну школску годину 

током године објављивање 

садржаја на сајту 

школе за родитеље 

Едукација родитеља из различитих области 

Извештаји о различитим дешавањима на нивоу 

школе 

Обавештења родитеља о упису ученика у 

предшколску групу, први разред, средњу школу 

Обавештења о полагању завршног испита 

током године комуникација са 

родитељима путем 

вибера,мејлова... 

Разговори одељењских старешина са родитељима 

у складу са потребама ученика о напредовању, 

понашању... 

током године родитељски састанци Ванредни родитељски састанци у зависности од 

проблема који се јављају у одељењу 

током године групни разговори Разговори са родитељима чија деца испољавају 

насилно понашање према другим ученицима 

током године индивидуално , тим Израда ИОП-а за ученике са посебним потребама и 

из осетљивих група 

октобар индивидуачно, групно Организација активности у Дечјој недељи 

 

децембар индивидуачно, групно Организација прославе Нове године 

током године индивидуачно, групно Организација културних активности на нивоу школе 

( фолклор, оркестар, хор, спортске секције ) 

април индивидуачно, групно Организација ипродајне изложбе Ускршњих јаја 

јун индивидуачно, групно Организација забаве у школи за ученике осмог 

разреда 

током године индивидуачно, групно Организација журки ученика од петог до осмог 

разреда 

током године групно Учешће родитеља у истраживањима - анкетирање 

родитеља 

током године фронтално Организовање предавања за родитеље у сарадњи 

са Школским саветом родитеља, Домом здравља, 

Институтом за заштиту здравља 

током године индивидуално Конференција случаја у Центру за социјални рад 

током године индивидуално Разговори са директором и стручним сарадником 
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13.6.  План рада Савета родитеља 

      План рада Савета родитеља саставни је део Годишњег плана рада школе и доноси се за  

свауе школску годину. 

Питања којиме разматра Савет родитеља су: 

Задаци Савета родитеља утврђени Статутом школе 

Избор руководства 

Усвајање плана рада 

Годишњи извештај о раду  школе 

Годишњи план рада школе  

Давање сагласности на план и програм екскурзија и наставе у природи 

Примена инклузивног образовања у школи 

Прослава Дана школе 

Организација Дечије недеље 

Јачање унутрашње мреже заштите 

Донаторски динар 

Успех и владање ученика на кварталним периодима 

Самовредновање рада школе 

Организација прославе школске славе 

Примена протокола о заштити деце и васпитно - дисциплинске мере 

Предавања за родитеље 

Такмичења ученика у другом полугодишту 

Набавка уџбеника за наредну школску годину 

Успех ученика осмог разреда на пробном завршном испиту 

Извештаји о реализованим екскурзијама, излетима и настави у природи 

Организација припремне наставе за ученике осмог разреда 

Организација завршног испита  за ученике осмог разреда и упис у средње школе, листе жеља. 

 

13.7. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

 

Активности које се реализују у сарадњи са другим школама и институцијама су: 

 

Време Активност 

током године Повремене консултације директора и стручних сарадника ( примена закона 

и правилника, педагошко-инструктивни рад ) са директорима и стручним 

сарадницима других школа 

октобар 

мај 

јун 

Узајамне посете школа разним манифестацијама ( Дану школе, 

организација спортских активности ученика, такмичење међу школама у 

фудбалу, одбојци, пикаду и др. ) 

током године Сарадња са школским полицајцима, Полицијском станицом Црвени крст и 

Полицијском  управом у циљу решавањ сукоба међу ученицима ( сукоби 

трећег нивоа) 

током године Сарадња са Полицијском управом на реализацији програма 
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април Предавање за ученице шестог разреда у сарадњи са Домом здравља о 

променама у пубертету 

април Анкетирање ученика у сардњи са здравственим институцијама 

током године Сарадња са Центром за социјални рад - конференције случаја, сарадња у 

циљу пружање подрше родитељима у васпитању деце, 

решавањеконфликата међу ученицима, ученици у хранитељским 

породицама 

током године Организација посете ученика Дому здравља ( изабраном лекару ) ради 

обављања систематских прегледа, вакцинације и др. 

током године Сарадња са културним институцијама - Позориште лутака-представе за 

децу, Биоскопи- пројекције филмова 

током године Сарадња са школом ''14.октобар'' и школом ‘’ Бубањ’’ у оквиру инклузивног 

образовања ( пружање подршке деци припремне предшколске групе и 

ученицима у савладавању садржаја, развијању вештина и др.) 

током године Сарадња са Школском управом -решавање питања у области образовања 

током године Учешће у заједничким пројектима са другим школама 

 
13.8.  Мерила за праћење остваривања Развојног плана 

 

        Једна од последњих етапа  развојног планирања јесте евалуација која помаже у процени 

нивоа реализације постављених циљева. Овај процес се врши континуирано кроз анализу стања 

и утврђивање приоритета , а ради евентуалних корекција активности и унапређивања процеса 

реализације. 

Мерила којима ће се пратити реализација Развојног плана: 

1. Задаци и активности Развојног плана предвиђени за школску годину саставни су део 

планова стручних већа, тимова, стручних сарадника, директора школе 

2. Извештаји о реализованим активностима подносе се на стручним већима, тимовима, 

Педагошком колегијуму, Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничком 

већу 

3. Квалитет извештавања ( прецизирано време реализованих активности, доказ о 

реализованим активностима, евиденција о реализованим активностима) 

4. Самовредновање рада школе (самовредновање планираних области у току школске 

године у складу са прописаним стандардима ). 

5. Спољашње вредновање рада школе  

 

Носиоци евалуације биће: 

- Педагошки колегијум 

- Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

- Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој Школксог програма 

- Стручна већа 

- Ученици 

- Родитељи 
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- Представници локалне заједнице 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

            1.  Стручни актив за развојно планирање у обавези је да тромесечно извештава  о 

реализованости планираних активности на Наставничком већу. Активности које су предвиђене у 

свакој школској години налазе се у Годишњем плану рада школе што олакшава праћење 

реализације Развојног плана школе.  

            2.  Педагошки колегијум  и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе на основу 

поднетог извештаја Стручног актива за развојно планирање доноси мере које је неопходно 

предузети како би се Развојни план школе реализовао. 

            3.  Стручна већа на састанцима утврђују конкретне обавезе наставника, како би се 

планиране активности реализовале. 

            4.  Стручни актив за развојно планирање утврдио је мерила за праћење остваривања 

школског развојног плана: 

- активности које су реализоване (докази о реализацији-извештаји, материјални докази, 

записници) 

- активности су реализоване према предвиђеној динамици ( време реализације и 

учесталост ) 

околности због којих није дошло до реализације активности ( да ли због објективних околности 

активност није могла да се реализује ) 

- квалитет реализованих активности ( реализација активности уклапа се у стандарде 

вредновања квалитета рада установа ) 

- наставници који је учествовао у реализацији активности ( табела ) 

- обухваћеност ученика и родитеља предвиђеним активностима 

- коришћење опреме и наставних средстава ( да ли се опрема користи, начин коришћења 

опреме и наставних средстава ). 

      5. Школски одбор-на основу поднесених извештаја даје мишљење и препоруке о како 

побољшати степен реализације активности, унапредити реализацију... 

       6. Савет родитеља на основу извештаја о реализованим активностима даје своје мишљење и 

препоруке ( како побољшаеи сарадњу са родитељима, укључити више родитеља у активности..). 

 

 

 

 

У Медошевцу, 07.07.2021. 

 

 

 

 

Председник Школског одбора                                               Директор школе 

 

__________________________      ____________________ 


