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Основна школа „Стеван Синђелић” основана је 24. јуна 1955. Налазила се у дворишту 

XI београдске гимназије, а 1973. пресељена је у Улицу Милића Ракића на Коњарнику. 

Име је добила по једном од највећих српских хероја , Стевану Синђелићу . Нова зграда 

била је велико архитектонско достигнуће – велика, модерна и испуњавала је све 

стандарде градске школе. 

За ових шездесет пет година школа је изградила своје име. Данас је наша школа лепа, 

унапређена и утицајна. Има довољ но простора за учење, дружење, спорт и игру. 
 

 
 

 

 

 

У школском дворишту постоје три терена за спортске активности – један велики и два 

мала. Школска зграда је необично лепа, јер је красе два атријума са 

четрдесетогодишњим брезама. 

Школа располаже са десет учионица за наставу млађих разреда и осамнаест кабинета за 

предметну наставу, зборницом, као и просторијама за школску библиотеку, и посебан 

део зграде са три просторије ,за продужени боравак. У њеном саставу налазе се још: 

сала за физичко васпитање са две свлачионице за ученике и једном за наставнике, три 

радионице за наставу техничког образовања, радионица за домара, посебна просторија 

за директора, педагога и психолога, административну службу; затим, три просторије за 

помоћно техничко особље и дистрибутивна кухиња са трпезаријом. 

Колектив наше школе чине наставници, стручни сарадници-психолог, педагог и 

библиотекар, секретар, рачуновођа, благајник, домар , помоћно особље и директор 

школе. 

Основна школа „Стеван Синђелић“ има потенцијал и у простору и у људству који треба 

неговати и даље развијати добрим руковођењем. 
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О успешном образовном и педагошком раду у школи „Стеван Синђелић”, између 

осталог, сведоче и успеси њених ученика на бројним такмичењима из разних предмета. 

По својим резултатима увек смо међу најбољим школама у граду,а то доказују освојене 

награде на Републичким такмичењима. 

Побеђују у научним дисциплинама, али се доказују и на уметничком и спортском 

плану. Школа се такође високо рангира и по резултатима на класификационом 

испитима за упис у средње школе. Праћењем успеха наших ученика у даљем 

школовању уочено је да они углавном задржавају дотадашњи успех. 
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Поред редовног рада, ученици се у ваннаставним активностима баве глумом, 

рецитовањем, писањем, сликањем, певањем и свирањем. . . 

Ученици наше школа показују и своју хуману страну која се манифестује кроз разне 

акције:сакупљање средтава за фонд „Срце Синђелића“, намењен ученицима наше 

школе којима је таква помоћ неопходна, скупљања старе хартије, чепова, књига и 

гардеробе. 

Свечаности поводом Светог Саве и Дана школе, затим новогодишњи вашар,концерти, 

изложба кућних љубимаца, изложбе ликовних радова, праве су смотре дечјег 

стваралаштва и умећа. 
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Наши ученици свесни су важности очувања животне средине. Еколошка секција 

организовала је акцију сађења нових стабала и сређивање школског дворишта . 

Покренута је акција, за коју желимо да постане традиционална-Ђаци прваци су купили 

четири платана, свако одељење посадило је своје дрво. У томе су им помогли ученици 

старијих разреда на часовима Чувара природе. Сваки платан је добио и своје име. Ова 

стабла ће расти заједно са ђацима и они ће бринути о њима. 
 

 

 
 
 

 

 

 

У свој развојни план уврстили смо учешће на Фестивалу науке, који се сваке године 

одржава на Београдском сајму. Ученици су већ две школске године за редом школу 

представили занимљивим пројектима, а неки од ученика добили су и титулу 

„Амбасадора науке“. 
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У циљу промоције школе и знања, у холу школе организује се Фестивал науке, 

намењен свим нашим ученицима али и предшколцима из околних вртића. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

 
Наша школа већ осам година сарађује са основном школом „Драгојло Дудић“ из 

Београда и “ Сладки Врх“ из Словеније. Сваке године организују се студијска 

путовања , како би се разменила искуства и унапредила наставна пракса. 
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Школа сарађује са Истраживачком станицом Петница. Ученици од 5-8 разреда имају 

прилику да у оквиру Научног дана, у пратњи својих наставника, упознају садржаје који 

се нуде у ИС Петница. 
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СНАГА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 
• Наши ученици постижу значајне успехе на републичким такмичењима 

• Стручност наставника (стално усавршавање и информатичка обука) 

• Организација наставе (интердисциплинарна настава) 

• Проходност ученика на квалификационом испиту 

• Библиотека (добро опремљена) 

• Велики зелени простор око школе 

• Фискултурна сала и три терена у школском дворишту 

• Једносменски рад за ученике старијих разреда 

П О Н О С Н И  С М О  Н А : 

 

 
• Ученике и њихове успехе 

• На колектив и у којем влада пријатељска атмосфера 

• Награде на реппбличким такмичењима 

• Спортске терене 

• Брезе у атријуму 
 

 

 

 
 

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

• Школској згради је неопходна реконструкција 

• Недостаје нам сала за свечаности 
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МИСИЈА 

 

 
Мисија школе је да применом савремених наставних метода рада, ИКТ и других 

технологија подстиче свестран развој ученичких потенцијала који ће им омогућити да 

стекну знања и умећа неопходна за даље школовање и живот. Развијамо код ученика 

функционално знање, креативни дух и критичко мишљење. Наставници наше школе 

остварују са децом однос пун поверења, спремни су за сваку врсту индивидуалног рада. 

Посебно негујемо и одувек смо били успешни у спортским активностима. Постижемо 

одличне резултате на такмичењима и висока постигнућа на завршном испиту 

 

 
ВИЗИЈА 

 

 
Визија наше школе је да креирамо школу која ће бити место где се сви ученици 

оспособљавају за доживотно учење, где се квалитетном понудом тематски планираних 

и тимски реализованих наставних и ваннаствних активности постиже да ученици стичу 

трајна, примењива знања и вештине и да се развијају у складу са својим могућностима 

и афинитетима. 

 

 
Б И Ћ Е М О Ш К О Л А : 

• Савремена, креативна школа 

• Школа са добром безбедношћу јер смо у пројекту „ Школа без насиља“ 

• Са бољом информисаношћу ученика и родитеља 

• Са бољом сарадњом са родитељима 

• Са добром информатичком обученошћу наставника 

• Са уређеним школским двориштем, фискултурном салом и кабинетима 

• Са ученицима који су самостални и креативни, који учествују у планирању и 

реализацији дела наставе и ваннаставних активности 

• У којој ће ученици  кроз „Ђачки парламент“ примењивати демократске 

принципе у  решавању својих свакодневних проблема 

• У којој су ученици одговорни за своје сопствено здравље и очување животне 

средине 
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АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

У оквиру процеса самовредновања квалитета рада школе и на основу екстерног 

вредновања, а у циљу сагледавања што реалније ситуације и реалних потреба свих 

учесника у наставном процесу, као и сагледавању улоге школе као институције која се 

активно бави васпитањем и образовањем деце, издвојили смо приоритетне области 

вредновања које су нам полазна основа у планирању дугорочних циљева кроз 

развојнециљеве, задатке и активности. 

Извештај екстерног вредновања 17.01.2017. 

Период вредновања 29-30.11 и 1.12.2016 године 

Квалитет рада школе 

Школа је оцењена оценом 4 јер је остварила више од 75% свих стандарда укључујући 

100% стандарда који су кључни и изабрани за вредновање. 

Спољашње вредновање реализовано је у току три дана и на основу: 

-анализе евиденције и документације 

-непосредног праћења наставе 

-Разговора са директором, стручним сарадницима,члановима Школског одбора, 

ученицима и родитељима 

-Анонимних анкета 

Опис школе и контекст 

Школа се активно укључује у реализацију различитих пројеката и ваншколских 

активности за ученике. Има јасну визију развоја. Кроз процес самовредновања 

препознала је јаке и слабе стране,расположиве ресурсе и одредила даље кораке у 

остваривању постављених циљева. 

Школски програм и годишњи план 

Развојни план, Школски програм, Годишњи план и Извештај о раду школе су израђени 

у складу са законском регулативом и Стручним упутством о начину израде школске 

документације. Документа су прегледна, информативна, осликавају специфичност у 

раду Школе и углавном су међусобно усклађена. 

Кључна документа Школе су усмерена на задовољење различитих потреба ученика. 

Улаже се напор да се кроз понуду разноврсних програма и активности изађе у сусрет 

интересовањима већине ученика. Уложен је додатни напор у подизању ичних 

компетенција запослених у обогаћивању ресурса школе са циљем унапређења овог 

сегмента рада. 

Настава и учење 

Школа је у овој области квалитета остварила свих седам стандарда. Настава је у целини 

добро организована и прати захтеве савремене наставе. Већина наставника је веома 

мотивисана за рад и отворена за унапређивање наставног процеса. 
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Ученицима је јасан циљ и предмет учења. Методе и облици рада су у функцији 

постављених циљева. Видљиво је повезивање нових садржаја са примерима из 

свакодневног искуства и са претходно ученим садржајем. Већи број наставника 

промишља и прилагођава свој рад на часу у односу на конкретне потребе и искуства 

ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 

Образовна постигнућа 

На основу увида у Извештај о резултатима на завршном испиту утврђено је да школа 

остварује резултате изнад просека Републике и на нивоу је Школске управе Београд. 

Школа врши анализу успеха ученика на класификационим периодима а добијени 

резултати су углавном професионално и ефикасно искоришћени за даљи развој. 

Посебна пажња се поклања ученицима који раде по ИОПу. 

Подршка ученицима 

Школа има разрађен и ефикасан систем подршке ученицима у области учења и развоја 

различитих аспеката личности. Школа је веома посвећена реализацији васпитног рада 

са ученицима. Живи и ради у складу са вредностима које настоји да развија код деце, 

што представља добар начин учења. Школа је веома осетљива на рад са децом којој је 

потребна додатна подршка, ти ученици су прихваћени, добијају социјалну и образовну 

подршку, у редовној настави добијају адекватне подстицаје а приметан је сензибилитет 

и стручност наставника у креирању рада и педагошком приступу. 

Етос 

У школи влада клима међусобног уважавања запослених и ученика. Уочава се неговање 

подстицајне атмосфере за рад кроз одржавање коректних међуљудских односа. 

Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. 

Школа је безбедно и подстицајно окружење са јасно израженим негативним ставом 

према насиљу. 

Организована је сарадња на свим нивоима. 

Ресурси 

Људски ресурси су у задовољавајућој мери у функцији квалитета рада. Сарадња 

наставника и стручних служби у оквиру стручних органа постоји и усклађена је са 

потребама за унапређивање наставе и учења.Савремена информациона технологија се 

функционално користи. 

Организација рада школе и руковођење 

Рад директора процењује се као изузетно професионалан. Добра организација, тимски 

рад управе и компетентне и мотивисане стручне службе као и ефикасно руковођење је 

присутно у свим сегментима рада. 
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Резултати самовредновања: 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ : 

-ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

 
ПЛАНИРАЊЕ 

 области које могу послужити као пример добре праксе су: 
 

 

- Усклађивање са наставним планом и програмом, усмереност планова рада на 

постизање прописаних исхода , предвиђање различитих метода рада у функцији 

ефикасног стицања знања и развоја способности и вештина ученика 

- Добро испланирани и реализовани угледни и огледни часови 

- Временска усаглашеност писмених провера знања 

- Сарадња чланова стручних већа у планирању и реализацији пројектне наставе 

 

 
 области које су на задовољавајућем степену остварености : 

 

 

- сарадња чланова стручних већа на усаглашавању критеријума оцењивања. 

 

 
 области које би требало унапредити су: 

- у оквиру наставних планова временски ускладити обраду тема заједничких за 

више предмета 

- Преко 90 % процената ученика и сви наставници су оспособљени за учење на 

даљину путем разних платформи за учење (Гугл учионица, Едмодо, Мудл...), наставити 

и побољшати овај вид наставе. 

- већа примена иновација у настави и различитих савремених метода рада који 

подстичу ученике на већу мисаону активност 

 

 

 

 

 
ПРИПРЕМАЊЕ 

 области које могу послужити као пример добре праксе су: 
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- Јасна структура припрема за реализацију часа, коришћење стручне 

литературе,пажљиво припремање у складу са разликама ученика у напредовању, знању 

и искуству, припремање задатака за рад различите тежине, провера колико су ученици 

савладали старо градиво пре обраде новог, планирање коришћења наставних средстава, 

поштовање дидактичко- методичких упутстава и инструкција датих у наставном 

програму 

 

 
 области које трба унапредити: 

 

 

Коришћење интернета и других извора за припремање, размењивање добрих припрема 

са колегама, размењивање примера добре праксе. Бележење запажања након часа 

(самоевалуација) 

. Сви наставници су пријављени на платформу за учење на даљину „Гугл учионица“. 

Искористити све потенцијале оваквог вида комуникације за одржавање он- лајн 

састанака, предају разних докумената, комуникацију, размену наставног материјала и 

сл. 

Оформити „Базу знања“ -место где ће се у електронској форми чувати припреме за 

огледне и угледне часове, као и запажања са часова. 

 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 области које могу послужити као пример добре праксе су: 
 

 

- Сарадња са локалном заједницом. Посета сајмовима образовања 

- Посета средњим школама у окружењу 

- Подстицање ученика да се информишу о разним занимањима 

- Посета Истраживачкој станици Петница 

- Учешће на Фестивалу науке 

- Промоција знања код ученика свих разреда. Организација Фестивала науке у 

холу школе 

 

 
 области које су на задовољавајућем степену остварености: 

 

 

- Тестирање ученика осмог разреда тестом професионалне оријентације. 
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- Упућивање ученика осмог разреда на тестираље у Службу за национално 

запошљавање 

 

 
 области које би требало унапредити су: 

 

 

Организовати „Живу библиотеку“ Укључити родитеље у професионално информисање 

ученика свих разреда , о занимањима којима се баве. 

 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

 
 области које могу послужити као пример добре праксе су: 

 

 

- Директор школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у 

школи, доприноси афирмацији и угледу школе; 

- Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлука; 

- Подржавање стручног усавршавања наставника у установи и ван установе 

- Сарадња са локалном заједницом, родитељима и са другим организацијама; 

- Маркетинг школе; 

- Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања, 

обезбеђивање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада; 

- Предузимање мера ради извршења налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и предузимање мера у случају недоличног понашања запосленог и 

његовог негативног утицаја на ученике. 

- Развијање поверења, уважавање различитих мишљења и обезбеђивање добре 

комуникације; - Компетентност за успешно превезилажење конфликтних ситуација; 

- Редовно подношење извештаја Школском одбору о раду и о активностима које 

се одвијају у школи; 

- Старање о остваривању развојног плана школе, организација педагошко- 

инструктивног увида и предузимање мера за унапређивање наставника и стручних 

сарадника, као и старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа 

и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе. 

 области које су на задовољавајућем степену остварености: 
 

 

- Захтев за вишим нивоом одговорности и радном дисциплином; 
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- Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и прецизних 

захтева, који доприносе ефективности рада школе; 

- Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе и промоција тимског 

рада. 

- Истицање јасног канала комуникације између наставника , родитеља и ученика. 

 Мере за унапређење рада школе: Руковођење 

- Захтевати виши ниво одговорности и радне дисциплине; 

- Правовремено информисати запослене, поставити јасне и прецизне захтеве, који 

доприносе ефективности рада школе; 

- Мотивисати запослене на професионални однос према раду; 

- Усмеравати и усклађивати рад стручних органа школе и промовисати тимски 

рад и подједнаку расподелу ваннаставних активности; 

- Едукација запослених из ваннаставних области, како би што већи број 

запослених допринео ефикаснијем функционисању рада школе. 

 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ ЕТОС 

Углед и промоција школе – ОБЕЛЕЖЈА ШКОЛЕ 

 

 
 Области које су пример добре праксе: 

 

 

Основна обележја школе- табла са називом и грб школе- истакути су на улазу у зграду 

школе, табле са именом, грбом школе и општине истакнуте на сва три улаза у школско 

двориште.. 

Школа има и посебна обележја (амблем, школски лист, летопис, интернет- 

презентацију-сајт школе који се свакодневно ажурира...). 

У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске 

активности, трибине, изложбе...) у које је укључен већи део запослених,родитеља и 

ученика. 

Школа је и место културних дешавања у својој средини и томе. 

 Оно што би требало унапредити: 

- укључити ученике и ученички парламент у промоцију школе, 

- Укључити што већи број наставника у промоцију школе 

-За што квалитетнији програм и садржај манифестација од јавног значаја , успоставити 

сарадњу са јавним личностима и бившим ученицима школе. 
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ОЧЕКИВАЊА И ПРОМОЦИЈА УСПЕШНОСТ 

 Области као пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 
 

 

- Школа има понуду ваннаставних активности. 

- Подстиче се креативност и ученика и наставника. 

- Успешни појединци и групе јавно се похваљују путем књиге обавештења, на 

Наставничком већу, као и путем сајта школе,а награђују се на школским свечаностима. 

 

 
 Области које би требало унапредити: 

 

 

- Формирати секције за даровиту децу ( идентификовати ученике за које би се могао 

писати ИОП 3) 

- У циљу обезбеђивања што квалитетнијег провођења времена ученика од 5-8 

разреда, размотрити увођење „обогаћеног једносменског рада“, где би се 

ученицима од 5-8 рареда понудили различити садржаји после часова. 

 

 
Култура понашања: 

 Области као пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 
 

 

- У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника, 

других запослених и родитеља који је већина прихватила. Поштовањем прихваћених 

правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се подстиче и негује 

култура понашања. 

 

 
 Требало би унапредити: 

 

 

- Кућни ред и Правилник о понашању ученика , наставника, свих запослених и 

родитеља истакнути на видном месту у школи и на сајту школе. 

-Унапредити рад одељењских старешина у раду са одељењским заједницама у циљу 

подизања свести о поштовању правила понашања и кућног реда. 

- Поштовати план рада одељењских заједница. 

- Осмислити начине да се интерперсонална комуникација на свим нивоима унапреди. 
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- Одредити канал комуникације, представити га свим наставницима и истакнути га на 

огласној табли у зборници. 

 

 
АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

ПОШТОВАЊЕ ЛИЧНОСТИ 

 Области као пример добре праксе и задовољавајућег нивоа: 
 

 

- Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, 

примају и дају информације. Развија се критичко мишљење . 

- Информације се дају правовремено и свима су доступне. 

ЈЕДНАКОСТ И ПРАВИЧНОСТ 

 

 
 Области као пример добре праксе и задовољавајућег нивоа: 

 

 

- Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, 

укључујући и децу са посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. 

- Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама једнако 

и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску, националну и полну 

припадност. 

- Нема повлашћених појединаца и група. 

- Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних 

сарадника) садржи основне елементе поштовања дечјих права, хуманитарне акције и 

активности везане и за упознавање традиција народа који заједно живе. 

 Области које треба унапредити: 

- Да Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и 

људска права. 

- Да Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних 

сарадника) садржи што више елемената поштовања дечјих права, хуманитарне акције и 

активности везане и за упознавање традиција народа који заједно живе. 
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АМБИЈЕНТ 

 

 
 Области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 

 

 

- постојање атријума и њихова мултидисциплинарна сврха у циљу учења, одмора, 

оплемењивања простора, радних задужења 

- ученички радови који оплемењују школски простор 

- заједничко ангажовање наставника,ученика и родитеља на сређивању простора 

 

 
 Области које треба унапредити: 

- Неискоришћене просторе у школи оплеменити и у функцији васпитног деловања 

и учења. 

- Неговати одговоран однос запослених и ученика према уређењу и одржавању 

простора и окружења школе. 

- У уређењу учионица предметне наставе и школе у целини определити посебно 

место за ученичке радове. 

- Дечје ликовне радове поставити у холовима школе као тематске радове 

ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 
 Области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 

 

 

- Комуникација и сарадња са родитељима 

-Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са 

договореним правилима сарадње. 

-Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. 

-Школа мотивише родитеље за сарадњу – посете часовима,завршни 

испит,професионална оријентација,пројекти школе 

-Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје 

сарадње са школом. 

-Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање Укључивање родитеља 

у живот и рад школе и у школско учење 
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-Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим планом 

рада. Постоји посебан план сарадње школе са породицом. 

-Постоји посебан регистар активности Савета. 

-Школа подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и 

ствара могућности за нове облике сарадње. 

-Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи, у 

сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање бољих услова за школско 

учење. 

 Области које би требало унапредити: 
 

 

- Укључити родитеље у процес професионалне оријентације кроз организацију 

трибина, довођења стручњака разних профила, сарадњу са радним организацијама 

- Мотивисати родитеље да у што већем броју присуствују часовима редовне 

наставе 

- Укључити савет родитеља у проналажење и учешће у пројектима школе. 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И САРАДЊЕ: 

-Унапредити међусобну комуникацију и међусобну сарадњу и пружање подршке 

између колега 

- Побољшати информисање о школском животу реципрочно на вертикалним и 

хоризонталним нивоима успостављањем јасних процедура протока информација 

- Оснажити тимски рад путем равноправне поделе задужења и равномерне 

оптрећености запослених и укљученост у рад различитих тимова који постоје у школи. 

- Оснажити тимски рад путем планирања и реализације тематске наставе 

- Организација различитих заједничких  активности ( излети, акције ..... ) 

- Обезбедити систематско и континуирано праћење професионалних потреба 

запослених ( начина мотивације. ) 

 

 
ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу: 

- општи успех ученика на високом нивоу 

- висока постигнућа на школским такмичењима и смотрама 

- 100% пролазност на завршном испиту 
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- Ученици су упознати са ваннаставним активностима које организује школа и 

самоиницијативно учествују у њима 

- Ученици сматрају да је труд и напор и постигнут успех на такмичењима 

адекватно награђен 

- У великом проценту ученици имају позитиван став према настави и учењу 

- Наставници користе различите методе и облике рада да би мотивисали ученике 

 

 
 Области које би требало унапредити: 

- у циљу што квалитетнијег и ефикаснијег повезивања теорије и праксе, 

школска знања треба и даље унапређивати, омогућити ученицима да учествују у 

неким практичним активностима 

 
- посветити већу пажњу ученицима који брже напредују , идентификовати 

ученике који би радили по ИОП 3 

- подстицати ученике да развију своје идеје, да самостално стичу додатна знања 

и вештине, 

- упућивати ученике на ширу литературу неопходну за стицање додатних знања 

и вештина. 

 

 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Школа је од 2018 године учесник пројекта Превенција осипања ученика, у 

организацији градске општине Звездара 

ПЛАН РАДА: 

- Анализа узрока осипања ученика у претходном периоду (2-3 године) Искуство 

показује да у ризичну групу спадају: 

- деца из социјално угрожених и друштвено маргинализованих породица 

- деца из дисфункционалних породица 

- деца чији родитељи су рано напустили школу 

- деца са веома слабим успехом 

- Праћење изостајања као главног индикатора ризика од напуштања школе 

- Континуирани рад на развијању свести о значају образовања 

- Заједнички рад наставника, родитеља, психолога и педагога на јачању 

мотивације ученика за стицање знања 

- Организовање више бесплатних ваннаставних активности (спортских, музичких, 

ликовних...), које помажу ученицима да се боље интегришу и осете припадност школи 
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- Континуирани рад на усавршавању наставника за пружање помоћи ризичним 

категоријама ученика 

- Побољшање квалитета наставе (приступ наставника, наставне методе, наставна 

средства, оцењивање...) 

- Интензивна сарадња одељењских старешина, психолога, педагога и педагошког 

асистента са родитељима деце из ризичних група 

 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

 
Завршни испит се састоји из три дела, полаже се српски, математика и комбиновани 

тест са пет предмета: физика, хемија, биологија, географија и историја. Досадашње 

искуство предметних наставника српког језика и математике показало се као врло 

успешно. Резултати на завршном испиту су добри и преко педесет посто ученика 

уписује прву жељу са листе. 

Припремна настава за завршни испит се рализује кроз целу школску годину осмог 

разреда. На почетку школске године се усаглашава темпо одржавања часова. Српски 

језик и математика у зависности од распореда држе једном недељно припремну наставу 

целе школске године. Биологија, хемија и физика на редовним часовима, припремају за 

завршни испит, јер се теме градива поклапају. Припрема наставе из географије и 

историје одвија се преко платформе Едмодо . Предметни наставници, за комбиновани 

тест, су направили своје планове за завршни испит. 

Сви предметни наставници, у јуну приложу свој распоред часова са по 10 часова 

припреме за ученике осмог разреда. 

 

 

 

 План укључивања школе у националне и међународне пројекте 
 

 

---План укључивања школе у међународне пројекте- сарадња са школом из 

Словеније – пројекат „Знање се множи дељењем“ 

Након успешне осмогодишње сарадње (посета представника школе из Сладког врха 

Београду и Општини Звездара и посета наших наставника њиховој школи) предложен 

је наставак сарадње између Градске општине Звездара – Одељење за друштвене 

делатности, Одсек за образовање, културу и спорт ,Основне школе „Драгојло Дудић“ и 

наше школе и Основне школе „Сладки Врх“ из Сладког Врха, Словенија, са циљем 

размене стручних знања и професионалног искуства између наставника у области 

образовања и васпитања. 
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Пратећи савремене трендове у образовању, посебну пажњу имаће размена искуства у 

области инклузивног образовања, културе за децу и младе и сарадње са локалном 

заједницом. 

Сарадња надаље обухвата узајамне посете на релацији „Сладки врх“ - Београд, 

Општина Звездара и то: 

• Посета стручних сарадника , ученика и наставника наше школе и ОШ“Драгојло 

Дудић“ из Београда Сладком Врху 

• Посета делегације из Сладког врха Београду и нашим школама 

 

 

 

План сарадње и умрежавање школе са другим школама и 

установама 

 

Школа континуирано сарађује са ОШ „ Драгојло Дудић“ у пројекту „ Знање се множи 

дељењем“ у сарадњи са школом из Словеније. 

Сарадњу остварујемо перманентно и са Тимом за подршку ОШ „Бошко Буха“ са 

Звездаре у подршци ученицима који раде по индивидуалним образовним плановима. 

 

 
Сарадња је стална са Центром за социјални рад, Домом здравља Звездара, 

Институцијама од културног и јавног значаја, факултетима и предшколским 

установама. 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА: 

- Праћење националних и међународних конкурса и развојних пројеката 

- Избор пројекта од стране педагошког колегијума школе 
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План професионалног развоја запослених 

Један од кључних сегмената за унапређење квалитета рада школе јесте и 

професионални развој запослених. Директор и Педагошки колегијум ће пратити услове 

за стицање звања, поступак за стицање звања и рад у звању. 
 

 

 
 

 
Тема / активности 

 
Време 

Одговорна 
особа за 
активност 

Носиоци 
активности 

Очекивани 
исходи 
активности 

Начин 
праћења 

реализације 

Припрема плана професионалног 
развоја на нивоу школе и плана 
стручног усавршавања 

 

 

Август 

 

 

Директор 

Координатор, 

чланови 

тима, 

педагошки 
колегијум 

-реализација 
према плану, 
мотивисање 

колега за 
проф.развој 

-евиденција о 

СУ запослених 

(сертификати, 

потврде) 

    Дефинисање 

начина 

бодовања СУ 
унутар 

установе 

-Правилник 

Израда интерног правилника о стручном  Директор,   

усавршавању унутар установе 
Август 

 

Секретар 
 

Координатор 

Координатор, 
чланови тима 

-евиденција СУ 
наставника и 
стручних 
сарадника 

 

 

Упознавање чланова колектива са 

Правилником о СУ унутар установе 

По доношењу 

правилника и 

пре сваког 

извештаја 

запосленог о 
СУ (два пута 

годишње) 

 

 

 
 

Директор 

 

 

 
 

Координатор 

 

 

Усвајање 

Правилника о 

СУ и примена 

 
-Правилник 

 
-евиденција СУ 

наставника и 
стручних 
сарадника 

    -реализација  

    личног плана  

Праћење реализације процеса 
стр.усавршавања и професионалног 

развоја 

 

 
Квартално 

 

Директор, 

Координатор 

 
Координатор, 
чланови тима 

СУ запослених, 

иновације у 

настави, 

примена 
знања са 
семинара 

-тромесечни 

извештај Тима 

 
Педагошки 
колегијум 

Сарадња са органима школе и другим 

субјектима у школи и ван 

школе у циљу испуњења 

задатака 

 

 

Током године 

 
Координатор, 

Директор 

 

Координатор, 

чланови 

тима, 

запослени, 
спољни 

 

Успостављање 

сарадње са 

институцијама 
и појединцима 

у циљу 

 
-Извештаји 

Школски одбор 

Педагошки 



 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 : РЕСУРСИ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ: 

УНАПРЕДИТИ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ 

УНАПРЕДИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ПОБОЉШАТИ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА САВРЕМЕНИ РАД ШКОЛЕ 



 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОС 

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ 

ЗАЦИЈ 

Е 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 

ЕВАЛУАЦИ 

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИ 

ЈЕ И ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИ 
ЈЕ 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА 
ШКОЛЕ КРОЗ 
ЕФИКАСНИЈЕ 
РУКОВОЂЕЊЕ 

Укључивање свих 
запослених у рад стручних 

тела и тимова са јасном 

поделом задужења и радних 

задатака 

 

Организовати рад са 

дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности 

 
Дефинисање пословних 
начина комуникације међу 

запосленима кроз обуке и 

примене стечених вештина у 

пракси 

 

Обезбеђивање активног 

учешћа запослених , 

родитеља и Парламента у 

раду Школског одбора 

 
Организовање Хуманитарне 

акције „ Срце Синђелића“ 

 
 

Мотивисање запослених 
организовањем заједничких 

слободних активности, 

излета, кроз јавна признања, 

награде и похвале 

Директор, 

помоћник 

директора, пп 

служба, 

руководиоци 

стручних 

тела и тимова 

 
 
 
 
 
 
 

 
Чланови 

школског 

одбора и 

Парламента, 

родитељи, 

запослени 

 
 
 

Директор, 

помоћник 
директора 

2020- 

2025. 

Формирана су стручна тела и 

тимови у складу са потребама 

школа и компетенциjама, јасном 

поделом одговорности и 

задужења 

 
70% запослених сматра да су 

равномерно оптерећени радним 

задужењима и учествовању у раду 

тела и тимова 

Записници 

тимова, 

стручних 

тела. 

Анкетирање 

запослених, 

праћење рада 

тимова и 

активности, 

извештаји о 

раду 

Директор, 

помоћник 

директора, пп 

служба, 

руководиоци 

стручних тела 

и тимова 

 
 

2022. 

 
 

Школски 

одбор, Савет 

родитеља, 

Парламент 

 

Сваке 

школске 

године 

 
 

Наставничко 

веће 

Сваке шк 

олске године 



 

Унапредити систем за 

праћење и вредновање 

квалитета рада 

 

Континуирани инструктивни 

увид и надзор у образовно- 

васпитни рад у сарадњи са 

стручним сарадницима и 

предлагање мера за 

побољшање квалитета рада. 

. 

Директор, 

стручни 

сарадници , 

задужени 

наставници 

2020- 

2025. 

У школи функционише систем за 

праћење и вредновање квалитета 

рада. 

 
 

Сва запажања користе се у сврху 

предлагања мера за унапређење и 

иновирање квалитета рада 

Школска 

документациј 

а, извештаји, 

запажања са 

посета 

часовима 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

Сваке 

школске 

године 

 
Користити све релевантне 

подацаке из jединственог 

информационог система 

просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе. 

   

Релевантни подаци из ЈИС-а 

користе се 

 

 
База података 

 

 
Континуирано праћење и 

вредновање дигиталне 

зрелости школе и коришћење 

онлине наставе 

   
Сви наставници користе 

различите доступне платформе за 

подучавање, праћење и 

напредовање ученика 

Припреме, 

достуне 

платформе 

онлине, ес 

дневник 

 

 
 
 
 
 

 
Лидерско деловање 

директора омогућава 

развоj школе 

 
 

 
Промовисати лидерско 
деловања кроз лични 

професионални развој- 

акционо истраживање у 

школи на основу резултата 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

 
 
 
 
 

 
Директор 

 
 
 
 
 
 

 
2021. 

 
 
 
 
 

 
Резултати акционог истраживања 

примењени у пракси 

 
 
 
 
 

Документациј 

а 

истраживања 

и 

самовреднова 

 

     ња  



 

  Директор, 2020- 70% запослених на основу Документациј 

а, портфолија, 

припреме 

наставника, 

евиденција о 

напредовању 

 
 

Евиденција 

ментора и 

приправника, 

запажања са 

посета 

часовима, 

припреме 

наставника 

 
 

Докази из 

Катастра, 

пројектна 

документациј 

а, извештаји, 

тендери 

Директор, 

тим за 

професионалн 

и развој 

Током године 

 
 

Директор, 

комисија, 

стручни 

сарадници, 

ментори 

Током сваке 

школске 

године 

 

МП,Општина 

Звездара, 

Градски 

секретаријат 

2025.године 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школски 

одбор, 

Наставничко 

веће, савет 

родитеља 

Сваке године 

Подстицање на 
професионални развоj 

Планирање и унапређивање 
професионалног деловања 

тим за 
професионал 

2025. резултата спољашњег вредновања 
и самовредновања планираjу и 

 запослених ни развој  унапређуjу професионално 
    деловање. 
 Применити новостечена    

 знања и вештине у настави   80% Запослених примењуjе 
    новостечена знања из области у 
    коjима су се усавршавали. 
 Пратити рад наставника    

 приправника и новодошлих 

наставника 

Организовати Стручне 

теме,посете 

часовима,саветодавни рад са 

приправницима 

 

Директор, 

Психолог, 

педагог, 

секретар, 

ментор 

 
2020- 

2025. 

Компетентни наставници,испити 

за лиценцу положени 

 
Обезбеђивање услова и 

 
Решавање власничких 

 
директор, 

  

средтава за односа и упис у катастар секретар,   

реконструкцију школе, 

набавку наставних 

средтава и литературе 

парцеле на којој се налази 

школска зграда и двориште 

школе. 

Општина 
Звездара, 

Градски 
секретаријат, 

 
2020- 

2022. 

 

  Катастарски   

  завод   

 Израда пројектене 

документације за 

реконструкцију школе 

Општина 

Звездара, 

Градски 

секретаријат 

 

 
2020- 

2023. 

 
 
 

Реконструисана цела школа 

  
Реконструкција школе 

Општина 

Звездара, 

  

  Градски 2022-  

  секретаријат 2025.  

 
Надоградњаа видео надзора 

   

 и Набавка нових    

 наст,средстава  

Директор 
2020- 

2025. 
Побољшан видео надзор 

    Набављена наставна средства 



 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОС 

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ 

ЗАЦИЈ 

Е 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 

ЕВАЛУАЦИ 

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИ 

ЈЕ И ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИ 
ЈЕ 

Подржавање 

инициjативе и 

развиjање 

предузетничког духа 

Развиjање сарадње и мреже 

са другим установама, 

привредним и 

непривредним 

организациjама и 

локалном заjедницом у 

циљу развиjања 

предузетничких 

компетенциjа ученика 

Реализовати мини пројекте 

: 

Орјентиринг 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Тим за 

међупредмет 

не 

компетенциј 

е, задужени 

наставници 

 
 
 
 

 
Тим за 

међупредмет 

не 

компетенциј 

е, задужени 

наставници 

 
 

Директор, 

тим за 

међупредмет 

не 

компетенциј 

е,пп служба 

2020- 

2025. 

Развиjена сарадња и 
успостављена мрежа са другим 
установама, привредним и 

непривредним организациjама и 

локалном заjедницом у циљу 
развиjања предузетничких 
компетенциjа ученика. 

 
 
 
 
 

Реализовани 
планирани сви 
школски проjекати 
коjима се развиjаjу 
опште и 
међупредметне 
компетенциjе и 
ориjентациjа ка 
предузетништву 

 
 
 
 

Развиjена међународна сарадња и 

проjекти усмерени на развоj 

кључних компетенциjа за 

целоживотно учење ученика и 

наставника 

Акти школе, 

пројектна 

документаци 

ја,      

извештаји, 

сајт школе, 

продукти 

пројеката, 

фотографије, 

презентације 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Тим за 

међупредмет 

не 

компетенциј 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школски 

одбор, Савет 

родитеља, 

директор 

2025. 

 
Намагнетиши се 

  

 
Свирачи 

Фестивал науке 

Сајам туризма 

Часопис Синђа 

Stone soup – луткарска 

 
 

 
2020- 

2021. 

 

 представа   

 
My country – израда и 

  

 двојезично обележавање   

 макете рељефа   

 
Израдити 

  

 пројекат,конкурисати и   

 успоставити сарадњу са   

 школом или институцијом 

на међународном нивоу 

2021- 

2023. 

 



 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Унапредити климу и амбијент школе успостављањем система тимског рада и партнерских односа и промовисати као пример добре праксе 

2. Побољшати промоцију и углед школе промовисањем резултата ученика и наставника 

3. Развијати иновативну праксу кроз међународне пројекте и кроз нова образовна решења на основу акционих истраживања 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ 

И 

ВРЕ 

МЕ 

РЕА 

ЛИЗ 

АЦИ 

ЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНОСТИ 

ТЕХНИКЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ И 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Успостављање 

система тимског 

рада и 

партнерских 

односа на свим 

нивоима школе 

Развијање умећа 

комуникације код 

запослених и 

ученика 

 

Организовање 

трибина, семинара 

на тему побољшања 

међуљудских 
односа и тимског 

рада 

 

Организација 

руковођења школом 

– подела задужења, 

одговорности ( 

област ресурси) 

Стручна већа, 

директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

2020- 

2022. 
Побољшање међусобне 

сарадње и комуникације 

 

 

 

Боља мотивисаност 

запослених и степен 

задовољства послом 

 

Односи међу 
запосленима побољшани 

кроз тимски рад 

представљају пример 

добре праксе 

Анкете 

Резултати рада 

тимова 

Стручне теме на 

НВ, 

материјали,докуме 

нтација 

Педагошки 

колегијум, 

наставничко веће, 

руководиоци 

тимова,директор, 

стручни сарадници 

2022. 

За 
новопридошле 

ученике и 

запослене у 
школи 

Континуирано 

праћење 

рад са новим 

наставницима, 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

стручна већа, 

секретар 

2020- 
2025. 

Новопридошли 
наставници осећају се 

прихваћено и знају 

процедуре увођења у 
посао, сарађују са 

Припреме,, 
анализа часова, 

документација 

Директор, стручни 

сарадници, стручна 

већа, секретар 



 

 
примењивати 

разрађене 

поступке 
прилагођавања 

на нову школску 

средину 

наставницима 

приправницима 

 
 

Адаптација новог 

ученика на нову 
средину 

 
 

Одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадници 

 колегама и стручним 

сарадницима 
 

Ученици се осећају 

прихваћено и имају јасна 

упутства и информације, 
као и њихови родитељи 

 Током сваке школске 

године 

Развијати Организовање Директор, 2020- Повећање броја Извештаји, Школски одбор, 

иновативну тематске наставе помоћник 2025. наставника укључених у припреме, Савет родитеља, 

праксу кроз И Пројектне директора,  организацију и Анкетирање Директор, 2025. 

међународне наставе, као и учење стручни  реализацију тематске Резултати рада,  

пројекте и кроз на даљину сарадници,  наставе и наставе и на јавне  

нова образовна применом ИКТ стручна већа,  даљину презентације,  

решења на  тимови   пројектна  

основу акционих Развити пројекат (   Наставници нова документација,  

истраживања урадити акционо   сазнања и искуства сајт школе  

 истраживање)   размењуjу са другим   

 примењујући нова   колегама у установи и   

 образовна решења и   ван ње.   

 конкурисати за   Наставници   

 међународне   континуирано   

 грантове   преиспитуjу сопствену   

    васпитно-образовну   

    праксу, мењаjу jе и   

    унапређуjу.   

    Учешће у међународном   

    пројекту   

    Иновације у настави   

Унапређење Организација Тим за за 2020- Школа организуjе 

посебне активности 

подршке и васпитни рад 

са ученицима коjи су 

укључени у насиље (коjи 

испољаваjу насилничко 

понашање, трпе га или су 
сведоци). 

Чек листе, Директор, 
Наставничко веће, 

педагог, психолог 

-Педагошки 

колегијум, Савет 

родитеља 

Сваке године 

мреже за активности за заштиту деце 2025. евиденција о 

решавање запослене у школи, од насиља,  успешним 

проблема ученике и родитеље, директор,  процедурама 

насиља коjе су директно Педагошки  -Анкете 
 усмерене на колегијум, пп  самовредновања, 
 превенциjу насиља: сужба,  панои, сајт школе, 
  одељењске  припреме 
 Семинари,стручне старешине  наставника за 
 теме,радионице за    



 

 
 ученике и родитеље, 

чек листе, јасне 

процедуре,индивид 
уални разговори и 

панои у односу на 

нивое и облике 

насиља, васпитни 

рад 

  Учесници у животу 

школе знају и примењују 

процедуре у случају 
насиља 

радионице и стр 

теме 

 

Унапредити 

сарадњу са 

родитељима и 

ученицима у 

кључним 

сегментима 

деловања 

Активности за 

повећање 

безбедности 

ученика – 
 

Израда Правилника 
интерног 

 

Надоградња видео 

надзора 
 

Умрежавање у 

превенцији насиља 

– едукације, 

радионице, пројекти 

„Вештине за 
адолесценцију“ и „ 

Оснаживање 

породица“ 

Тим за за 

заштиту деце 

од насиља, 

директор, 

Педагошки 

колегијум, пп 

сужба, 

одељењске 
старешине, 

секретар, Савет 

родитеља, 

Школски 

одбор, 

Ученички 

парламент 

2020- 
2025. 

-Примена правилника о 

безбедности 
 

Ученици се осећају 

безбедно у школи, 

школска имовина 

заштићена 

 

Родитељи активно 

учествуjу у животу и 

раду школе. 
Наставници, ученици и 

родитељи организуjу 

заjедничке активности у 

циљу jачања осећања 

припадности школи у 

којој се осећају 

прихваћено и безбедно 

Урађен Правилник 

Надограђен видео 

надзор 

Реализоване 

радионице и 

трибине, 

материјали, 
документација 

школска,фотограф 

ије, сајт школе, 

извештаји 

Школски одбор, савет 

родитеља, директор 

2025. 

 
Хуманитарне 

активности 

„Срце Синђелића“ 
Прикупљање 

средстава за 

одређене ученике 

школе кроз разне 

акције 

Савет 

родитеља, 

Школски 

одбор, 

Ученички 
парламент 

  
Развијена емпатија и 

солидарност код свих 

актера школског живота 

  

 
Прихват ученика из 

школе „Сладки врх“ 

Ученици и 

родитељи 

 
Ученици и родитељи 
стичу нова познанства, 

  



 

 
 из Словеније у 

породице наших 
ученика 

  упознају друге обичаје, 

друже се 

  

Побољшати 
промоцију и 

углед школе 

промовисањем 

резултата 

ученика и 

наставника, као 

и резултата 

школе као 

заједнице 

Школски лист 
„Синђа“ – успеси 

ђака и наставника 

на такмичењима 

 

Реализација мини 

пројеката из разних 

области и јавно 

презентовање 

резултата 

 

Организовати јавне 

часове, трибине за 

промоцију рада 
наставника 

Директор, 
помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници, 

задужени 

наставници, 

тим за 

међупредметне 

компетенције, 

одељењске 

старешине 

2020- 
2025. 

Ученици и наставници се 
осећају задовољно и 

мотивисано јер се 

вреднује њихов рад и 

труд и залагање 

Школски лист, 
евиденција чаова, 

ппт презентације, 

сајт школе, 

продукти мини 

пројеката, 

фотографије, 

извештаји 

Школски одбор, 
Савет родитеља, 

директор, Парламент 

2025. 

  

Посете 

предшколским 

установама ради 

промовисања школе 

Часови и 

активности за 
предшколце у нашој 

школи 

 

Сарадња са 

средњим школама 

због професионалне 
оријентације 

 

Отворена школа за 

родитеље – 

присуство часовима, 

трибинама, 

радионицама 

  Повећање броја уписане 

деце у први разред, 

промоција школе 

 

 
 

 

Ученици упознати са 

разним образовним 

профилима, имају 

смернице и информације 

за упис у средњу школу 
 

Родитељи упознати са 

радом наставника, 

методама рада, имају 

нова сазнања и 

информације на актуелне 

теме 

ППТ презентација, 

филм о школи, 

фотографије, 

извештаји 

 
 

 

ППТ 

презентација,, 

фотографије, 

извештаји, 
документација, 

акти, сајт школе 

Евиденције 

присуства 

родитеља 

часовима, анкете, 

чек листе, 

извештаји, сајт 

школе 

 



 

 
       

  

Петница – студијско 

путовање 

Директор, 

задужени 

наставници 

2020 
– 

2025. 

Ученици се усавршавају, 

стичу нова знања 

Извештаји, 
фотографије, сајт 

школе 

Директор, Школски 

одбор, Савет 

родитеља 2025. 

Успоставити 

бржу мрежу 

комуникације и 

прегледност 

документације за 
запослене, 

ученике и 

родитеље 

- Иновирати и 

ажурирати сајт 

школе 

- Направити 

датотеку за 

прегледно чување и 

евидентирање 

стручног 
усавршавања 

запослених у 

установи и ван ње 

- Платформе за 

чување 

документације, 
планова, извештаја, 

дечији х радова и 

задатака 

Директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, пп 

служба, 

задужени 

наставници 

2020- 

2025. 

Доступност информација 

од значаја за ученике, 

родитеље, наставнике 

- Ефикасност и 
систематичност у 
попуњавању 

документације 
- Доступност формулара, 

образаца и докумената 

потребних за рад 

Сајт школе, 

доступне 

платформе, 

школска 

документација 

Директор, Школски 

одбор, савет 

родитеља, ученички 

парламент 2025. 

 

ПРОМОВИСАТ 

И активизам 

организујући 
активности 

едукативног, 

превентивног, 

волонтерског, 

хуманитарног, 

забавног и 

 

ПОСТИЦАТИ 

активано чланство у 

процесима 
доношења одлука. 

САРАЂИВАТИ са 

институцијама и 

организацијама које 

се баве младима 

 

-Ученички 

парламент 

-ПП служба 
-Наставник 

координатор 

- Тим сачињен 

од чланова из 

редова Савета 

родитеља 

 
 

2020- 

2025. 

 
 

Пројекат ће се сматрати 

успешним ако 75% од 
укупног броја ученика 

седмих и осмих разреда 

узме учешћа у 

рализацији, 

организацији, промоцији 

 

-евиденција 

Ђачког 

парламента, 

сугестије у вези са 

активностима ЂП 

 

Директор, Савет 

родитеља 
 

-ПП служба 

-Наставник 

координатор 

2025. 



 

 
културно- 

уметничког 

карактера. 

ИЗГРАЂИВАТИ 
партнерски однос са 

наставним и 

руководећим 

кадром школе. 

  неке од активности коју 
спроводи Ученички 

парламент 

 
 

Учестовање ученика у 

стварању школске 

свакодневнице, 
друштвеног живота у 

школи, васпитања 

ученика у духу 

самосталности и 

одговорности 

-Одржавање добрих 
односа међу ученицима 

-Поштовање свих 
појединаца у школи 

-Укључивање свих 

ученика у давању 

предлога у вези живота и 

рада у школи 

 

-фотографије, 

чланак на сајту, 

продукти ученика, 

план рада… 

 



 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 и 3 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ: 
1. Унапређивање наставе кроз примену интерактивних метода рада и информационо-комуникационих 

технологија 

2. Подстицање хоризонталног учења унутар установе 

3. Мотивисати ученике за веће учешће у ваннаставним активностима обогаћивањем понуде саржаја и 

осавремењивањем секција 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА 
ЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ТЕХНИКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ И 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Имплементирати 
хоризонтално 
учење унутар 
установе и 
развијати 
међупредметне 
компетенције 
кроз мини 
пројекте 

Стручно 
усавршавање 
наставника и 
примена 
стечених знања 
и вештина 

 

Интерно 
стручно 
усавршавање и 
размена 
искуства у 
примени 
иновација 
путем 
огледних 
часова и 
формирање 
Базе знања на 
платформи 

Директор, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници 
, стручна 
већа, тим 
за 
међупред 
метне 
компетенц 
ије 

2020- 
2025. 

Побољшање 
постигнућа и успеха 
ученика из предмета у 
којима се примењују 
нове наставне методе 
Евиденција о 
одржаним угледним и 
огледним часовима 
Евиденција о 
одржаним угледним и 
огледним часовима 
Број реализованих 
часова коришћењем 
нових наставних 
средстава 

 

 
Евиденција одржаних 
часова 

Тестови знања/анализа 
успеха ученика 

 
Припреме 
часова/анализа 
снимљених часова 

 

 
Тестови знања/анализа 
успеха ученика 

 

Припреме 
часова/анализа 
снимљених часова 

 

Секвенционала анализа 
часова 
Припреме 
часова/анализа 
снимљених часова 

Савет родитеља, 
директор, 
педагошки 
колегијум, 
наставничко веће 

 

Сваке школске 
године 



 

 
  

Тематска 
настава 
ПРОЈЕКТНА 
НАСТАВА 

     

Унапредити Обуке Директор, 2020- Онлине настава, Интернет платформе, Савет родитеља, 

наставу кроз 
интерактивне 
методе и ИКТ 

наставника за 
примену 
различитих 

тим за 
унапређењ 
е 

2025. припрема ученика, 
домаћи задаци, 
вежбе, квизови, 

презентације, прирпеме 
наставника, евиденције, 
сајт школе, извештај 
тима, радови ученика, 

директор, стручни 
сарадници 

 
Сваке школске 

 платформи за квалитета,  постојање платформи школска документа године 

 учење и задужени     

 подучавање и наставниц     

 примена у и     

 пракси      

Пратити Уједначавање Помоћник 2020- Просечна постигнућа Анализе успеха, 
записници стручних 
већа, протоколи, 
припремна настава, 
завршни испит анализа 

Директор, Тим за 

постигнућа 
ученика на 

критеријума 
оцењивања у 

директора, 
стручни 

2022. одељења на тестовима 
из српског/матерњег 

самовредновање 
2022. 

тестовима за стручним сарадници  jезика и математике су  

завршни испит већима , стручна  уjедначена.  

  већа    

Подстицати 
професионални и 
социјални развој 
ученика кроз 
ваннаставне 
активности 

Увођење нових 
ваннаставниха 
активности и 
повезивање са 
постојећим за 
ученике 
млађих и 
старијих 
разреда 
(спортске, 
културно- 
језичке, 

Стручна 
већа, 
тимови, 
стручни 
сарадници 

2021- 
2023. 

Повећање броја 
ученика укључених у 
секције и ваннаставне 
активности 

 

Заинтересованост 
ученика за постојеће 
секције и ваннастане 
активности 

Анкета за ученике, 
родитеље и наставнике 
Увид у педагошку 
документацију, увид у 
дневник активности 
Документација 
активности ( слике, 
снимци, радови..) 
Полугодиши и годишњи 
извештаји о раду и 
постигнућима 

 

Извештаји о 
активностима и 

Ученички 
парламент, 
директор, Савет 
родитеља 
2023. 



 

 
 уметничке 

активности) 

  Реализација изложби, 
различитих промоција 
и јавни наступи 

 

Интернет промоција 

постигнутим 
резултатима 
Документација (слике, 
видео запис...) 
Извештаји, 
документација, 

 

 

Организација 
Обогаћеног 
Једносменског 
рада – пројекат 
Министарства 
просвете 
Израда 
пројекта 
Испитивање 
интересовања 
Понуда 
активности 
Организација 
активности 
Промовисање 
школе кроз 
овај пројекат 

 

 

Директор, 
помоћник 
директора 
Стручна 
већа 
Стручни 
сарадници 

 

 

2020- 
2025. 

 

 

Кроз наставни рад и 
ваннаставне 
активности подстиче 
се професионални 
развоj ученика и 
обогаћује социјални 
развој 

 
 

Документација 
пројектна, анкете, 
анализе, извештаји 

 
 

МП, савет родитеља, 
Школски одбор, 
Ученички парламент 
2025. 



 

 

ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ: 
1. ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА И ПОДСТИЦАЊЕ ЊИХОВОГ СОЦИЈАЛНОГ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
2. Унапредити систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ 
И 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ 
АЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕШНОСТИ 

ТЕХНИКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ НОСИОЦИ ЕВАЛУАЦИЈЕ И 
ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Предузети На Одељењске 2020- У школи функционише Квалитативни и Тим за сарадњу са 

мере на класификационим старешине, 2025. систем пружања квантитативни породицом, пп служба, 

основу периодима о мерама Тим за  подршке свим Извештаји о директор, Савет 

Анализе за унапређење сарадњу са  ученицима. анализи успеха, родитеља 

успеха успеха и владања породицом,   предложене мере,  

 ученика редовно пп служба  Родитељи записници, Сваке школске године 
 обавештавати   континуирано прате евиденција ,  

 родитеље   напредовање своје деце извештај сарадње са  

     родитељима  

 Унапредити план      

 сарадње са      

 родитељима о свим      

 актуелним      

 питањима      

Организовати 

активности за 

развиjање 

социjалних 

вештина 

(конструктив 

но решавање 
проблема, 

ненасилна 

комуникациjа 

-Превенција 

вршњачког насиља 

и побољшање 

сарадње са 

родитељима кроз 

програме 

одељењске 
заједнице 

-Едукација 

родитеља и ученика 

кроз радионице 

пројекта „Вештине 
за адолесценцију“ и 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Тим за 

превенцију 

насиља, 

одељењске 
старешине 

2020- 
2025. 

У школи се подстиче 

лични, професионални 

и социjални развоj 

ученика. 

 

Оснажене породице 

- Развијене вештине за 

адолесценцију код 

ученика 6,7,8.разреда 

 

израђене анкете, 

евиденција 

анкетираних 

родитеља, резултати 

анкете 

Школски одбор, Савет 

родитеља, Наставничко 

веће 
 

Сваке школске године 



 

 
 „Оснаживање 

породице“ 

     

Пратити 

новине у 
области 

инклузије, 

формативног 

праћења 
свихученика 

Међународна 

сарадња са 
Основном школом „ 

Сладки врх“из 

Словеније – 

студијско путовање 

Директор, 

Педагог,псих 
олог,тим за 

инклузију, 

тим за 

унапређење 

2020- 
2025. 

Примена знања и 

примера добре праксе у 
настави 

Извештаји,наставна 

средства,протоколи 
са часова, 

сертификати стр 

усавршавања 

Директор, педагошки 

колегијум, 
Педагог,психолог,тим 

за инклузију, Тим за 

унапређење 

Организовати - Организација Директор, 2020- У школи функционише Презентације, Директор, 

систем трибина,предавања , Педагог,псих 2025. систем подршке извештаји тимова, Педагог,психолог,тим 

подршке радионица олог,тим за  ученицима из припреме, за инклузију, Тим за 

ученицима из -сарадња са Тимом инклузију,  осетљивих група и записници, акта социјалну заштиту, 
осетљивих за подршку из ОШ Тим за  ученицима са школе, сајт школе, Тим за подршку 

група и “Бошко Буха“ и социјалну  изузетним фотографије  

ученицима са јачање односа заштиту, Тим  способностима.   

изузетним између мобилног за подршку     

способности тима и наставника   функционисање и   

ма. Формирање малих   повезаност у   

 тимова Унапређење   комуникацији стручних   

 ИОП-а   већа и чланова   

    мобилног тима   

 Стручно Директор, 2020- 90% наставника се Припреме Директор, Колегијум, 

усавршавање Педагог,псих 2025. квалитетније припрема наставника за час, Педагог,психолог,тим 
наставника, обука олог,тим за  за час и има развијене квалитетно за инклузију 

наставника за инклузију,  компетенције,знања и попуњени ИОП-и,  

примену Тим за  вештине протоколи са Сваке године 

савремених социјалну   посећених часова  

наставних метода за заштиту, Тим     

израду, реализацију за подршку     

и евалуацију ИОП-      

а,      

индивидуализације      

и диференцијације у      

настави      

 Идентификација 

ученика за ИОП 3 

  Израђено неколико 

ИОП-а 3 

Припреме 

наставника за час, 

квалитетно 

 



 

 
 Успоставити    попуњени ИОП-и,  

механизме за протоколи са 

идентификациjу посећених часова 

ученика са  

изузетним  

способностима и  

створити услове за  

њихово  

напредовање  

(акцелерациjа;  

обогаћивање  

програма).  

Предузимање Успоставити мрежу Директор 2020- Већини ученика Сајт школе, Директор, Савет 

различитих сарадње са Тим за 2025. пружена подршка у извештаји,летопис,ч родитеља, Наставничко 

активности у специјализованим инклузију  потребној области асопис, веће 

сарадњи са организацијама, Тим за   презентације,  

релевантним удружењима и културну и  Школа успешно фотографије, 2025. 
институциjам организацијама у јавну  користи ресурсе записници, акта  

а и циљу квалитета делатност  подршке у окружењу школе  

поjединцима наставе,подршке и школе     

 бриге о ученицима Тим за     

 и њиховом сарадњу са     

 напредовању: породицом     

  Тим за     

 Савез слепих, здравствено     

 Удружење „Плава васпитање     

 шкољка“,      

 Удружење      

 родитеља деце са      

 аутизмом,      

 Регионални центар      

 за таленте      

 Дом Здравља      

 Звездара,Центар за      

 социјални рад,      

 Палмотићева      

 клиника,      

 Национална служба      

 за запошљавање,      



 

 
 факултети , радне 

организације,медији 

,локална 
заједница,библиотек 

е,културни центри 
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