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Душан Радовић је рођен у Нишу, 29.11.1922.године.Породица Душана Радовића се 

1928. године преселила у Суботицу, где он завршава основну школу и 6 разреда 

гимназије.Од 1938.године живи у Београду.Студира филозофију, а затим ради као уредник 

у  "Пионирским новинама",  уредник дечје редакције Радио Београда,  главни уредник 

дечје редакције ТВ Београд, у "Студију Б".Преминуо је 16.08.1984.године. 

Душан Радовић је био књижевник, дечји писац, уредник дечјих емисија и 

телевизије, дечјих часописа и ТВ серија.Писао је песме, приче, хумореске, афоризме, 

сценарије за игране и документарне филмове.За свој рад је добио низ награда: награду 

"Змајеих дечјих игара", "Невен", "Младо покољење" и друге.За текст позоришне представе 

"На слово, на слово" добио је награду Стеријиног позорја, а за збирку "Смешне речи" 

почасну диплому "Ханс К.Андерсен" међународног друштва за бригу о књигама за 

децу.Постхумно добија БИГЗ-ову награду.Захваљујући њему  у Београду излази 

"Полетарац", један од најбољих часописа за децу у Европи.Београђани и сада памте његову 

радио емисију "Београде, добро јутро", којом их је будио.Текстови и име Душана Радовића 

налазе се у буквару, читанкама, домаћој лектири, енциклопедијама, називима улица и 

установа, часописима. 

Од 1954.  до 1984.године Душан Радовић је објавио велики број књига.Сматрао је 

да поезија треба да обрадује  а не да збуњује читаоце.Обичним, разумљивим језиком 

помаже да у животу сагледамо оно што је истинито, право и да развијемо модеран 

књижевни укус.Према деци се односи са поштовањем, као према одраслој, озбиљној 

публици.Његов рад је ризница поука и порука, као што су "Част ђаку", "Поштована децо", 

"Ко уме да се радује - има чему да се радује".                                            

 

                                           Драги мој читаоче! 

Ако некада будеш писао, мораћеш о нечему да пишеш.А то о чему ћеш писати 

дешава ти се баш сада, у седмо,ј  десетој или тринаестој години.Због тога  немој 

журити са писањем.Нека ти се сада што више дешава.Писати се може само из богатог 

живота.Запосли сада што више своје очи, уши, руке и ноге.Гледај, читај, тражи, 

преврћи, премећи.Касније ће све то проговорити из тебе кроз тајну која се зове песма. 

   Душан Радовић 
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Законски оквир ШРП-а 

Школа је према одредби члана 49 Закона о основама система образовања и 
васпитања обавезна да донесе развојни план за период од три до пет година, који 
представља стратешки план развоја школе и који садржи приоритете у остваривању 
образовно васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 
вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој Школе. 
Одредбом члана 57 став 1. тачка 2.  Закона о основама система васпитања и 
образовања прописано је да  развојни план Школе доноси Школски одбор, на предлог 
Стручног актива за развојно планирање ( ми користимо назив Тим за школско развојно 
планирање). Стручни актив за школско развојно планирање бира Школски одбор и 
исти чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне 
самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља.    

 Закон о основама система образовања и васпитања  
 Закон о Основној школи   
    Закон о друштвеној бризи о деци 
 Закон о забрани дискриминације 
 Закон против насиља у породици 
 Породични закон 
 Закон о заштити података о личности 

Стручни актив за школско развојно планирање  

Развојни план је усвојио Школски одбор. 
Креатор развојног плана је стручни актив који  ради у следећем саставу: 

1. Јелена Божић, педагог, председник стручног актива  
2. Божидар Стошић, директор  
3. Небојша Пужић, помоћник директора 
4. Ана Тодоровић, психолог 
5. Маријана Бачанин, професор техничког и информатичког образовања 
6. Јелена Јелић, професор италијанског језика 
7. Виолета Ђорђевић, професор разредне наставе 
8. Горан Ранђеловић, професор физичког васпитања 
9. Наташа Спасић, председник Савета родитеља 
10. Неда Спасић, Представник Ученичког парламента 
11. Представник локалне заједницеНа иницијативу Педагошког колегијума, састав стручног 

већа може бити измењен, а одлуку о томе доноси Школски одбор 
Развојни план је усаглашен са претходно извршеним анкетама, са интересима и 

могућностима саме школе, а његово спровођење ће трајати наредне три године. 
Ради ефикаснијег спровођења и контроле испуњења развојног плана, стручни актив ће 

формирати тимове који ће радити на реализацији одређених задатака. Динамика 
извршења одређених активности је прецизирана Развојним планом. 

Координатор тима ће шестомесечно подносити Школском одбору, извештај о 
реализацији Развојног плана. Са извештајима ће бити упознати и Наставничко веће, 
Педагошки колегијум и Савет родитеља. 

У случају значајнијих одступања од Развојног плана, Школски одбор може анексирати 
Развојни план на предлог координатора тима. 

Састанке Стручног актива за развојно планирање, сазива координатор по потреби или 
на иницијативу тимова за реализацију активности.   
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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ   

Адреса     Ђердапска 45, Ниш 
Телефон/факс    206 – 880, 206 – 881 
Телефон – директор   217 – 321 
Година оснивања   1989. 
Web site     www.dusanradovic.edu.rs 
e-mail     office@dusanradovic.edu.rs 
ПИБ     100232630 
Матични број    07362471 
Број жиро рачуна   840-1885660-91 
Регистарски број    6162627715 
Шифра делатности   8520 
Директор школе    Божидар Стошић 
Помоћник директора школе   Небојша Пужић 
Председник Школског одбора   Славољуб Динић 
Председник Савета родитеља              Наташа Спасић 

2. ТЕРИТОРИЈА 

ОШ „Душан Радовић“ организује наставу за ученике са територије МК „Медијана“ 
који станују у следећим улицама: 
Византијски булевар, 27.марта, Насерова, Патриса Лумумбе, Радоја Дакића, 
Драгољуба Илића, Димитрија Драговића, Ћупријска, Ивана Вушовића, Ђердапска, 
Јелене Главашки, Јелке Радуловић, Крсте Стефановића, Ктитор, Јелене Ћетковић, 
Милана Мирчића, Давида Пијаде, 
Бранка Миљковића, Николе Узуновића, Филипа Филиповића, Боре Вукмировића, 
Проте Гагулића, Вере Благојевић, Јужноморавских бригада, Милоја Закића, Орце 
Николова, Јосипа Краша, Ђуре Стругара, Златка Балоковића, Коче Рацина, Љубе 
Илића – Столета, Маријана Бадела, Гордане Тодоровић, Хусињских Рудара, 
Мајаковског, Јосипа Славенског, Леонарда да Винчија, Пушкинова, Александра 
Белића, Нобелова, Достојевског, Ла Мартинова, Роберта Коха. 
У школу се уписују и ученици са других територија,у складу са Законом и 
могућностима Школе. 

 

http://www.dusanradovic.edu.rs/
mailto:office@dusanradovic.edu.rs
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3.  ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Школа је једна од највећих у граду по квадратури и  по броју ђака.У овој години ће 
се васпитно-образовни процес одвијати у 36 учионица и кабинета,у великој и малој 
фискултурној сали и још много пратећих просторија што у збиру чини више од 5000м2 
школског простора. 

Школско двориште се простире на преко 25000м2 и његов највећи део заузима 
новоизграђени спортски комплекс. 

У дворишту је дозвољено паркирање, на местима одређеним Правилником о 
безбедности. 

У школском дворишту је изграђена спортска хала. Капацитет хале је 1000 гледалаца. 
Укупна површина је око 2000 м².Постоји топла веза са школом.Хала је власништво Града, а 
користе је ОШ „Душан Радовић“ и СЦ „Чаир“.Начин коришћења хале је регулисан посебним 
уговором. Одржавање хале је у надлежности СЦ „Чаир“. 

У школској згради се налази школска амбуланта (три просторије и ходник).У 
амбуланти ради педијатар, педијатарска сестра, стоматолог и стоматолошка сестра.  Радно 
време амбуланте је од 7:00 – 13:30 сати (понедељком 12:30 – 19:00 сати).Радно време 
стоматолога  је од 7:00 – 13:30 сати (понедељком и уторком 12:30 – 19:00 сати). Амбуланта 
има посебан улаз. 

У одељењима боравка, а по завршетку рада боравака ће функционисати 
предшколске групе. За обезбеђење услова за рад група одговорна је школа. Предшколски 
програм воде васпитачи из Установе Пчелица. 

 

Библиотека 

Библиотека тренутно располаже са 24.171 књигом. Од тога 15.307 наслова чини 

школска лектира, 1.971 књига белетристика и 6.886 књига стручна и наставничка 

литература. 

Школска библиотека је богатија за 210 књига у току школске 2020/2021.године. 

Медијатека има 372 комада некњижне грађе (видео касете, аудио касете, CD, DVD). 

Школа ће лектиру обнављати, као и претходних година, преко ученичког динара за ученике 

првог разреда (у висини просечног комплета за један разред) уз претходну одлуку Савета 

родитеља. Ученици ће у току свог даљег школовања бесплатно користити библиотеку. 

 Школа ће у току школске године набављати опрему по захтевима које буду 

достављала стручна већа у складу са финансијским могућностима. 
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Опремљеност наставним средствима 
 

Разредна настава од 1. до 4. разреда 
 

Рб. Наставни предмет 
Проценат (%) 
опремљености 

1 Српски језик 75 

2 Математика 83 

3 Ликовна култура 75 

4 Музичка култура 90 

5 Народна традиција 80 

6 Свет око нас 90 

7 Природа и друштво 90 

8 Енглески језик 85 

9 Физичко васпитање 95 

10 Грађанско васпитање 75 

11 Православни катихизис 80 

1-11 ПРОЦЕНАТ (%) 83,45 

 
 Опремљеност разредне наставе од 1. до 4. разреда наставним средствима и 
опремом износи 83,45%. 
 

Предметна настава од 5. до 8. разреда 
 

Рб. Наставни предмет 
Проценат (%) 
опремљености 

1 
Природна група предмета  
(биологија, физика, хемија, математика) 

85 

2 
Друштвена група предмета 
 (географија, историја)  

85 

3 
Страни језици  
(енглески, немачки и италијански језик) 

80 

4 Српски језик 75 

5 Музичка култура 90 

6 Ликовна култура 85 

7 Физичко васпитање 95 

8 
Техничко и информатичко образовање, техника и 
технологија 

85 

9 Информатика и рачунарство 85 

10 Грађанско васпитање 90 

11 Православни катихизис 90 

1-11 ПРОЦЕНАТ (%) 85,91 
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4. ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Рб. Назив средства Ком. Место 

 

1 Телевизор 40 
Све учионице и кабинети сем у кабинету информатике 
(34)+наставничка+библиотека+домар+директор+медијатека+хол 

2 

 

VIVAX cool acp – 
клима уређаји 

 

8 3 канцеларије, 1 музички кабинет, 3 боравак, 1 библиотека 

 

3 Видео – рекордер 3 3 боравак 

4 Дијапројектор 13 Медијатека  и кабинети 

5 Дијакорд 2 Медијатека (упакован) 

6 Епископ 3 3 медијатека 

7 Графоскоп 7 7 медијатека 

8 Кинопројектор 3 3 медијатека 

9 Микроскопи 10 + 1 Кабинет биологије 

10 
 

DVD плејер 
 

31 
Све учионице и кабинети сем у кабинету информатике (28) + 
библиотека (1) и медијатека (2) 

11 
 

CD касетофон 
 

32 
Наставници страних језика, медијатека (неисправан), музичко, 
наставници разредне наставе 

12 Мини линија 12 Боравак II6 + I5 + I6 + музичко, учионице 

13 
 

Радио касетофон 
 

9 
Радионица, канцеларија педагога, физичко, канцеларија 
логопеда, 4 медијатека, домар 

14 
 

Рачунари 
 

50 

Директор, помоћник директора, библиотека, секретар школе, 
раферент за правне, кадровске и административне послове, 
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 
послове, благајник, стручни сарадник - педагог, стручни сарадник 
-  психолог, стручни сарадник – логопед, наставничка 
канцеларија, информатика, велики кабинет информатике, остали 
кабинети и учионице 

15 Лап топ 79 
Наставници предметне и разредне насатаве са пуном нормом су 
задужени са по 1 лап топом и ваннаставно особље (стручна 
служба и стручни сарадници) 

16 
Звучници за лап топ 
и пројектор 

7 Медијатека 

17 
Сточић са држачем 
за пројектор и лап 
топ 

6 Медијатека 

18 
Штампач 
мултифункционални 

3 
Референт за правне, кадровске и административне послове, 
рачуноводство, директор 

19 Ласерски штампач 12 

Благајник, секретар школе, помоћникк директора, информатика, 
библиотека, стручни сарадник - педагог, стручни сарадник - 
психолог, наставничка канцеларија, кабинет  ТИО-а, 2 медијатека 
(неисправан) 
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Рб. Назив средства Ком. Место 

20 
Пројектор за видео 
бим 

3 2 медијатека, кабинет 

21 
Фотокопирни апарат 
– професионални 

3 Копирница, медијатека 

22 Скенер 2 Библиотека и секретар школе 

23 
Дигитални 
фотоапарат  

 

3 Директор (са пуњачем за батерије) и медијатека (2) 

24 
Дигитална видео 
камера SONY 

1 Медијатека 

25 Дигитални шах 1 Медијатека 

26 Клавир 1 Кабинет музичког 

27 Пијанино 2 Мала просторија за солфеђо и клавир 

28 
Сателитска антена – 
ресивер 

1 Кров, копирница 

29 
Видео надзор – 
камере 

12 2 двориште, 2 улаз, хала, 4 ходници, 3 хол 

30 
Видео надзор ДВР-а 
16ЦХ ХД 

1 Медијатека 

31 Телефон – факс 3 Секретар школе, рачуноводство, медијатека (неисправан) 

32 

 

Телефони – 
централа 

 

11 

2 курири, 2 секретар школе, рачуноводство, канцеларија стручних 
сарадник логопеда и педагога, наставничка, 2 амбуланта, 
библиотека 

33 Телефон – бежични 1 Директор 

34 Школски разглас 1 Медијатека, 74 звучника по ходницима и учионицама 

35 
Разглас за приредбе 
– YAMAHA 

 

1 
Медијатека (миксета, 4 звучника, 2 + 2 микрофона, 2 бубице, 
сталци). 

36 
Канцеларијске 
столице 

41 
Канцеларије: директор, стручна служба и сарадници, 
наставничка, библиотека 

37 Беле табле 240*120 18 Учионице 

38 Кућни биоскоп 1 Музички кабинет 

39 Клупе и столице  2217 Учионице, кабинети, боравак, кухиња 

40 Орман 116 Учионице  

41 Грејалице 7 Боравак 

42 Моторна тестера 1 Радионица 

43 
Електрични тример 
за живу ограду 

1 Радионица 

44 Клима уређај 7 Канцеларије и учионице 

Рб. 
Опрема за физичко 
васпитање 

ком. Место 

45 Струњаче – веће 2 Спортска хала 



  

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

10 

Рб. Назив средства Ком. Место 

46 Струњаче – мање 22 Спортска хала 

47 
Доскочиште за скок 
у вис        

1 
Спортска хала 

48 
Клупа-греде за 
гимнастику 

3 
Спортска хала 

49 Разбој 1 Спортска хала 

50 Козлић 1 Спортска хала 

51 Одскочна даска 1 Спортска хала 

52 Сталак 3 Спортска хала 

5. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 
 

2021/2022. година 
Запослени Пол  Степен стручне спреме 

Бр. Зап М Ж I II III IV V VI VII 

Директор 1,0000 1 1        1 

Помоћник директора 1,0000 2 2        2 

Стручни сарадници 
(педагог, психолог, 
логопед, 
библиотекар) 

4,0000 4  4       4 

Стручна служба  
(секретар школе, 
дипломирани 
економиста за 
финансијско-
рачуноводствене 
послове, референт за 
правне, кадровске и 
административне 
послове; референт за 
финансијско-
рачуноводствене 
послове) 

3,5000 4  4    2   2 

Домар/мајстор 
одржавања 

2,0000 2 2    2    
 

Чистачице 12,0000 12  12 12       

Сервирка 0,5000 1  1  1      

Српски језик, 
грађанско васпитање 

 

7,5889 
 

11 
 

3 
 

8 
     

 

 
 

11 

Енглески језик 5,5000 8  8       8 

Италијански језик 1,0000 1  1       1 

Немачки језик 2,7778 3  3       3 
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2021/2022. година 
Запослени Пол  Степен стручне спреме 

Бр. Зап М Ж I II III IV V VI VII 

Музичка култура 2,0000 2 1 1       2 

Ликовна култура 1,7000 2  2       2 

Математика 6,0000 6 1 5       6 

Историја, географија 4,7000 8 4 4      1 7 

Физика 2,0000 3 2 1       3 

Хемија 1,3000 2  2       2 

Биологија 2,7000 3  3      1 2 

Техника и технологија, 
Информатика и 
рачунарство 

 

8,1000 
 

8 
 

2 
 

6       
 

8 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

4,0500 4 4        4 

Верска настава - 
православна 

1,0500 1 1        1 

Наставник разредне 
наставе 

20 20 5 15      3 17 

Наставник у 
целодневној настави 

10 10  10      3 7 

 

УКУПНО 
104,4667 118 28 90 12 1 2 2 0 8 93 

% Зап М Ж I II III IV V VI VII 

6. МИСИЈА 

Мисија наше школе је да подстиче самопоуздање и развој јаких страна ученика и 
одговорност према себи и другима, професионално понашање запослених  и  
сарадничке односе са свим заинтересованим странама. 

7. ВИЗИЈА 

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, 
побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да 
бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој. 

8. ПРОЦЕНА СТАЊА У ШКОЛИ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 
СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

Подршка ученицима 2 / 18 29 3,51 

Школски и годишњи програм рада 1 3 21 24 3,39 

Постигнућа ученика 1 2 14 32 3,57 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 
СРЕДЊА 

ОЦЕНА 

Настава и учење 1 / 22 26 3,49 

Руковођење и управљаање 2 1 20 26 3,43 

Ресурси 1 5 31 12 3,10 

Етос 2 2 22 23 3,33 

 

Након обраде  резултата анкете коју је радило четрдесет девет  наставника дошло се 
до података који су дати у табели. 

9. СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

 Велики број ученика и одељења 
 Нова школска зграда, спортска хала, дограђене четири учионице и комплекс 

спортских терена у дворишту школе 
 Стручан наставни кадар 
 Добар пласман ученика  на свим нивоима такмичења из великог броја предмета 
 Масовно учешће  и велики број награђених ученика на ликовним и литерарним 

конкурсима 
 Стучни сарадници: педагог, психолог, логопед, библиотекар 
 Релативно млад колектив  (просек 40 година) - лакше прихватање промена 
 Добро опремљена библиотека (преко 20 000 хиљада) 
 Добра опремљеност дигиталне учионице, инфоматичког кабинета, паметна 

табла,  телевизори и DVD пројектори у свим учионицама, рачунари у 
припремним просторијама, појединим кабинетима и учионицама, библиотеци и 
у просторијама стручних сарадника и техничких служби  

 Добри услови за извођење наставе музичке културе (велики кабинет, 
полуконцертни клавир) 

 Велики број секција: ликовна,драмска, литерарна, новинарска, шаховска, хор, 
оркестар 

 Школа је добила 2013. Повељу ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 
 Добра сарадња са родитељима 
 Школски сајт 

 Школа подстиче и отворена је за сарадњу 
 У школи се негује међусобна сарадња и уважавање 
 Запослени се односе према родитељима са уважавањем, а такође и сарадња са 

разредним старешином је добра 
 Информације о раду школе су јасне, транспаретне и благовремене. Родитељи у 

сваком тренутку могу да добију жељене информације 
 Резултати ученика на завршном испиту из српског језика, математике и 

комбинованом тесту су изнад Републичког нивоа 
 Ученици са додатном подршком остварују жељене резултате 
 Резултати праћења образовних постигнућа ученика користе се за даљи развој 

ученика 
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10. СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

1. Велики број ученика по одељењима 
2. Незаинтересованост једног броја родитеља за сарадњу 
3. Недовољна искоришћеност потенцијала родитеља 
4. Ученици услед својих интелектуалних и развојних различитости различито 

разумеју упутстава, објашњења и појмове. Некима је индивидуалан рад 
неопходан. 

5. Потребно је поспешити  начин рада у прилагођавању наставних материјала и у 
складу са васпитно-образовним потрема и могућностима сваког ученика. Више 
посветити пажњу сваком ученику појединачно 

6. Неки ученици имају потешкоћу повезивања предмета учења на часу са 
предходно наученим 

7. Ученици имају потешкоћа са прикупљањем, критичким процењивањем и 
анализом идеја, одговора и решења 

8. Ученицима је потешкоћа планирање, реализација и вредновање пројекта 
самостално и уз помоћ наставника. 

9. Ученици не умеју да критички процене свој напредак и напредак осталих 
ученика. 

 

11. МОТО ШКОЛЕ 

"Подржите ђака! 
Част ђаку! 

У победе с ђаком! 
Живео ђак!" 

                                                                                                                      Душан Радовић 
 

12. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2018-2021. 

 Приоритети претходног развојног плана за период 2018-2021. били су настава и 
учење, безбедност ученикаи углед и промоција школе.  
 
 
Настава и учење 
Планиране обуке наставника за рад на рачунару одржане су у више наврата са великим 
бројем учесника, тако да се може рећи да 90% наставника солидно влада основним 
техникама рада на рачунару.  
 Угледни часови држани су по плану који постоји у архиви школе које води педагог. 
 Такмичења изазивају велико интересовање код ученика. Школска такмичења су 
врло масовна у чему предњачи математика, српски језик, енглески језик, биологија, 
физика, историја, географија.Пласман ученика на општинским такмичењима је више него 
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задовољавајући, на окружним солидан. На републичким такмичењима сваке године 
имамо десетак ученика који се врате са једним или више места. 
Поред ових такмичења наставници математике организују такмичење „Кенгур“  где такође 
имамо добар пласман.  
 Школска такмичења у виду тестова и квизова знања и спортских сусрета одржавају 
се редовно поводом Дана школе и у месецу мају. Тиме се на нивоу разреда развија 
такмичарски дух и пружа се могућност свим ученицима да унапреде и тестирају своје знање 
и вештине.    
 Тестирање на крају школске године организују поједини учитаљи и наставници. То 
је задатак који је делимично одрађен, заправо излазни тест је постао политика школе. Сви 
наставници  раде  улазни тест на почетку школске године.  
 У претходном периоду ученици који су освојили једно од места на окружном или 
републичком такмичењу награђивани су књигом и јавно похваљивани на родитељском 
састанку. Књиге су најуспешнијим ученицима додељиване на Савету родитеља уз пригодну 
приредбу. Ученици осмог разреда, носиоци дипломе „Вук Караџић“, посебне дипломе као 
и титуле ученик генерације , математичар генерације, спортисткиња и спортиста генерације 
такође добијају пригодне књиге. Награђивање ученика је регулисано Статутом школе.  
 
Безбедност и сигурност у школи 
 Распред дежурстава наставника ступа на снагу почетком сваке школске године. 
Направљен је у складу са обавезама наставника. Дефинисана су места дежурства у објекту 
школе  и у школском дворишту. Сви дежурни наставници имају обавезу да воде књигу 
дежурства. 
 По оцени директора, дежурство добро функционише, мада замерке могу да се упуте 
појединим наставницима. Неопходно је подићи свест о важности дежурства. Такође је 
неопходно да руководство школе врши повремену контролу дежурних наставника. 
 Школа је октобра 2009.године ушла у пројекат, а децембра 2013. године добила 
повељу  Школа без насиља. У школи се континуирано ради на превенцији насиља .У холу 
школе су видно истакнуте процедуре које се поштују у случају дешавања или сумње на 
насиље над ученицима.Мере превенције које се спроводе у току године су саставни део 
Годишњег плана рада. 
 У школи је формирана Унутрашња заштитна мрежа која функционише по 
сегментима у зависности од нивоа насиља. Такође је формирана и Спољашња заштитна 
мрежа коју поред поред школског тима подразумева и све институције које које се укључују 
у зависности од тежине почињеног насиља.Мере интервенције су у складу са Протоколом 
о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања.   
 Предавања о превенцији насиља, болести зависности, полно преносивих и заразних 
болести одржавају се по плану који је усаглашен са институцијама које те програме 
спроведе. 
 Родитељи су се делимично укључивали у побољшање безбедности ученика 
углавном давањем предлога преко својих представника у Савету родитеља а ређе 
индивидуално.  
  
Углед и промоција школе 

Акције школе, пројекти у којима учествујемо као и промоција наших најуспешнијих 
ученика врши се преко огласне табле у школи, паноа, сајта школе, чланака у новинама као 
и преко телевизијских прилога и гостовања наше деце, наставника и директора. Што се 
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медија тиче, може се рећи да су мало инертни, заправо спори у објављивању позитивних 
прилога.Сајт школе је редизајниран.Наш задатак је да  будемо присутнији у медијима и да 
тиме адекватније промовишемо позитивне примере на свим пољима. 

Тим за уређење хола и школског дворишта је вредно радио тако да је у протеклом 
периоду неколико пута мењан изглед хола у ком су изложени  панои, дипломе и 
захвалнице школи, ученички радови. У више наврата школа је била награђивана од стране 
општине Медијана за најбоље уређен простор у сусрет Новој години и великим верским 
празницима. 
 Са основном школом „Иван Вазов“ из Видина остварујемо вишегодишњу сарадњу.  
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13. ШТА ЋЕМО РАДИТИ У ПЕРИОДУ ОД 2021 – 2024. 

Ред. 
Бр. 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОБЛАСТ : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 

1. 
Ускладити  Школски 
програм са законском 
регулативом 

Школски програм за први и други циклус 
ускладити са ЗОСОВ 

август 2021. 

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени 

1.2.1. У годишњи план рада уграђен је акциони план Школског развојног плана 

2. 

У Годишњи план рада 
школе уградити Акциони 
план школског развојног 
плана за текућу годину. 

Израда Годишњег плана рада школе са 
уграђеним Акционим планом школског 
развојног плана, са тачно назначеним 
местима на којима се врше измене. 

август 2021. 
 

1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи школског 
програма 

3. 

Разрадити структурне 
елементе школског 
програма за све разреде и 
наставне предмете  

У Годишњем плану рада школе 
разрадити структурне елементе 
школског програма за све разреде и 
наставне предмете 

август 2021. 

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког 
разреда 

4. 

Програме наставних 
предмета међусобно 
садржајно ускладити у 
оквиру сваког разреда. 

 
На стручним већима утврдити предмете 
где постоји међусобна садржајна 
неусклађеност и радити на њиховом 
усклађивању, увођење иновација у 
наставни процес. 

август 2021. 



 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

17 

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког 
разреда 

5. 

Програме наставних 
предмета међусобно 
временски ускладити у 
оквиру сваког разреда 

На стручним већима утврдити предмете 
где постоји међусобна временска 
неусклађеност и радити на њиховом 
усклађивању. 

август 2021. 

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остваривање циљева и стандарда образовања и 

васпитања  

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености 

прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у 

наставном програму 

6. 

Предвидети проверу 
остварености прописаних 
образовних стандарда или 
циљева учења наставних 
предмета наведених у 
наставном програму. 

 
У годишње и оперативне планове рада 
наставних предмета додати рубрику за 
проверу остварености прописаних 
образовних стандарда или циљева 
учења наставних предмета. 

август 2021. 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољавање 

различитих потреба ученика  

1.4.1. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења 

7. 

Прилагодити годишњи 
план рада школе 
специфичностима 
одељења. 

Урадити социјалну структуру ученика 
школе за годишњи план рада школе и 
упознати  наставнике са 
специфичностима одељења. 

август - 
септембар 
2021. 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

8. 
Наставник учи ученике 
како да уочавају и повезују 
научено са примерима из 
свакодневног живота 
преко часова редовне, 
допунске, додатне наставе 
и слободних активности. 

У свим одељењима 3.-5. разреда 
одржати презентацију ,,Како учити,,. 

октобар 2021 –
март  2021. 

9. 
Наставници у настави примењују 
иновативне методе рада (најмање 5 
часова уз примену ИКТ) 

септембар 
2020. – јун 2022. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 
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10. Прилагодити рад на часу 
различитим образовно-
васпитним потребама 
ученика. 

Припремати задатке различитих нивоа 
тежине у складу са могућностима 
ученика и користити их у раду по 
потреби. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

11. 
Наставницима обезбедити едукацију о 
диференцираној и индивидуализованој 
настави. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

2.3. Ученици стичу знања на часу 

12. 
 
Оспособити ученике да 
стичу знања на часу. 

Израдити наставне материјале који ће 
показати да ли су ученици разумели 
предмет учења на часу. 

Током године 

13. 
Примењивати иновације у настави 
(различите врсте наставе), тематско 
планирање, примена ИКТ 

Током године 

2.4. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

14. 
Ученик је упознат са 
нивоима постигнућа и 
начинима унапређивања 
сопственог знања и 
способности, и стварања 
система знања. 

Усаглашавање критеријума за 
оцењивање на нивоу сваког стручног 
већа. 

септембар 
2021. 

15. 
Придржавати се Правилника о 
оцењивању  

септембар 
2021. – јун 2022. 

2.5. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

16. 

Ученик је упознат са 
нивоима постигнућа и 
начинима унапређивања 
сопственог знања и 
способности, и стварања 
система знања. 

Ученицима давати јасне и потпуне 
информације о томе шта су научили и 
шта још треба да науче. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

17. 

Ученик је упознат са 
нивоима постигнућа и 
начинима унапређивања 
сопственог знања и 
способности, и стварања 
система знања. 

Омогућити ученицима самооцењивање 
и вршњачко оцењивање ради стварања 
реалне слике о себи а у функцији даљег 
учења. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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3.1. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

3.1.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика 

18. 
Побољшати начин 
праћења и анализу успеха 
ученика 

Дефинисати процедуре за праћење 
успеха ученика на нивоу школе. 

Период 
септембар-
новембар 2021. 

3.1.2. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

19. 
Повећати успешност 
ученика   

Дефинисати процедуре којима ће се 
пратити успех ученика који похађају 
допунску наставу, а на основу сарадње 
предметних наставника, одељенских 
старешина, педагошко-психолошке 
службе и одељенских већа. 

Током године 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1 У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

4.1.1. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима 

20. 
Обезбедити ефикаснију 
подршку ученицима уз 
веће укључивање 
родитеља и релевантних 
институција. 

Обезбедити додатну подршку за све 
ученике који имају велики број 
изостанака, већи број недовољних оцена 
или већи  пад успеха 

септембар 
2021. – јун 2022. 

21. 
У складу са потребама израђивати 
персоналне досијее ученика којима је 
неопходна додатна подршка. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

4.1.2. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом 

22. 

Обезбедити ефикаснију 
подршку ученицима уз 
веће укључивање 
родитеља. 

Укључивање родитеља у планирању 
додатне подршке. 

септембар 
2021.– јун 2022. 

23. 
Правила за правдање изостанака јасно 
дефинисати и правовремено упознати 
ученике и родитеље. 

август 2021. 

24. 
Дефинисати процедуре за сарадњу са 
родитељима када је у питању изостајање 
ученика. 

август 2021. 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 
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4.2.1. У школи се промовишу здрави стилови живота 

25. 
Превенција болести 
зависности 

Дефинисати програме/активности за све 
ученике и родитеље 

Септембар 
2021. – јуни 
2002. 

26. Основи безбедности деце 

Реализовати активности из Посебног 
програма образовања и васпитања и на 
основу Закључака Кризног штаба за 
сузбијање заразне болести Ковид - 19 

Октобар 2021. – 
јун 2022. 

27. 
Безбедни интернет за 
целу породицу 

Реализовати активности из Програма „ 
Безбедан интернет за целу породицу“ за 
ученике и родитеље ученика 1. разреда 

Октобар 2021. – 
јун 2022. 

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 

4.3.1. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група 

28. 
Боља интеграција ученика 
из осетљивих група у 
колектив 

Дефинисати компензаторне 
програме/активности за ученике из 
осетљивих група из предмета код којих 
они показују слабија постигнућа. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

29. 
Мотивисати ученика из осетљивих 
друштвених група на укључивање у 
ваннаставне активности. 

септембар 
2021. – јун 2022. 

ОБЛАСТ: ЕТОС 

5.1. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

5.1.2. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу 

30. 
Учинити резултате рада  
видљивим и радити на 
њиховој широј промоцији 

Дефинисати процедуре за награђивање 
ученика који не изостају са наставе и 
промовисање резултата успешних 
ученика као и ученика са сметњама у 
развоју 

септембар 
2021. – јун 2022. 

5.2. Школа је безбедна средина за све 

5.2.1. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у 

31. 
Реаговање на ситуације 
насиља је у потпуности у 
складу са Протоколом 

Презентација Протокола и подсећање 
запослених како реаговати у одређеним 
ситуацијама 

август - 
новембар 2021. 
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5.3. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

5.3.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела 

32. 

Боље организована 
сарадња руководећих, 
стручних и саветодавних 
тела   

Дефинисати процедуре везане за 
сарадњу између руководећих, стручних 
и саветодавних тела 

Током године. 

33. 

Боље организована 
сарадња руководећих, 
стручних и саветодавних 
тела   

Јасно дефинисати надлежности и 
одговорности руководећих, стручних и 
саветодавних тела 

Током године 

5.3.2. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе 

34. 
Програм сарадње са 
родитељима обогатити 
новим облицима сарадње  

Организовати отворена врата, 
предавања и радионице за родитеље, 
укључивање родитеља у рад свих тимова 
у школи итд 

септембар 
2021. – јун 2022. 

35. 
Програм сарадње са 
родитељима обогатити 
новим облицима сарадње 

Редовно информисање родитеља о свим 
сегментима рада школе у складу са 
договореним правилима сарадње (савет 
родитеља, родитељски састанци, 
школски одбор) 

септембар 
2021. – јун 2022. 

36. 
Програм сарадње са 
родитељима обогатити 
новим облицима сарадње 

Благовремено ажурирање огласне табле 
и сајта школе као извора информација за 
ученике и родитеље 

септембар 
2021. – јун 2022. 

37. 
Програм сарадње са 
родитељима обогатити 
новим облицима сарадње 

Укључивање родитеља у рад школе 
према њиховим занимањима, 
интересовањима и могућностима 
(хуманитарне акције, родитељи као 
предавачи и едукатори, ученика и 
наставника, присуство родитеља на 
прославама и школским 
представама/приредбама 

Када се јави 
таква могућност 

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6.1. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе 

6.1.1. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном 

променом у раду 

38. 
Унапредити организацију 
рада школе 

Извештај о реализованим активностима 
запослени достављају у писаној форми 
директору 

У току године 

6.1.2. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена 
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39. 
Унапредити организацију 
рада школе 

Послове и задатке наставног и осталог 
особља јасно дефинисати и равномерно 
поделити 

август 2021. 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

6.2.1. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и 

40. 
Унапређење квалитета 
рада школе 

Обезбедити боље праћење и 
систематску анализу за све ученике који 
имају велики број изостанака у току 
школске  године 

У току године 

6.2.2. Директор предузима мере за унапређивање образовно васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања 

41. 
Унапређење квалитета 
рада школе 

Са извештајем о посећеним часовима и 
предлогом мера за унапређивање 
образовно васпитног рада  упознати 
Наставничко веће 

Крај првог 
полугођа и крај 
наставне 
године 

42. 
Унапређивање 
професионалног развоја 
директора 

Израда личног плана професионалног 
развоја рада према стандардима 
компетенција директора на основу 
самовредновања 

август 2021. 

6.2.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања 

43. 
Унапређење квалитета 

рада школе 

Са извештајем о посећеним часовима и 

предлогом мера за унапређивање 

образовно васпитног рада  упознати 

Наставничко веће 

Крај првог 

полугођа и крај 

наставне 

године 

6.2.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом 
рада и потребама школе 

44. 
Унапређење квалитета 

рада школе 

Директор и сарадници остварују увид у 

наставу у складу са планом за 

унапређење наставе 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

6.2.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу 
са прописима и потребама 

45. 
Унапређење квалитета 

рада школе 

Организовати самовредновање школе у 

складу са правилником о стандардима 

квалитета рада образовно-васпитних 

установа (сваке године тим је у обавези 

У току године 
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да самовреднује једну или две области 

квалитета) 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

6.3.1. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада 

46. 

Унапређивање 

професионалног развоја 

директора 

Израда личног плана професионалног 

развоја рада према стандардима 

компетенција директора на основу 

самовредновања 

август 2021. 

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

7.1. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

7.1.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање 

47. 
Унапредити стручно 

усавршавање запослених 

Годишњи план стручног усавршавања  

израдити у складу са резултатима 

самовредновања 

август 2021. 

7.1.2. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања 

и могућностима школе 

48. 
Унапредити стручно 

усавршавање запослених 

Организовати наставничка већа на 

којима ће се дискутовати о разним 

акредитованим програмима пре него 

што се донесе план стручног 

усавршавања 

август 2021. 

7.1.3. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

50. 
Унапредити стручно 

усавршавање запослених 
Презентација са  стручних  усавршавања 

септембар 

2021.– Јун 2022. 

51. 
Унапредити стручно 

усавршавање запослених 

На почетку године тачно планирати 

динамику угледних и огледних часова 
октобар 2021. 

7.4. Материјално-технички ресурси се користе функционално 

7.4.1. Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе 
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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата         ученика на завршном испиту и План припреме за завршни 

испит 

Област: математика, српски језик, физика, хемија, биологија, историја, географија 
 
 

Циљеви: 

 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања 

ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме 

оцењивања у сагласности са стандардима постигнућа 

 унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту 

 усвајање трајних и применљивих знања 
 
Задаци: 

 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне 

доступности ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са 

стандардима образовања 

 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских 

постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узоруна завршни тест 

и праћење напредовања ученика уз континуирано обавештавање родитеља 

 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју 
Активности: 

 Анализа резултата на завршном испиту 
 Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању образовно-васпитног 

рада за наредну годину 
 Предвидети иницијално и завршно процењивање у годишњим 

плановима наставних предмета ради провере остварености 
прописаних образовних стандарда 

 Извршити анализу резултата иницијалних процењивања ученика по 
предметима  на часу одељењског старешине 

 Организовати допунску наставу из свих предмета у којима се врши 
иницијално процењивање ученика 

 Извршити идентификацију ученика за додатну и допунску наставуна 
основу резултата иницијалног процењивања 

52. 

 Интезивирати 

коришћење наставних 

средстава 

Постојећа наставна средства користити 

на свим часовима кад је то могуће и 

радити на њиховом осавремењавању 

Током године 
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 Извршити идентификацију ученика за допунску наставу након 
анализе успеха  на крају сваког класификационог периода 
Организовати припрему ученика за полагање завршног испита.  

 Усаглашавање критеријума израде тестова уз праћење утврђених 
стандарда за крај другог циклуса 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/МЕРЕ РЕАЛИЗАТОР 

Август 
Анализа постигнућа ученика на 

завр 

ном тесту 

Чланови Стручних актива 

 
Август 

Израда годишњег плана редовне 

наставе на основу анализе успеха 

ученика на завршном испиту 

 
Чланови Стручнихактива 

 
Август 

Израда годишњег плана додатне, 

допунске и припремне наставе на 

основу анализе успеха ученика на 

завршном испиту. 

 
Чланови Стручнихактива 

 
 
Септембар 

Припрема и реализација 

иницијалног теста и анализа 

постигнућа ученика на 

иницијалном тесту.  

 
Чланови Стручнихактива, 

одељењски старешина 

 
Септембар 

Упознавање родитеља са начином 

припремања ученика за завршни 

испит. 

Предметни наставници, 

одељењски старешина 

Септембар-јун 
Планирање и реализација 

припремних часова 
Чланови Стручнихактива 

Октобар-јун 
Реализација интерног тестирања по 

узору на тест завршног испита 
Чланови Стручних актива 

 

 
Април 

Реализација и анализа пробног 

завршног испита у организацији 

МПН за ученике 8.разреда. 

Обавештавање родитеља о 

резултатима. 

 

 
Чланови Стручних актива 

Мај Реализација и анализа тестова по 
темама за ученике 8.разреда у 
оквиру припремне наставе и 
појачавање рада на областима у 
којима су ученици показали низак 
ниво постигнућа 

Чланови Стручних актива 

Јун Реализација припремне наставе 
наставници који предају у 

8. разреду 
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/МЕРЕ РЕАЛИЗАТОР 

 

Август 

Анализа усклађености закључених 
оцена и постигнутих резултата 
ученика осмог разред на завршном 
испиту 

 

Чланови Стручних актива 

Август Евалуација постигнутих циљева Чланови Стручних актива 

 
 

2. 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 ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАЊА 

Уочавање и евидентирање деце са 

тешкоћама у учењу 
Континуирано 

Предвидети методе и технике рада за децу са 
тешкоћама у учењу 

Маркирањем проблема 

Сарадња предметних наставника са 
одељењским старешинама 

Једном месечно/тромесечно 

Праћење напредовања ученика-ученички 
портфолио. 

Континуирано 

Упућивање од стране стручне службе и СТИо 
тима на линкове и литературу за пружање 
одговарајућих облика подршке 

Континуирано 

2.1..Прoгрam рaдa зa пoдршку учeнициma 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа 

обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 

индивидуални образовни план.Школа је осмислила Програм подршке и 

активности који ће се реализовати у раду са овим ученицима. 

Код ученика са оваквим проблемима, израђује се индивидуални образовни план 

(ИОП). 

Циљ ИОП-а је оптимални развој ученика, укључивање у вршњачки колектив и 

остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно 

задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика. 
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ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера 

индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика. ИОП се израђује 

према образовно-васпитним потребамаученика и може да буде заснован на: 

1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-

васпитни рад (ИОП1); 

2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и 

стандарда постигнућа (ИОП2); 

3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете 

и ученика са изузетним способностима (ИОП3). 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану, чине прилог Школског програма. 

 

AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

1. 

Идeнтификoвaњe 

прoблeмa 

- тeстирaњe учeникa при пoлaску у први рaзрeд, 

- прикупљaњe пoдaтaкa o дeтeту ( oд рoдитeљa, 

лeкaрa ) 

- пoсмaтрaњe снaлaжeњa у извршaвaњу 

шкoлских oбaвeзa 

- упoтрeбa прoцeдурa: Прoцeдурe зa рaд сa 

учeницимa сa смeтњaмa и тeшкoћaмa у учeњу 

Прoцeдурe зa идeнтификoвaњe eмoциoнaлних, 

тeлeсних, здрaвствeних и сoциjaлних пoтрeбa 

учeникa и aктивнoсти 

психoлoг, 

пeдaгoг, 

учитeљи, 

нaстaвници, 
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AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

2.  

Прилгoђaвaњe 

мeтoдa, мaтeриjaлa 

и училa кoд: 

- oбрaдe грaдивa 

- зaдaтaкa 

- прoвeрe знaња 

- oргaнизaциje учeњa 

- пoнaшaњa 

- изрaдa прилaгoђeних плaнoвa рaдa учeницимa 

-пoстaвљaњe прилaгoђeних циљeвa и зaдaтaкa из 

прeдмeтa кoje учeник тeжe сaвлaдaвa 

- пoстaвљeњe вaспитних циљeвa 

-дифeрeнцирaни зaдaци пo нивoимa слoжeнoсти 

(пoштуjући пoстaвљeнe стaндaрдe: oснoвни, срeдњи 

и нaпрeдни) 

- сaвлaдaвaти тeхникe рaциoнaлнoг 

учeњa (кoристити пoдвлaчeњa, нaлaжeњe и 

истицaњe глaвних идeja, прaвљeњe крaтких 

рeзимea) 

- дoпунскa нaстaвa 

- сaрaдњa сa рoдитeљимa, дaвaњe упутстaвa зa 

рaд сa дeтeтoм 

- стручнo усaвршaвaњe 

- кoнсултoвaњe пeдaгoгa и психoлoгa 

- кoнтинуирaнo прaћeњe нaпрeдoвaњa или 

стaгнирaњa oвих учeникa и укoликo ниje дoшлo дo 

пoмaкa прeлaжeњe нa слeдeћи кoрaк 

учитeљи, 

нaстaвници, 

пeдaгoг, 

психoлoг, 

3.  

Укључивaњe 

Стручних сарадника 

у рaд 

- сaвeтoдaвни рaзгoвoри сa учeницимa 

- упућивaњe у тeхникe рaциoнaлнoг учeњa 

(кoристити пoдвлaчeњa, нaлaжeњe и истицaњe 

глaвних идeja, прaвљeњe крaтких рeзимea) 

- прeпoзнaвaњe дислeксиje, дизгрaфиje, 

дискaлкулиje 

- пoсeтe чaсoвимa – прaћeњe 

- пoсeтe чaсoвимa –рaзгoвoр o прoблeму укoликo 

je укључeнo цeлo oдeљeњe 

- тeстирaњa 

- упитници 

- сoциoмeтриja 

- сaрaдњa сa рoдитeљимa и укључивaњe у 

кoнтинирaн рaд сa дeтeтoм 

- рoдитeљски сaстaнци – рaзговори o тeхникaмa 

учeњa и кaкo рoдитeљи дa пoмoгну дeци дa 

успeшнo учe 

- прaћeњe пoнaшaњa учeникa крoз свe врстe 

aктивнoсти уз сaрaдњу сa учитeљeм, 

oдeљeњским стaрeшинoм и нaстaвницимa 

пeдaгoг, 

психoлoг

, логопед 
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AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje (учeнички 

дoсиjeи) 

- сaвeтoдaвни рaд сa учитeљимa и нaстaвницимa 

(дaвaњe упутстaвa зa рaд сa oвим учeницимa, 

упућивaњe нa стручну литeрaтуру...) 

- стручнo усaвршaвaњe 

- кoнтинуирaнo прaћeњe нaпрeдoвaњa или 

стaгнирaњa oвих учeникa и укoликo ниje дoшлo дo 

пoмaкa прeлaжeњe нa слeдeћи кoрaк 

3.  

Сaрaдњa сa 

стручњaцимa 

из 

других институциja 

- сaрaдњa сa стручњaцимa и пoштoвaњe 

њихoвих упутстaвa 

- сaкупљaњe дoкумeнтaциje из oвих устaнoвa 

- aнгaжoвaњe рoдитeљa 

- прeдaвaњa, рaдиoницe, прeзeнтaциje 

- члановима Интерресорне комисије (ИРК) 

Рaзвojнo 

сaвeтoвaлиш 

тe, Oпштa 

бoлницa, 

Цeнтaр зa 

сoциjaлни 

рaд, 

Школска 

управа, ИРК. 
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2.2  Рaд сa дaрoвитим учeницимa: 

 

AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

1. Идeнтификoвaњe 

- тeстирaњe учeникa при пoлaску у први рaзрeд, 
- прикупљaњe пoдaтaкa o дeтeту 
- пoсмaтрaњe снaлaжeњa у извршaвaњу шкoлских 
oбaвeзa 
- упoтрeбa прoцeдурa: Дaрoвити учeници: 

Идeнтификaциja и рaд сa њимa 

психoлoг, 

пeдaгoг, 

учитeљи, 

нaстaвници 

2. Прилгoђaвaњe 

мeтoдa, 

мaтeриjaлa и 

училa кoд: 

- oбрaдe грaдивa 

- зaдaтaкa 

- прoвeрe знaja 

-oргaнизaциje учeњa 

- пoнaшaњa 

- изрaдa прилaгoђeних плaнoвa учeникa 
-пoстaвљaњe мaксимaлних циљeвa и зaдaтaкa из 
прeдмeтa у кojимa учeник бржe нaпрeдуje 
-дифeрeнцирaни зaдaци пo нивoимa слoжeнoсти 
(пoштуjући пoстaвљeнe стaндaрдe: oснoвни, 
срeдњи и нaпрeдни) 
- усaвршaвaњe тeхникa рaциoнaлнoг учeњa 
- дoдaтнa нaстaвa 
- слoбoднe aктивнoсти 
- учeшћe нa тaкмичeњимa 
- сaрaдњa сa рoдитeљимa кoнсултoвaњe 
психoлoгa и пeдaгoгa (дaвaњe упутстaвa зa рaд сa 
oвим учeницимa, упућивaњe нa стручну 
литeрaтуру...) 
- стручнo усaвршaвaњe 
- кoнтинуирaнo прaћeњe oствaрeнoсти 
пoстaвљeних циљeвa 

учитeљи, 

нaстaвници, 

пeдaгoг, 

психoлoг 

3. Укључивaњe 

Стручних 

сарадника у рaд 

- сaвeтoдaвни рaзгoвoри сa учeницимa 
- jaчaњe унутрaшњe мoтивaциje 
- упућивaњe у тeхникe тeхникe рaциoнaлнoг 
учeњa 
- пoсeтe чaсoвимa – прaћeњe 

- - тeстирaњa (тeстoви интeлигeнциe, личнoсти и 
крeaтивнoсти) 

- - упитници 
- - сoциoмeтриja 
- - сaрaдњa сa рoдитeљимa 
- - кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje (учeнички 

дoсиjeи) 
- сaвeтoдaвни рaд сa учитeљимa и нaстaвницимa и 
дaвaњe упутстaвa зa рaд сa пoтeнциjaлнo 
- дaрoвитим учeницимa 

- прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja 
- стручнo усaвршaвaњe 
- кoнтинуирaнo прaћeњe aнгaжoвaњa oвих учeникa 
и у вaншкoлским aктивнoстимa 

пeдaгoг, 

психoлoг, 

логопед 

4. Сaрaдњa сa - сaрaдњa сa стручњaцимa кoнтинуирaнo Зaвoд зa 
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AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

стручњaцимa из 

других 

институциja 

прaћeњe 
- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje 
- члановима Интерресорне комисије 

тржиштe 

рaдa 

Сaрaдњa 

сa другим 

шкoлaмa 

Школска 

управа, 

ИРК 

 

3. Мере превенције насиља и повећане сарадње међу ученицима, 

наставницима и   родитељима* 

У реализацији циља Развијање и оснаживање система подршке ученицима, укључен 

је Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Поред тога одржању безбедности и сигурности ученика доприноси 

и присуство школског полицајца. Школа је сачинила 

Програм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa и програми превенције 

других облика ризичног понашања где су укључене мере које ће допринети 

превенцији  насиља и као и сарадњи међу ученицима. 

 

П Р Е В Е Н Т И В Н Е    А К Т И В Н О С Т И 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

Израда програма заштите ученика од  

насиља, злостављања и занемаривања 
септембар Тим за заштиту  

Израда  Програма превенције употребе 

дрога (болести зависности) 
септембар Тим за заштиту 

Информисање запослених о обавезама и 

одговорностима у области заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања 

септембар 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

стручни сарадници 

Информисање родитеља о обавезама и 

одговорностима у области заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања 

септембар 

Директор, помоћник 

директора,  стручни 

сарадници 

Информисање родитеља о Правилнику о 

протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

септембар 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

стручни сарадници 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

Упознавање родитеља са Правилником о 

безбедности и Правилима  понашања  у 

школи – Савет родитеља школе  

септембар 

 

Тим за заштиту, одељењске 

старешине  

Информисање ученика о Правилнику о 

протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

септембар 
Одељењске старешине,  

стручни сарадници 

Упознавање ученика са Правилником о 

безбедности  и Правилима  понашања у 

школи –Ученички парламент 

септембар/ 

октобар 
Тим за заштиту  

Вођење књиге дежурства – евидентирање 

свих случајева  угрожавања безбедности 
септембар 

Помоћник директора, 

главни дежурни 

Информисање свих актера образовно-

васпитног процеса о функционисању 

Националне платформе за превенцију 

насиља у школама „Чувам те“ 

септембар/ 

октобар 

Тим за заштиту, одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

Предавање  о безбедном учешћу  у 

саобраћају за ученике првог разреда и 

дежурство поред школе 

септембар Саобраћајна полиција 

Стручно усавршавање ради 

унапређивања компетенција запослених 

за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања 

Септембар-

јун 
Тим за заштиту, директор 

Превеција дигиталног насиља  
Новембар-

април 

Одељењске старешине, 

наставници информатике 

Реализација пројекта „Основи 
безбедности деце“ кроз презентацију 
осам тема за ученике 4. и 6.разреда: 
1.Заштита од пожара 
2.Заштита од техничко-технолошких     
опасности и природних непогода 
3.Безбедно учешће у саобраћају 
4.Полиција у служби грађана 
5.Насиље као негативна појава 
6.Превенција болести зависности 

Новембар-

мај 

Министарство унутрашњих 

послова (Сектор за ванредне 

ситуације, малолетничку 

делинквенцију, превенцију 

наркоманије и трговине 

људима, Саобраћајна 

полиција)  уз подршку 

Министарства просвете, 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

7.Безбедно коришћење интернета  
8.Заштита од трговине људима 

науке и технолошког 

развоја, Тим за заштиту 

Превентивна предавања о болестима 

зависности (према програму) 

Октобар-

април 

Градска служба за 

превенцију болести 

зависности, Дом здравља, 

ПУ у Нишу 

Превенција полно-преносивих болести и 

репродуктивно здравље младих 
Март/април 

Патронажна служба Дома 

здравља  

Превенција заразних болести 

током  

школске 

године 

Патронажна служба Дома 

здравља 

Обележавање Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 24.02.2022.год. 
Фебруар  

Одељењске старешине, Тим 

за заштиту  

Предавања о пубертету за ученике 6. 

разреда 
Март/април 

Патронажна служба Дома 

здравља 

Учешће на литерарним и ликовним 

конкурсима  превентивних и здравствених 

служби ( превенција болести уста и 

зуба,болести зависности, здрава исхрана ) 

током  

школске 

године 

Наставници ликовне културе 

и српског језика, разредне 

наставе, стручни сарадници 

Опремање и контрола сандучића за прву 

помоћ у наставничкој канцеларији и 

кабинету наставника физичког васпитања 

током  

школске 

године 

Задужени наставник Горан 

Ранђеловић 

Превентивне активности  из пројекта  „Школа без насиља“ 

Дефинисање и истицање правила 

понашања и последица непоштовања 

донетих правила (радионице)  

Септембар - 

октобар 

Одељењске старешине  и 

ученици 

Радионице „Уа, неправда“ за ученике 1. 

разреда – превенција насиља, 

дискриминације 

Прво 

полугодиште 

Наставници разредне 

наставе 

1. разреда 

Формирање Вршњачког тима Септембар  Марија Полимац 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

Усвајање  плана рада Вршњачког тима Септембар 
Вршњачки тим и сарадник 

Тима Марија Полимац 

Реализација планираних активности 

Вршњачког тима  

Током 

школске 

године 

Вршњачки тим  и Марија 

Полимац, Тим за заштиту 

Израда плана рада Форум-театра Септембар 
Наставница Јасмина 

Бођанац Дудић  

Представе  Форум-театра 
новембар - 

април 

Наставница Јасмина 

Бођанац Дудић , ученици 

Анализа утицаја  Форум-представа на 

спречавање вршњачког насиља 
Мај-јун 

Наставница Јасмина 

Бођанац Дудић , ученици, 

Тим за заштиту 

Процена безбедности у школи у оквиру 

самовредновања 
Мај - јун 

Наставници, ученици и 

родитељи ученика,  Тим за 

самовредновање 

 
* детаљније у Плану и програму рада тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања у ОШ „Душан Радовић“ из Ниша (прилог 

Годишњег плана рада школе). 

Бољој сарадњи међу ученицима доприноси и рад Ученичког парламента. У оквиру 

Плана рада УП, могу се видети детељније активности које ће се реализовати, (прилог 

Годишњег плана рада школе). 

 

4. Мере превенције осипања ученика 

Анализа броја уписане деце последњих година у Србији, показује да је све мање деце 

у свим школама, па самим тим, ни школа „Душан Радовић“ није поштеђена. 

Један број ученика напусти школовање због преласка у иностранство (одлазе у 

Немачку, Аустрију...). На ово повремено осипање не можемо да утичемо, али зато 

можемо да предузимамо следеће мере као превенцију осипања ученика: 

 

 редовно сарађивати са родитељима ученика и инсистирати на јављању школи 

сваки пут када ученик изостане из школе. Тиме се постиже контрола 

изостајања ученика, прати се разлог изостајања и тиме се може правовремено 

реаговати, уколико изостанци нису оправдани,

 Идентификовати ученике који су нередовно долазили у школу током прошле 
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школске године и индивидулно разговарати са ученицима који нередовно 

похађају наставу

 Спровођење активности којима ће се боравак деце у школи учинити пријатним 

и безбедним (укључивање у рад секција, екскурзије, школских приредби, 

прослава рођендана...)

 Рад на сарадњи са локалном заједницом, везан за материјалну помоћ 

породицама (бесплатан прибор, ужина...)

 Сарадња са друштвеним делатностима и Центром за социјални рад 
 

* Различитим друштвено-културним активностима које се организују у школи, 

исто се доприности спречавање осипања ученика.. 

 

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања 

који превазилазе садржаје појединих наставних предмета 

Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају 

културне, моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење 

јавно прикажу. 

Циљ је да се успостави и организује сарадња са породицом и свим чиниоцима 

друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој 

ученика, да се предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности 

и методе повезивања школе и друштвене средине, омогући утицај друштвене 

средине (учешће културних и других институција- позоришта,библиотеке, галерије и 

др.) на остваривање програма образовно-васпитног рада; стално доприноси 

развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно упознавање 

културних манифестација; обезбеди учешће ученика, наставника и школе као 

целине у културном и друштвеном животу средине; развије позитиван однос према 

културним вредностима и развије основне појмове о културном окружењу; 

подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, 

подстакне, негује и вреднује самостално креирање културних догађаја. 

 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Пријем првака 1. септембар 
учитељи, ученици од 1. до 4. 

р. директор, стручна служба 

Обележaвање 

Међународниог дан 

писмености 
8. септембар 

учитељи, наставници, 

библиотекар 

Обележавање Дана мира 21. септембар 

 
секције(новинарска, 

ликовна) 
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Обележавање Европског 

дана језика 
26. септембар 

библиотекарка, наставнице 

енглеског и шпанског језика 

Обележавање Дечије 

недеље 

прва недеља октобра (од 6. 

до 10. октобра) 

предметни наставници, 

учитељи, секције 

Посета сајму књига октобар сви запослени 

Обележавање дана 

толеранције 
16. новембар ученици виших разреда 

Обележавање Дана школе новембар 

библиотекарка, наставница 

ликовног, драмска, 

литерарна,  

Обележавање државних 

празника - Нова година, 

Божић 

крај полугодишта 
ученици нижих разреда, 

учитељи 

Обележавање школске 

славе - Светог Саве 
27. јануар 

вероучитељ, стручно веће 

наставница језика, 

одељењска већа, наставници 

физичког васпитања, секције 

Обележавање Дана 

заљубљених 
14. фебруар 

ученици осмих разреда, 

Парламент, ученици школе 

Међународно такмичење 

из математике - „Кенгур 

без граница“ 

март  
наставници математике, 

учитељи 

Обележавање државног 

празника - Ускрс-ускршњи 

вашар 

април - мај 

ученици млађих 

разреда, учитељи, 

вероучитељ 

Обележавање Светског 

Дана књиге 
23. април 

Стручно веће наставница 

језика 

Обележавање Дана 

планете Земље 
22. април 

Наставници географије, 

биологије, ученици 

Обележавање Дан заштите 

животне средине 
6. јун 

наставнице биологије, 

ученици 
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Завршно вече ученика 

осмих разреда 
јун  

ученици 7. и 8. разреда, 

одељењске стрешине, 

стручна служба, 

библиотекар, медијатекар, 

Изложбе ученичких радова 

у холу школе 
септембар - јун 

наставница ликовне културе, 

новинарска секција, клуб УН, 

учитељи 

 

 

 
 

14. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И 

МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ* 

Тим за писање пројеката школе прати и упознаје остале са актуелним пројектима 

које објављују како домаће институције или организације тако и страни субјекти а у 

којима може да учествује и наша школа као правно лице, и да по процени тима 

учествује у писању одабраног пројекта а са циљем остваривања неке користи 

(материјалне, новчане...) за нашу установу. 

 Остварује се сарадња са тимовима у школи и уочава потреба тимова како 
би се обезбедила средства кроз пројекте. 
 рад на пројектној документацији 
 Разматрање апликације за пројекте 
 Праћење медија, институција и web сајтова на којима се објављују нови пројекти. 
 Праћење конкурса од стране амбасада иностраних земаља. 

 Уколико се укаже могућност укључити се у обуку за писање пројеката као и 
консултације са колегама из других школа и општина које имају више искуства 
у овом послу писања пројеката. 

 Сарадња са локалом – МЗ и општином 

15. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

Стручно усавршавање је у функцији унапређивања образовно-васпитног рада, као и 

реализацији постављених и усвојених васпитних задатака и других програма у 

саставу Годишњег плана рада школе. Наставници и стручни сарадници школе су 

обухваћени облицима стручног усавршавања у организацији   Министарства 

просвете и струковних удружења, акредитованих програма, као и облицима 

стручног усавршавања у оквиру школе, а у циљу унапређивања образовно - 

васпитног рада. 

У школи постоји Тим за професионални развој запослених који прати активности 

свих запослених у оквиру стручног усавршавања. Сви наставници и стручни 
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сарадници сачинили су и предали Личне планове стручног усавршавања, који 

обухватају избране теме за стручно усавршавање у оквиру установе и ван установе. 

Школа сваке године организује и похађање неког од акредитованих програма 

стручног усавршавања – ван установе. Сви акредитовани програми биће у складу 

са циљевима ШРП и финансијским могућностима од чега ће зависити и временска 

реализација у току школске године. 

Саставни део Годишњег плана школе чине индивидуални планови 

професионалног усавршавања наставника и стручних сарадника. 

 

15.1. План стручног усавршавања  у школској 2021/22. години 

  

СТРУЧНО 

ВЕЋЕ 
НАЗИВ СЕМИНАРА К  П 

БОД

ОВИ 

Српски језик, 

грђанско 

васпитање и 

верска настава 

– православни 

катихизис 

Учење српског правописа на даљину 855 К4 П3 35 

НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања 50 К2 П3 24 

Начини заштите младих од опасности на интернету 47 К3 П4 30 

Савремени приступи настави српског језика и књижевности 840 К1 П3 16 

Књижевни текст – алат у преевнцији насиља 853 К3 П4 24 

Страни језик 

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења 

ученика 446  
К2 П3 16 

Могућности хибридне наставе у учењу енглског језика 881 К2 П1 8 

Мотивација ученика у наставном процесу 615 К3 П3 8 

Концепт вишеструких интелигенција у настави  страних језика 863 К1 П3 8 

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака     858 К1 П3 8 

Немачки за адолесценте 866 К1 П3 8 

Дигиталне компетенције у настави страних језика:израда портфолија 

ученика 873 
К2 П1 8 

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, 

реализовање и евалуирање часа  861 
К1 П3 24 

Математика 

Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у ОШ 368 К2 П3 8 

Примена геогебре у ОШ и СШ  359 К1 П1 8 

Инклузија по мери дететa     177 К2 П2 16 
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СТРУЧНО 

ВЕЋЕ 
НАЗИВ СЕМИНАРА К  П 

БОД

ОВИ 

(Не)видљиво вааспитање – углед, атмосфера и идентитет школе  у функцији 

васпитања ученика 12 
К3 П4 16 

Музичка и 

ликовна 

култура 

Музика уз помоћ рачунара 948 К1 П1 32 

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и 

писмености 945 
К1 П3 8 

Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност 968 К2 П3 8 

Историја и 

географија 

Дигитални атлас 784 К1 П1 32 

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави 

предмета историја 
К1 П3  8 

Квизом до успешног завршног испита 397 К1 П3 8 

Веб портали за припрему и реализацију  наставе 392 К1 П1 16 

Успешно управаљање одељењем : принципи и примери добре праксе 11 К2 П4 8 

Хемија, 

физика, 

биологија 

Кроз експеримент до знања  809  К2 П3 8 

Наставна секција из хемије 811 К2 П3 16 

Демонстрациони огледи и експерименталне вежбе из физике за 

наставнике у основним  и средњим школама 783 
К1 П3 8 

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности  403 К1 П3 8 

Дигитализација наставе физике 805 К2 П1 8 

Емоционални аспекти мотивације за школско учење   8 К2 П4 16 

Техника и 

технологија, 

информатика 

и 

рачунарство 

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави 807 К2 П1 8 

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави 307 К2 П1 8 

Основе информационе безбедности 299 К1 П1 12 

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: 

Паметни телефон као наставно средство 21.века. 331 
К2 П1 8 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Прва помоћ – сачувајмо живот 235 К1 П4 16 

Систем праћења физичког развоја и моторичких способности у настави 

физичког васпитања 1021 
К3 П3 8 

Разредна  

настава 

Математика у малом 351 К1 П3 8 

Методички поступци у реализацији наставе музичке културе у разредној настави 

970 
К2 П3 8 



  

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

40 

СТРУЧНО 

ВЕЋЕ 
НАЗИВ СЕМИНАРА К  П 

БОД

ОВИ 

Шта ученици треба да знају о физичкој активности и исхрани и како да их 

томе научимо 1007 
К1 П3 8 

Како побољшати рукопис 180 К2 П2 8 

Креативност у настави као фактор успешног учења  476 К2 П3 16 

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима 13 К3 П4  8 

Музичке игре као део одрастања и учења  949  К1 П3 8 

Стратегиге, методе и технике рада у инклузивној учионици 215 К3 П2 16 

Даровита деца и  ученици  у инклузивном образовању 192 К3 П2 8 

Стручни 

сарадници, 

директор, 

помоћник 

директора 

Од самовредновања до екстерног вредновања 639 К4 П3 8 

Компетенције за предузетништво – садржај и примена у образовном 

систему Србије 398 
К1 П3 8 

Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања 404 К1 П4 24 

Вештина владања собом – асертивна комуникација 99 К4 П4 8 

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита 23 К3 П4 14 

Планирање стручног усавршавања у основним и средњим школама  399 К1 П3 8 

Школска библиотека у веб-окружењу К2 П1 16 

 

16. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, 

УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

Школа има школски сајт, као и профил школе, библиотеке, стручних сарадника и 

појединих наставника на друштвеној мрежи Фејсбук преко чега ученици, наставници 

и родитељи добијају потребне и значајне информације за рад. 

И до сада је школа настојала да освремењава свој приступ у раду са ученицима, а  

у складу са развојем информационо-комуникационих технологија. Већина 

наставника  је прошла обуке за рад на рачунару (M. Word, Power Point, Еxcel), као и 

семинаре за израду блога, рачунарства у облацима (Cloud computing) и то користи у 

свом раду са ученицима. 

Настојаћемо да кроз стручно усавршавање у установи и ван ње оспособимо што 

више наставника за употребу савремене технологије. 
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У својим личним плановима стручног усавршавања наставници планирају 

реализацију часа огледне наставе или посету приказа огледног часа у којима се 

користе иновативне методе наставе. 

Наставници ће спроводити часове угледног/огледног типа, интегративним 
приступом настави, унапредиће се пристипнаставном процесу. Једна од мера, 
која ће унапредити образовни и васпитни рад са учесницима, као и боље 
информисање родитеља о ученичким постигнућима јесте редовно спровођење 
формативног оцењивања. 

 

 

17. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника,предлажу се следеће активности: 
 
 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

 август 

 

 
 август 

 

 
 август 

 
 
 
 
 

 август-   

сепембар 

 

 
 током  

године 

 

 
 септембар 

 

- Договор по стручним активима о 
стручном усавршавању унутар установе 

- Обавештење свих запослених о понуђеним 
активностима стручног усавршавања у 
школи 

- Израда Личних планова планова 
стручног усавршавања наставника, 
стручних 

сарадника, директора као део годишњег плана 
рада школе и усклађени су са развојним планом 
установе 

- Израда Годишњег плана 
струшног усавршавања 

 
- Реализација свих облика рада 

планираних у  Годишњем плану стручног 
усавршавања 

- Упознавање наставника и стручних 
сарадника са условима и поступцима 
напредовања и стицања звања(на 
Наставничком већу) 

- Информисање о стицању звања у установи 
- Евидентирање наставника који оставрују 

услове и желе да поднесу захтев за 
стицање звања у складу са Правилником. 

- Достављање захтева и доказа о 

стручна већа 

 
председници 

стручних већа 

сви запослени 

 
 
 

директор и стручни 

сарадници 

сви запослени 

директор 

 
директор 

 
секретар, директор 

 
 
кандидат за стицање 

звања 
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ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

 
 
 
 септембар 

испуњености услова за стицање звања 
Стручном већу, Наставничком већу, Савету 
родитеља, као и прибављање позитивног 
мишљења наведених 

- Посета просветног саветника 
часовима подносиоцима захтева за 
стицање звања 

- Мишљење просветног саветника 
- Директор доноси решење о стицању 

звања- педагошки саветник / самостални 
педагошки саветник 

просветни саветник 

 
просветни саветник 

директор 

 

18. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА У РАД 

ШКОЛЕ 

 

Наша школа ће се трудити да у наредном периоду подигне на виши ниво сарадњу са 
родитељима и да им пружи потребну подршку при обављању васпитне функције 
кроз следеће активности: 

 
 Индидивидуални разговори са родитељима и ученицима 

 Родитељски састанци (према утврђеној периодици) 

 Редовно информисање на Савету родитеља 

 Дани отворених врата одељењских старешина (редовни термини када се 

родитељи могу упознати са свим важним информацијама везаним за њихово 

дете) 

 Укључивање родитеља у професионалну оријентацију (родитељи гостују у 

школи и причају о свом занимању) 

 Анкетирање родитеља у оквиру самовредновања и ШРПа 

 Редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, ученички 

портфолио, белешке о детету и сл.) 

 Чланство родитеља у тимовима школе 

 Активности родитеља ( радионице, семинари, трибине, спортске активности, 

дружења, прославе, годишњице и сл.) 

18.1. Програм сарадње са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

У оквиру кључне области ЕТОС, посебна пажња ће се посветити раду са родитељима. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са родитељима 

око безбедносних, 

наставних,организационих и 

финансијских питања путем 

родитељских састанака, с 

Циљем унапређивања 

квалитета образовања и 

васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја 

учитељ 

одељењски 

старешина 

током године, 

најмање 4 пута 

годишње 

Индивидуална сарадња са родитељима 
„Дан отворених врата“ 

учитељ 

одељењски 

старешина 

једном месечно 

Учествовање родитеља у процесу ШРП- 

а и самовредновања са циљем 

побољшања образовно-васпитног рада 

учитељ 

одељењски 

старешина 

стручни сарадник 

полугодишње 

Решавање текућих питања путем Савета 

родитеља, кога чине представници 

родитеља из сваког одељења 

директор по плану 

Саветодавни рад стручних сарадника са 

родитељима 
стручни сарадници 

континуирано и по 

потреби 

Сaрaдњa сa другим институциjaмa и 

упућивaњe рoдитeљa нa дoбиjaњe 

aдeквaтнe пoмoћи  

 

стручни сарадници 
континуирано и по 

потреби 

Учешће родитеља на школским 

манифестацијама, Дечја 

недеља,  прослава Дана школе, 

Светог Саве, Светог Василија 

Острошког 

 

учитељи наставници по плану 

Изрaдa инфoрмaциoнe бaзe 

пoдaтaкa o рoдитeљимa у циљу 

унaпрeђивaњa сaрaдњe унoс 

пoдaтaкa 

нaстaвници 
инфoрмaтикe 

прво пoлугoдиштe 

 

Евиденција о сарадњи са родитељима, води се у Дневницима рада, педагошкој 

документацији, у Досијеу ученика. 
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19. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И 

УСТАНОВАМА 

 
Један од стратешких циљева образовања је умрежавање основних и средњих школа 
како би се свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих 
видова наставе. Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да 
се побољша комуникација међу ученицима, наставницима тј, да се подигне 
квалитет наставе на виши ниво. 

 
Умрежавањем школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, 
квалитетнија регионална комуникација, размена искустава путем регионалних 
сусрета, стварање ефективних организација учења и подучавања у којем су 
ученици у   центру активности, подржавање активног укључивања родитеља и 
локалне заједнице у развој школе и школских програма, стварање услова   за   
међусобно   разумевање   и толеранцију различитих региона, нација и култура где 
различитост представља шансу за прогрес. 

 
Умрежавањем наше школе биће обухваћене све школе из нашег окружења како 
сеоске  тако и градске школе, као и школе које су учесници заједничких пројеката. 

 
Умрежавањем школа са другим институцијама може се постићи бржа и ефикаснија 
размена информација и искуства. Због тога је важно одржавати сарадњу са осталим 
школама, али и са институцијама. Школа сарађује са великим бројем институција: 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

током године Предавања здравствених радника 

током године Евиденција о сарадњи 

током године 

Помоћ наставницима при изради планова 

рада: Институт за ментално здравље,  дечији  

психијатар, специјална школа 

током године 
Посете другим школама и институцијама; 

Активност ученичког парламента 

током године 

Организовање компезаторних програма за 

подршку учењу- сарадња са стручњацима везано 

за ИОП-е 

2. полугодиште Промоција средњих школа 



 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

45 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

септембар СУП- предавања о безбедности у саобраћају 

током године 

Сарадња са МУП-ом ( предавања, радионице, 

активности на превенцији, као и на самој 

безбедности ученика) 

септембар Ноћ истраживача 

Друго полугодиште 
Вршњачка едукација, важност прве помоћи ( 

ученици средње школе) 

током године 

Сарадња са Општином Медијана током Дечије 

недеље, Божића, Ускрса (ликовни и литерарни 

конкурси, приредбе ); сарадња Ученичког 

парламента у току Дечије недеље ( упознавање са 

активностима Општине, структуром и начином рада) 

током године 
Сарадња са Домом здравља и Медицином рада ( 

систематски прегледи, предавања, радионице...) 

јун, јул 

Сарадња са Општином око награда ученицима 

носилаца Вукових диплома и ученика генерације ( 

награђивање ученика и похваљивање) 

током године 

Сарадња са Националном службом за запошљавање 

 

( активности у оквиру професионалне оријентације, 

кретања на тржишту рада) 

током године 

Сарадња са другим школама и њиховим ученичким 

организацијама (дружење, сусрети, такмичења, 

размена искустава) 

током године 
Сарадња са локалним медијима: ТВ, локалне новине, 

„Просветни преглед“... ( информације о раду школе) 

током године 

Сарадња са друштвено- културним установама ( 

позориште, музеј, градска библиотека, базен, 

спортски центар...) – посете, учешћа на конкурсима, 

разним манифестацијама 
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20. ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА ОДГОВОРНА ОСОБА 
НАЧИН И ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊА 
КОГА ИНФОРМИШЕМО 

Реализација 

активности према 

временском плану  

Тим за евалуацију 1 

Координатор: 

Јелена Божић 

Педагошка 

документација, 

извештаји,  

 

 

 

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Коришћење људских 

ресурса 

Тим за евалуацију 2 

Координатор: 

Ана Тодоровић 

Анкете, упитници, 

извештаји, 

записници 

Учешће локалне 

заједнице 

Тим за евалуацију 3 

Координатор: 

Небојша Пужић 

Дописи, извештаји, 

записници 

 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

ПРОМЕНА 

НАЧИН И ПРАЋЕЊА 

И ИНСТРУМЕНТИ 

КАДА СЕ 

ВРШИ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ВИШИ НИВО 

ФУНКЦИОНАЛНОГ 

ЗНАЊА 

Већи број 

успешних 

ученика на 

такмичењима, 

резултати 

завршних испита 

Извештаји са 

такмичења, 

извештаји о 

завршном 

испиту  

На крају 

школске  

године 

Јелена 

Божић 

НАПРЕДОВАЊЕ 

УЧЕНИКА У 

СКЛАДУ СА 

МОГУЋНОСТИМА 

Успех ученика на 

крају школске 

године, број 

ученика који 

раде  по ИОП-у 1, 

2 и 3 

Извештаји о успеху (табеле и записници 

одељењских већа) и Број ИОП-а и њихова 

евалуацуија   

На крају школске године 

Ана Тодоровић 
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