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Чланови Тима за школско развојно планирање 

 

- Светлана Петровић, координатор 

- Марија Пољак, директор школе 

- Бранислава Бугаринов 

- Светлана Ивић Мијатов 

- Драгана Поштић 

- Загорка Ђокић, родитељ 

- Јелена Батинић, локална заједница 

- Ученици ђачког парламента који присуствују седницама ШО 

 

 

Школски развојни план израђен је на основу : 

- Закона о основама система образовања и васпитања/чланови 41 и 49 

- Закона о основном образовању и васпитању/члан 26 

- Процеса самовредновања 

- Извештаја екстерног надзора 

- Извештаја о реализацији плана рада школе 

- Праћења реализације наставних и ваннаставних активности 

- Микроистраживања у школи 
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1. Анализа стања 
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1.3 Swot анализа (снаге, слабости, могућности, претње) 

1.4 Ресурси школе и окружења 
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11.  Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

12.  Мере превенције осипања ученика 

13.  Мере за постизање циљева образовања и васпитања које превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 

14.  План припреме за завршни испит 

15.  План укључивања школе у националне и међународне пројекте 

16.  План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора школе 

17.  Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

ученика 

18.  План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника 

19.  План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 

20.  План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
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На седници Наставничког већа, одржаној 26.04.2018., наставници, стручни 

сарадници и директор школе су се изгласавањем изјаснили да приоритетне 

области у следећем петогодишњем периоду буду област 3 ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, област 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ и област 4 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА.  

Образложење за овај избор лежи у чињеници да је област Образовна постигнућа 

имала наслабију оцену при екстерном вредновању школе, а самовредновањем и 

микроистраживањима школа је препознала да квалитет наставе и подршка 

ученицима заслужује да буде у фокусу развоја школе, иако су у процесу 

самовредновања све области имале ниво остварености квалитета 3.  

Приликом вредновања области НАСТАВА И УЧЕЊЕ користили смо 

инструменте и методе (фокус групе са наставницима, ученицима и родитељима) 

које су примењиване у националном пројекту ,,Ка институционализацији 

инклузивног образовања“, у коме је учествовала и наша школа и добила 

препоруку да резултате овог истраживања искористимо као самовредновање. 

Следеће полазиште у избору ових области је и обављено микроистарживање 

Квалитет наставе. За то смо искористили инструмент који је преузет од 

Института за психолошка истраживања у Београду. 

Резултати свих  истраживања и резултати самовредновања ових области ће бити 

приказани у следећем поглављу-анализа стања. 
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Анализа стања 

 резултати самовредновања и микроистраживања 

 

 

Област самовредновања: 2 Настава и учење 

Циљна група Структура Анкета  Фокус група 

Наставници 10 наставника 

разредне наставе 

10 наставника 

предметне наставе 

Укупно 20 

01.09.2016. 01.09.2016. 

Ученици V/1,3,5 - 6 ученика 

VI/2,4 – 5 ученика 

VII/1,3 – 5 ученика 

VIII/2,4 – 6 ученика 

5 ученика ромске 

националности (2 

ИОП) 

 3 ученика 

индивидуализација 

Укупно 30 

07.09.2016. 08.09.2016. 

Родитељи 15 родитеља, од 

тога: 

1 члан Школског 

одбора, 2 члана 

Савета родитеља, 1 

ромске 

националности, 2 

ИОП-а 2, 1 чије се 

дете повремено 

лечи у иностранству 

Укупно 15 

20.9.2016. 20.9.2016. 
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Самовредновање области 2 Настава и учење 

У самовредновању ове области примењен је инструмент А2-У, а обављене фокус групе 

са свим циљним групама. Након обраде квантитативних података утврђен је ниво 

остварености 3. Од 30 испитаних ученика, 73% или 22 ученика је исказало умерено 

слагање-слагање са предложеним доказима, 6,6% или 2 ученика изразито неслагање, а 

10% или 6 ученика, изразито слагање. 

Постоји извесно неслагање са фокус групама наставника и родитеља, када је у питању 

мотивисање ученика. Родитељи сматрају да је оно присутно у мањој мери, а да је 

мисаоно ангажовање ученика запостављено и да је настава у великој мери 

традиционална. У супротности су и процена очекивања наставника за обе фокус групе-

наставници процењују да су она висока за сваког ученика, а родитељи да та очекивања 

нису иста код свих наставника. Ученици показују слагање са фокус групом наставника. 

Све три фокус групе се слажу да се настава прилагођава капацитетима ученика и да 

наставници имају разумевање за ученике који теже напредују, да се рад на часу 

прилагођава њиховим могућностима и капацитетима. 

Искази родитеља и ученика се не подударају са исказима наставника када је у питању 

оцењивање (крутеријуми, јавност оцене, сврха оцењивања.)  Ученици и родитељи 

скрећу пажњу да је оцењивање различито од наставника до наставника, а наставници 

истичу да су ученици од почетка упознати са критеријумима оцењивања и захтевима 

наставника. 

Родитељи сматрају и да мотивисање ученика није на високом нивоу, а наставници и 

ученици имају сличне ставове (наставници -  да се мотивација ученика постиже 

похвалама, наградама, бољом оценом, упућивањем на додатне активности, ученици – 

да их наставници мотивишу добром оценом, индивидуалним приступом, стрпљењем 

када ученик има трему, разговором). 

Прегледом документације за доказе 2.1.2 , (диференцирање наставе, ИОП-и и политика 

високих очекивања у Школском развојном плану), Тим за самовредновање ове области 

је констатовао да је овај стандард одн. показатељ присутан у великој мери. ИОП-и 

ученика се ревидирају најмање два пута годишње, по потреби чешће, а да су припреме 

наставника употпуњене и прилагођене овим ученицима. У Школском развојном плану 

доминирају активности којима се повећава успешност ученика током школовања, а 

нарочито на завршном испиту.  У налазима спољашњих евалуатора, школа је за 

постигнућа ученика добила најслабију оцену (2), те је ово уједно и трајан задатак 

школе. 
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Закључак 

Показатељ који је добио највишу оцену је Наставник јасно артикулише висока 

очекивања од свих ученика у погледу постигнућа (3,5), а најслабију Наставници 

знају како да мотивишу ученика и како да омогуће његову социјалну интеграцију 

(3). 

Школа треба да јача и поради на уједначавању критеријума оцењивања, пронађе 

ефикасније начине мотивисања ученика. У свакодневном раду са ученицима, јачати 

мисаоно ангажовање и провоцирати више менталне процесе (анализу, синтезу, 

евалуацију). С обзиром на различите налазе из фокус група, нарочито са родитељима, 

побољшати проток информација са њима и више укључити родитеље у свакодневни 

живот школе. 

Ниво остварености области Настава и учење је 3. 

 

Закључак и предлози 

Сумирајући резултате и увидом у квалитет рада школе у задатим областима, школа 

може бити задовољна следећим: 

Настава и учење 

- Неговањем високих постигнућа код свих ученика 

- Постојањем разумевања за ученике који слабије напредују и ангажовањем 

наставника када је у питању индивидуални приступ 

- Промоцијом ученичких постигнућа 

- Чињеницом да је већина ученика уклопљена у разредни колектив и да нема 

изолованих ученика 

Треба унапредити: 

- Мотивацију ученика за учење и постизање бољих резултата на завршном испиту 

- Уједначавати критеријуме оцењивања 

- Побољшати размену информација са родитељима 

- Мисаоно ангажовати ученике 
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САМОВРЕДНОВАЊЕ ОБЛАСТИ 3 – Образовна постигнућа ученика/ Школска 

2017/18. година 

 

Време спровођења испитивања: март 2018. год.  

Број испитаника: 162 (наставници- 38, ученици-101, родитељи-23) 

 

Резултати обраде анкете за ученике  

Број анкетираних ученика – 101 

 

Стандард  3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 

 

3.1.1. Знања стечена у школи омогућавају да се на завршном испиту реше 

најједноставнији задаци (основни ниво образовних стандарда) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 19 

3 26 

4 54 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,30 

 

3.1.2. Знања стечена у школи омогућавају да се на завршном испиту реше нешто 

сложенији задаци (средњи ниво образовних стандарда) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 3 

2 19 

3 52 

4 27 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,00 

 

3.1.3. Знања стечена у школи омогућавају да се на завршном испиту реше најтежи 

задаци (напредни ниво образовних стандарда) 

 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 25 

2 46 

3 21 

4 9 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,13 
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3.1.4. Ученицима којима је потребна додатна помоћ у учењу напредују у складу са 

својим могућностима 

 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 10 

2 19 

3 42 

4 30 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,91 

 

 

 

Просечна оцена за стандард 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни 

стандарди је 2,83/ у већој мери присутнон ниво остварености 3. 

Највишу оцену има стандард 3.1.1. Знања стечена у школи омогућавају да се на 

завршном испиту реше најједноставнији задаци (основни ниво образовних стандарда), а 

најнижу стандард 3.1.3. . Знања стечена у школи омогућавају да се на завршном испиту 

реше најтежи задаци (напредни ниво образовних стандарда) 

 

Стандард 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

3.2.1. Успешност ученика се редовно прати 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 7 

2 28 

3 31 

4 35 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,93 

 

3.2.3. Допунска настава помаже ученицима да остваре напредак у учењу 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 5 

2 22 

3 28 

4 46 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,13 

 

3.2.5. школска знања стечена на часовима додатне наставе омогућавају укљученим 

ученицима да се успешно такмиче на свим нивоима такмичења 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 9 



10 
 

2 25 

3 41 

4 26 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,83 

Просечна оцена за стандард 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности 

ученика је 2,96, ниво остварености 3. 

Највишу оцену има стандард 3.2.3. Допунска настава помаже ученицима да остваре 

напредак у учењу 3,13, ниво остварености 3, а најнижу стандард 3.2.5 . Школска знања 

стечена на часовима додатне наставе омогућавају укљученим ученицима да се успешно 

такмиче на свим нивоима такмичења 2,83, ниво остварености 3. 

Коначна оцена области 3, Образовна постигнућа ученика на упитнику за ученике је 

2,89, ниво остварености 3. 

 

 

 

Резултати обраде анкете за родитеље  
Број анкетираних родитеља – 23 

 

Стандард  3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 

 

3.1.1. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да се на завршном испиту реши 

најједноставније задатке (основни ниво образовних стандарда) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 1 

3 11 

4 11 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,43 

 

3.1.2. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да на завршном испиту реши 

нешто сложеније задатке (средњи ниво образовних стандарда) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 4 

3 13 

4 5 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,95 

 

3.1.3. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да на завршном испиту реши 

најтеже задатке (напредни ниво образовних стандарда) 

 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 4 



11 
 

2 7 

3 9 

4 3 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,47 

 

3.1.4. Ученицима којима је потребна додатна помоћ у учењу напредују у складу са 

својим могућностима 

 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 3 

3 12 

4 7 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,08 

 

 

 

Просечна оцена за стандард 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни 

стандарди је 2,98/  ниво остварености 3. 

Највишу оцену има стандард 3.1.1. Знања стечена у школи омогућавају да се на 

завршном испиту реше најједноставнији задаци (основни ниво образовних стандарда), а 

најнижу стандард 3.1.3. . Знања стечена у школи омогућавају да се на завршном 

испиту реше најтежи задаци (напредни ниво образовних стандарда) 

 

Стандард 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

3.2.1. Успешност ученика се редовно прати 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 3 

3 10 

4 9 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,17 

 

3.2.3. Допунска настава помаже ученицима да остваре напредак у учењу 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 4 

3 9 

4 10 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,30 

 

 



12 
 

 

 

 

3.2.5. Школска знања стечена на часовима додатне наставе омогућавају укљученим 

ученицима да се успешно такмиче на свим нивоима такмичења 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 2 

3 7 

4 12 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,26 

 

 

Просечна оцена за стандард 3.2. од стране родитеља је 3,24. 

Највишу оцену има стандард 3.2.3. Допунска настава помаже ученицима да остваре 

напредак у учењу 3,30, ниво остварености 3, а најнижу стандард 3.2.1. Успешност 

ученика се редовно прати 3,17, ниво остварености 3. 

Укупна оцена области 3 од стране родитеља је 3,11, ниво остварености 3. 

 

 

Резултати обраде анкете за наставнике  
Број анкетираних  – 38 

 

Стандард  3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 

 

3.1.1. Резултати на завршном испиту показују да је остварен основни ниво образовних 

стандарда 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2  

3 16 

4 22 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,57 

 

3.1.2. Резултати на завршном испиту показују да је остварен средњи ниво образовних 

стандарда 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 1 

3 20 

4 17 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,39 

 



13 
 

3.1.3. Резултати на завршном испиту показују да је остварен напредни ниво образовних 

стандарда 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 9 

3 18 

4 10 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,97 

 

 

3.1.4. Ученици којма је потребна додатна подршка у обраовању остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 3 

3 23 

4 12 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,23 

 

3.1.5 Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/ националном испиту 

 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 2 

3 27 

4 9 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,18 

 

На тврдњу 3.1.6 Резултати на завршном националном испиту показују да је школа 

остварила резултате на нивоу просека Републике, наставници нису одговарали. 

 

Просечна оцена за стандард 3.1.у упитнику за наставнике је 3,7, ниво остварености 3. 

Највишу оцену има стандард 3.1.1. Резултати на завршном испиту показују да је 

остварен основни ниво образовних стандарда 3,57, ниво остварености 4, а најнижу 

3.1.3. Резултати на завршном испиту показују да је остварен напредни ниво образовних 

стандарда, 2,97, ниво остварености 3. 
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 Стандард 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

 

 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика  

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 1 

3 11 

4 26 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,65 

 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 

годину 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 3 

3 23 

4 12 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,23 

 

3.2.3. Ученици јоји похађају допунску наставу показују напреак у учењу 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 8 

3 18 

4 12 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,10 

 

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 10 

3 18 

4 10 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,00 
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3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 1 

3 10 

4 27 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,68 

 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршном испиту бољи су у односу на претходну 

школску годину 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1  

2 2 

3 14 

4 22 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,92 

 

Просечна оцена за стандард 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности 

ученика коју су дали наставници је 3,43, ниво остварености 3.  

Највишу оцену добио је стандард 3.2.6. . Просечни резултати ученика на завршном 

испиту бољи су у односу на претходну школску годину,3,92, ниво остварености 4, а 

најнижу стандард 3.2.4  Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу 

са циљевима постављеним у плану, 3,00, ниво остварености 3. 

 

 

Просечна оцена за целокупну област 3, Образовна постигнућа ученика, на основу 

резултата анкете  

 

Ученици 2,89 

Наставници 3, 35 

Родитељи 3,11 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3, 11 

Ниво остварености  3 
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САМОВРЕДНОВАЊЕ ОБЛАСТИ 4 – Подршка ученицима/ Школска 2017/18. година 

 

Време спровођења испитивања: јануар 2018. год.  

Број испитаника: 187 (наставници- 49, ученици-73, родитељи-65) 

 

Резултати обраде анкете за ученике и анализа стања: 

Број анкетираних ученика – 73  

 

Стандард  4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

 

4.1.1. Када имам проблем у учењу, у школи могу да добијем савет како да то 

превазиђем 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 9 

2 13 

3 24 

4 27 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,94 

 

4.1.2. Наставници помажу ученицима који спорије напредују кроз допунску наставу. 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 10 

3 18 

4 43 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,40 

 

4.1.4. Кроз различите активности (вршњачки тим, ђачки парламент, часови одељенског 

старешине...) помаже се ученицима да се лакше прилагоде правилима школског 

живота. 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 4 

2 16 

3 25 

4 28 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,05 

 

Просечна оцена за Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке 

ученицима износи 3,13 - што показује да је оствареност стандарда на нивоу оцене 

3, у већој мери тачно/присутно. Ниво присутности се није променио у односу на 

претходно самовредновање. 
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Ученици су процењујући степен присутности, односно тачности тврдње, исто као и у 

анкети школске 2013/14. године, најнижом просечном оценом  2,94 оценили тврдњу 

4.1.1. да у школи могу добити савет како да превазиђу и реше проблем у учењу. 

Највећом просечном оценом и највећим процентом присутности тврдње 3,40 ученици 

су оценили тврдњу 4.1.2. којом се наводи да се у школи реализује допунска настава и да 

наставници помажу ученицима који спорије напредују кроз допунску наставу. 

 

Стандард 4.2. у школи се подстиче лични, професионални, социјални развој ученика 

 

4.2.1. У школи раде секције које задовољавају моје потребе и интересовања. 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 11 

2 23 

3 22 

4 17 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,62 

 

4.2.2. У школи стичем знање и вештину како да остварим ненасилну комуникацију и 

успешно решавам проблеме.  

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 4 

2 16 

3 19 

4 34 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,14 

 

4.2.3. Укључен сам у бар једну ваннаставну активност. 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 8 

2 11 

3 13 

4 41 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,19 

 

4.2.4. У школи учим како да бринем о свом здрављу. 

 

 ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 8 

2 24 

3 21 

4 20 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 2,73 
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4.2.5. У школи добијам сазнања о екологији, заштити човекове околине и значају 

рециклаже. 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 3 

2 11 

3 23 

4 36 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,26 

 

4.2.6. Одељенски старешина и наставници ме информишу о даљим облицима 

школовања и могућностима запослења.  

 
 

Просечна оцена за стандард 4.2. износи 3,00 - на нивоу оцене 3. У односу на резултат 

самовредновања из шк.2013/14. године бележи се раст средње оцене, али је ниво 

оставарености непромењен.  

Ученици су најнижом просечном оценом присутности/ тачности тврдње оценили 

тврдње које се тичу ваннаставних активности / секција, 4.2.1. У школи раде секције које 

задовољавају моје потребе и интересовања 2,62, као и у претходном истраживању. 

Највишом оценом оцењена је тврдња 4.2.5. У школи добијам сазнања о екологији, 

заштити човекове околине и значају рециклаже 3,26,  као и у претходном истраживању. 

 

Просечна оцена стандарда 4.1. и 4.2.  износи 3,06 - што значи да је оствареност 

стандарда на нивоу оцене 3.  

  

Резултати обраде анкете за родитеље и анализа стања: 
Број анкетираних родитеља – 65 
 

Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 

4.1.1. Школа пружа могућности ученицима да у зависности од својих способности 

максимално напредују. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 12 

3 27 

4 25 

Просечна оцена 3,17 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 6 

2 14 

3 23 

4 30 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3,05 
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4.1.2. Упознат сам да у школи постоји допунска настава за ученике који спорије 

напредују. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 8 

3 13 

4 44 

Просечна оцена 3,55 

4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 7 

3 26 

4 30 

Просечна оцена 3,29 

 

Просечна оцена за стандард 4.1.  износи 3,01 што је на нивоу остварености оцене 3. 

Највишом оценом 3,55 (што је на нивоу остварености оцене 4) оцењена је 

присутност тврдње 4.1.2. у којој се каже да су родитељи упознати са организацијом 

и распоредом рада допунске наставе за ученике који спорије напредују. 

4.2.1. Школа организује ваннаставне активности које задовољавају потребе и 

активности мог детета. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 5 

2 15 

3 25 

4 20 

Просечна оцена 2,92 

4.2.2. Познато ми је да је школа укључена у пројекат „Моја школа –школа без насиља“. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 7 

3 14 

4 42 

Просечна оцена 3,48 
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4.2.4. Школа ученику пружа сазнања о здравим стиловима живота кроз разне 

ваннаставне активности, предавања, посете... 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 6 

2 14 

3 21 

4 24 

Просечна оцена 2,97 

 

4.2.5. У школи се промовишу заштита животне околине, екологија и одрживи развој. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 2 

2 4 

3 29 

4 30 

Просечна оцена 3,39 

 

4.2.6. Школа информише ученика о даљим облицима школовања и могућностима 

запослења. 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 6 

2 14 

3 16 

4 29 

Просечна оцена 3,05 

 

Просечна оцена за стандард подршка ученицима 4.2. према одговорима родитеља 

износи 3,16 - што означава оствареност на нивоу оцене 3, као и у претходном 

самовредновању из 2013/14. године. 

Родитељи су најнижом просечном оценом присутности/ тачности тврдње оценили 

тврдње које се тичу ваннаставних активности / секција, 4.2.1. Школа организује 

ваннаставне активности које задовољавају потребе и активности мог детета. 

Највишим процентом потврђена је тачност/присутност тврдње 4.2.2 којом се каже да су 

родитељи упознати са учешћем школе у пројекту Моја школа – школа без насиља. 

 

Просечна оцена стандарда 4.1. и 4.2.  износи 3,25 - што значи да је оствареност 

стандарда на нивоу оцене 3.  

 

 

 



21 
 

Резултати обраде анкете за наставнике и анализа стања  

Анкетирани број наставника - 49 

 

Стандард квалитета рада 4.1. У школи функционише систем пружања подршке 

ученицима 

 

4.1.1.  Обавештавам ученике о терминима одржавања допунске наставе  (Ученици су 

обавештени  о врстама подршке у учењу које пружа школа) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 1 

3 1 

4 47 

Просечна оцена 3,94 

 

4.1.2. На основу анализе успеха ученика планирам  посебне активности, задатке и сл. да 

бих  ученицима који спорије напредују помогла/гао у савладавању тешкоћа (На основу 

анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 1 

3 10 

4 38 

Просечна оцена 3,76 

 

4.1.3. У пружању подршке ученицима остварујем комуникацију са породицом (У 

пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом) 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 1 

3 11 

4 37 

Просечна оцена 3,73 

 

4.1.4. Усмереним активностима свих запослених у школи пружа се подршка ученицима 

у превазилажењу тешкоћа (У школи функционишу тимови  за подршку  ученицима у 

прилагођавању школском животу) 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 1 

3 17 

4 31 

Просечна оцена 3,61 
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4.1.5. Редовно и према потреби организује се помоћ стручњака изван школе (Школа  

сарађује са релевантним институцијама у пружању подрше ученицима) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 1 

2 4 

3 23 

4 21 

Просечна оцена 3,31 

 

У оквиру стандарда 4.1. најслабије је оцењена тврдња 4.1.5. Редовно и према 

потреби организује се помоћ стручњака изван школе (Школа сарађује са 

релевантним институцијама у пружању подрше ученицима)  оценом 3,31 (ниво 3), 

као и у претходном самовредновању шк. 2013/14. године.  

 

Највишом оценом оцењена је тврдња 4.1.1. Обавештавам ученике о терминима 

одржавања допунске наставе (Ученици су обавештени  о врстама подршке у учењу 

које пружа школа) 3,94 (ниво 4), као и у претходном самовредновању шк. 2013/14. 

године. 
 

Просечна оцена за стандард 4.1. је 3,67 (ниво остварености 4). 

 

Стандард квалитета рада 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика 

 

4.2.1. У школи постоје различите ваннаставне активности  у циљу задовољавања 

различитих потреба и интересовања ученика  (Понуда ваннаставних активности  у 

школи је у фунцији  задовољавања различитих потреба и интересовања ученика, 

ускладу са ресурсима школе) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 3 

3 10 

4 36 

Просечна оцена 3,67 

 

4.2.2. у школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација  

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 3 

3 18 

4 28 
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Просечна оцена 3,51 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 

године 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 7 

3 20 

4 22 

Просечна оцена 3,31 

 

4.2.4. Ученике подстичем да брину за своје здравље (У школи се промовишу здрави 

стилови живота) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 8 

4 41 

Просечна оцена 3,84 

 

4.2.5. Ученике подстичем да брину о природи и чувају и не загађују околину. 

Информишем их о важности очувања наше планете и одрживом развоју ( У школи се 

промовишу заштита човекове околине и одрживи развој) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 5 

4 44 

Просечна оцена 3,89 

 

4.2.6. Реализујем циљеве  и задатке професионалне оријентације ученика према 

утврђеном плану (Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 8 

4 41 

Просечна оцена 3,84 

 

У оквиру стандарда 4.2. најслабије оцењена тврдња, од стране наставника, је тврдња 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 

године 3,31 (ниво остварености 3). 
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Највишом оценом оцењена је  тврдња 4.2.5. Ученике подстичем да брину о природи и 

чувају и не загађују околину. Информишем их о важности очувања наше планете и 

одрживом развоју (У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи 

развој) 3,89 (ниво остварености 4) 

 

У оквиру стандарда 4.2. тврдње   4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5. и 4.2.6. су на нивоу 

остварености 4, док је тврдња 4.2.3. на нивоу остварености 3.  

 

Просечна оцена за стандард 4.2. је 3,68 (ниво остварености/присутности 4). 

 

Стандард квалитета рада 4.3. У школи фунционише систем подршке деци из 

осетљивих група 

 

4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група  

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 1 

3 7 

4 41 

Просечна оцена 3,82 

 

4.3.2. Предузимам све мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 

(Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група) 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 3 

4 46 

Просечна оцена 3,94 

 

4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за све ученике из осетљивих група  

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 4 

4 45 

Просечна оцена 3,92 

 

4.3.4. У школи се организују активности/програми за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група 
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ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 4 

4 45 

Просечна оцена 3,92 

 

4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама 

 

ОЦЕНА УКУПАН БРОЈ ДАТИХ 

ОЦЕНА 

1 0 

2 0 

3 5 

4 44 

Просечна оцена 3,89 

 

Све тврдње у оквиру стандарда 4.3. су, по својој просечној оцени,  на нивоу 4.  

Највишом оценом оцењена је  тврдња 4.3.2. Предузимам све мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група (Школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група) 3,94 (ниво остварености 4) 

Најнижом просечном оценом 3,82 је оцењена тврдња 4.3.1. Школа предузима 

активности за упис ученика из осетљивих група. 

 

Просечна оцена за стандард 4.3. је 3,90 (ниво остварености 4). 

 

Просечна оцена за стандарде 4.1, 4.2. и 4.3. је 3,75  што значи да је оствареност 

стандарда у овој области, по мишљењу наставника, на нивоу 4.  

 

 

 

Просечна оцена за целокупну област 4, Подршка ученицима, на основу резултата 

анкете је: 

Ученици 3, 06 

Наставници 3, 75 

Родитељи 3, 25 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3, 35 
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Резултати микристраживања Квалитет наставе 

април, 2018. 

 

Овим истраживањем обухваћена су по два одељења петог, шестог и седмог разреда 

случајним узорковањем. Осим што се желело испитати мишљење ученика о квалитету 

наставе, оно би, осим самовредовања, послужило као полазиште за побољшање наставе 

и полазна основа у анализи при изради новог развојног плана школе за следећи период. 

Узорак: пети разред – 38 ученика, шести разред – 40 ученика, седми разред – 36 

ученика, укупно 114 ученика. 

Као инструмент коришћен је упитник који је израдио Институт за психологију 

Филозофског факултета за психологију у Београду.  

 

А2 – У: Квалитет наставе 

 

Драги учениче/ученице, 

Поред сваке реченице заокружи један број од 1 до 4 који најбоље описује колико често 

се описане ствари дешавају. Број 1 значи да се никада не дешавају, број 2 да се 

дешавају ретко, број 3 да се дешавају често, док 4 означава да се дешавају увек. Пази, 

поред сваке реченице заокружи само један број. Пажљиво прочитај сваку реченицу пре 

него што одговориш.  

А.2.2. Како изгледају моји часови у школи? 

 

 Никада Ретко Често Увек 

1. Током часа разумем градиво које ми наставник 

предаје. 1 2 3 4 

2. На часу морам да будем активан/на. 1 2 3 4 

3. Наставник ме похвали када тачно урадим неки 

задатак. 1 2 3 4 

4. Када не урадим тачно неки задатак, наставник ми 

каже како је требало. 1 2 3 4 

5. На часовима могу да радим ствари које немају везе са 

предметом.  1 2 3 4 

6. На часовима радим задатке које не разумем и који су 

ми претешки. 1 2 3 4 
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7. Боље и више учим код куће него у школи.  1 2 3 4 

8. Код куће морам много да радим да бих урадио/ла оно 

што не стигнем на часу. 1 2 3 4 

9. У школи учим ствари које ми никада неће требати. 1 2 3 4 

10. На часовима увежбавамо градиво (одговарамо на 

питања, радимо задатке). 1 2 3 4 

11. На часовима ми је досадно. 1 2 3 4 

12. На већини часова пратим и разумем оно о чему 

наставник говори. 1 2 3 4 

 

А.2.3. Како сарађујемо на часовима? 

 

 Никада Ретко Често Увек 

1. Када нешто не знам да урадим, могу слободно питати 

наставника. 1 2 3 4 

2. На часу радимо задатке у пару. 1 2 3 4 

3. На часу радимо задатке у групи. 1 2 3 4 

4. Наставник ми даје да радим задатке одвојено од 

других ученика.  1 2 3 4 

5. Наставници ми помажу око учења, када ми је то 

потребно. 1 2 3 4 

6. Вршњаци ми помажу око учења, када ми је то 

потребно. 1 2 3 4 

7. Моји наставници знају како ја најлакше учим (сам/а 

из уџбеника, из предавања наставника, уз шеме и 

графике...). 
1 2 3 4 

8. Ја помажем вршњацима око учења, када им је то 

потребно. 1 2 3 4 
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РЕЗУЛТАТИ 

Пети разред, 38 ученика, број ученика који се изјаснио за одређену тврдњу 

Како изгледају моји часови у школи? 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Током часа разумем градиво које ми 

наставник предаје. 

 3 22 13 

На часу морам да будем активан/на.  3 19 

 

16 

Наставник ме похвали када тачно 

урадим неки задатак. 

 14 7 17 

Када не урадим тачно неки задатак, 

наставник ми каже како је требало. 

 4 9 25 

На часовима могу да радим ствари које 

немају везе са предметом. 

26 9 3  

На часовима радим задатке које не 

разумем и који су ми претешки. 

5 22 7 4 

Боље и више учим код куће него у 

школи. 

4 6 9 19 

Код куће морам много да радим да бих 

урадио/ла оно што не стигнем на часу. 

5 14 7 12 

У школи учим ствари које ми никада 

неће требати. 

15 11 9 3 

На часовима увежбавамо градиво 

(одговарамо на питања, радимо 

задатке). 

 1 15 22 

На часовима ми је досадно. 12 19 7  

На већини часова пратим и разумем 

оно о чему наставник говори. 

1 2 15 20 

 

 

Како сарађујемо на часовима? 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Када нешто не знам да урадим, могу 

слободно питати наставника 

 5 7 26 

На часу радимо задатке у пару. 9 23 5 

 

1 

На часу радимо задатке у групи. 12 22 4  

Наставник ми даје да радим задатке 

одвојено од других ученика 

25 6 3 4 

Наставници ми помажу око учења,када 

ми је то потребно. 

7 9 9 13 
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Вршњаци ми помажу око учења, када 

ми је то потребно. 

5 5 15 13 

Моји наставници знају како ја 

најлакше учим (сам из уџбеника, из 

предавања наставника, уз шеме и 

графиконе...) 

5 7 15 11 

Ја помажем вршњацима око учења, 

када им је то потребно 

2 5 7 24  

 

 

Шести разред, 40 ученика, број ученика који се изјаснио за одређену тврдњу 

 

Како изгледају моји часови у школи? 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Током часа разумем градиво које ми 

наставник предаје. 

 7 29 4 

На часу морам да будем активан/на. 1 5 14 

 

20 

Наставник ме похвали када тачно 

урадим неки задатак. 

3 12 13 12 

Када не урадим тачно неки задатак, 

наставник ми каже како је требало. 

1 4 15 19 

На часовима могу да радим ствари које 

немају везе са предметом. 

22 15 1 3 

На часовима радим задатке које не 

разумем и који су ми претешки. 

8 17 9 6 

Боље и више учим код куће него у 

школи. 

3 11 12 14 

Код куће морам много да радим да бих 

урадио/ла оно што не стигнем на часу. 

1 10 18 11 

У школи учим ствари које ми никада 

неће требати. 

10 12 8 10 

На часовима увежбавамо градиво 

(одговарамо на питања, радимо 

задатке). 

 1 12 27 

На часовима ми је досадно. 3 22 5 10 

На већини часова пратим и разумем 

оно о чему наставник говори. 

3 5 23 9 
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Како сарађујемо на часовима? 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Када нешто не знам да урадим, могу 

слободно питати наставника 

1 9 8 22 

На часу радимо задатке у пару. 10 23 7 

 

 

На часу радимо задатке у групи. 11 25 4  

Наставник ми даје да радим задатке 

одвојено од других ученика 

24 9 6 1 

Наставници ми помажу око учења,када 

ми је то потребно. 

11 13 8 8 

Вршњаци ми помажу око учења, када 

ми је то потребно. 

13 13 4 10 

Моји наставници знају како ја 

најлакше учим (сам из уџбеника, из 

предавања наставника, уз шеме и 

графиконе...) 

12 14 11 3 

Ја помажем вршњацимаоко учења, 

када им је то потребно 

4 12 11 13 

 

 

Седми разред, 36 ученика, број ученика који се изјаснио за одређену тврдњу 

 

Како изгледају моји часови у школи? 

 

 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Током часа разумем градиво које ми 

наставник предаје. 

 6 28 2 

На часу морам да будем активан/на. 1 12 17 

 

6 

Наставник ме похвали када тачно 

урадим неки задатак. 

2 16 8 10 

Када не урадим тачно неки задатак, 

наставник ми каже како је требало. 

 10 8 18 

На часовима могу да радим ствари које 

немају везе са предметом. 

8 19 3 6 

На часовима радим задатке које не 

разумем и који су ми претешки. 

9 18 5 4 

Боље и више учим код куће него у 

школи. 

1 5 15 15 
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Код куће морам много да радим да бих 

урадио/ла оно што не стигнем на часу. 

3 10 10 13 

У школи учим ствари које ми никада 

неће требати. 

5 10 12 9 

На часовима увежбавамо градиво 

(одговарамо на питања, радимо 

задатке). 

1 7 12 16 

На часовима ми је досадно. 3 11 16 6 

На већини часова пратим и разумем 

оно о чему наставник говори. 

 11 19 6 

 

Како сарађујемо на часовима? 

Тврдња 1 

никада 

2 

ретко 

3 

често 

4 

увек 

Када нешто не знам да урадим, могу 

слободно питати наставника 

1 11 7 17 

На часу радимо задатке у пару. 9 21 2 

 

4 

На часу радимо задатке у групи. 2 31 1 2 

Наставник ми даје да радим задатке 

одвојено од других ученика 

12 16 5 3 

Наставници ми помажу око учења,када 

ми је то потребно. 

12 8 12 4 

Вршњаци ми помажу око учења, када 

ми је то потребно. 

11 8 8 9 

Моји наставници знају како ја 

најлакше учим (сам из уџбеника, из 

предавања наставника, уз шеме и 

графиконе...) 

19 7 7 3 

Ја помажем вршњацима око учења, 

када им је то потребно 

2 15 12 7 
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Квалитативна анализa 

 

 

Исказ Разред  Проценат 
Разуме градиво које 

наставник предаје 

5. 84% 

6. 82% 

7. 83% 

Мора бити активан на 

часу 

5. 92% 

6. 85% 

7. 63% 

Често и увек је похваљено 

за рад на часу 

5. 63% 

6. 62,5% 

7. 50% 

Не могу да раде на часу 

нешто што нема везе са 

предметом 

5. 92% 

6. 92% 

7. 72% 

На часу раде задатке који 

су претешки или их не 

разумеју 

5. 28% 

6. 37,5% 

7. 25% 

Боље и више научи код 

куће него у школи 

5. 73% 

6. 65% 

7. 83% 

Мора много да ради код 

куће оно што није урадио 

у школи 

5. 50% 

6. 72,5% 

7. 63% 

Често/увек раде у школи 

нешто што им касније 

неће требати 

5. 31% 

6. 45% 

7. 58% 
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На часовима вежбамо, 

радимо задатке, 

одговарамо 

5. 97% 

6. 97% 

7. 78% 

Често/увек се досађује на 

часу 

5. 19% 

6. 37,5% 

7. 69% 

Прати и разуме оно што 

се говори/ради на часу 

5. 92% 

6. 80% 

7. 70% 

Када не знају да ураде 

неки задатак, наставник 

им каже како је требало 

5. 89% 

6. 85% 

7. 72% 

 

 

Други део 

Исказ Разред  проценат 
Слободно пита 

наставника када не зна 

нешто да уради 

5. 86% 

6. 75% 

7. 67% 

На часу раде задатке у 

пару 

5. 16% 

6. 17,5% 

7. 16% 

На часу раде задатке у 

групи 

5. 11% 

6. 10% 

7. 9% 

Раде одвојено задатке од 

других ученика 

5. 18,5% 

6. 17% 

7. 23% 
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Наставници им помажу 

око учења када је то 

потребно 

5. 57% 

6. 40% 

7. 44% 

Вршњаци им помажу око 

учења када је то потребно 

5. 73% 

6. 35% 

7. 47% 

Моји наставници знају 

како ја најбоље учим 

5. 68% 

6. 35% 

7. 28% 

Помажем вршњацима око 

учења када је то потребно 

5. 81% 

6. 60% 

7. 38% 

 

На основу добијених резултата, може се закључити следеће: 

- Градиво које уче у школи је већини ученика разумљиво.  

- Ученици добијају повратну информацију о свом раду, наставници имају јасна 

очекивања од ученика да познају правила понашања и очекује се да ученици 

буду активни, не може се радити нешто што нема везе са наставном јединицом 

- Ученици на старијем узрасту сматрају да наставници слабије познају како 

најбоље уче, али зато добијају помоћ од наставника када им је потребна 

- Интеракција међу ученицима на часу је слабије заступљена, док је вршњачка 

помоћ у учењу присутна у високом проценту 

- Старијим ученицима је досадније на часу у односу на млађе и мисле да им пуно 

тога што уче у школи неће касније требати 

- Већи проценат истиче да боље и више научи у школи него код куће и за 

пропуштено градиво касније тешко надокнађује 
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1.1. Историјат школе са основним подацима 

 

 

Основна школа "Свети Сава" у Панчеву спада у ред младих и модерних основних 

школа. Почела је са радом 1992. године. Налази се у насељу Младост,  удаљеном 3 

км од центра града.  

Од 1989. била је издвојено одељење ОШ ,,Исидора Секулић”. Решењем Привредног 

суда, почела је да ради као самостална основна школа 27.1.1992. 

У просеку наша школа има око 900 ученика који су распоређених  у  36 одељења. 

 

1.2.  Специфичности школе 

 

Сва предметна настава одвија се у посебним  кабинетима -  два кабинета за српски 

језик, два за метематику, два за стране језике, кабинет за биологију, хемију и 

физику, музичко, историју, техничко и информатичко образовање где су одвојене 

две учионице- једна за техничко и једна за информатику и поред тога дигитална 

учионица са преко 30 рачунара и једна мултимедијална учионица. 

Поред велике спортске сале, у дворишту имамо терене за фудбал и кошарку и три 

тениска терена. 

  

Наша школа је у  званичном програму УНИЦЕФ-ове "Школе без 

насиља".Формирани су тимови за развој школског програма, школско развојно 

планирање, професионалну оријентацију, инклузивну наставу, самовредновање. 

Од школске 2013/2014. покрећемо пројекат билингвалне наставе, који је у 

међувремену прерасатао у програм двојезичне наставе. 

У оквиру школе постоји и стоматолошка ординација. 

Школа је током свог постојања настојала да развије сарадњу са другим школама, 

локалним медијима, институцијама културе. Наши Фестивали науке постали су 

познати у граду и препознати као веома занимљиви и инспиративни. Наше ученике 

настојимо да подучавамо и ван школе (рекреативн настава, посте различитим 

институцијама, посете позоришту и биоскопу...). У школи ради и продужени 

боравак за ученике првог разреда.  

Инклузивно образовање добило је подршку  дефектолога. 

Током године обележавају се и поједини значајни датуми – Дан писмености, Дан 

толеранције, Дан планете Земље, Дан породице, Дан борбе против холокауста, 

Светски Дан Рома... 

Библиотечки фонд поседује преко 13000 књига. 

Реализујемо пројекте ,,Уз малу помоћ пријатеља» у циљу превенирања раног 

напуштања школовања, изучава се бугарски језик у оквиру пројекта ,,Бугарски 

језик са елементима националне културе» , факултативни програм. 

Учествовали смо у великом пројекту од националног значаја ,,Ка 

институционализацији инклузивног образовања».  
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У школи настојимо да обезбедимо савремена наставна средства,  стручно 

усавршавање наставника, безбедно окружење за наше ученике. 

Наставни процес редовно се прати и евалуира. Постоји и стручно усавршавање 

унутар школе, преношењем нових знања стечених на семинарима, колегама из 

стручних већа истих или сродних предмета, путем презентација, одржавањем 

угледних часова и сл. 

Настојимо да родитеље нших ученика упознамо са свакодневним животом школе и 

укључимо у рад школских тимова као равноправне партнере. 

Све битне информације о догађајима, успесима и свеукупном животу школе, 

размењујемо путем школског сајта. 

 

 

1.3.  S W O T анализа 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Опредељност ка иновирању 

наставног процеса 

- Редовно стручно 

усавршавање 

- Тимски рад 

- Подршка ученицима из 

осетљивих група 

- Отвореност за сарадњу 

- Редовно праћење постигнућа 

ученика 

- Успех ученика на 

такмичењима 

- Сарадња са институцијама 

локалне средине 

- Промоција школе путем 

медија 

- Сарадња са родитељима 

- Улагање у набавку наставних 

средстава, ентеријер и 

екстеријер школе 

- Улагање у безбедно 

окружење 

- Ученички парламент и 

Вршњачки тим 

- Борба против насиља у 

школи 

- Позиција менторске школе у 

програму професионалне 

оријентације 

- Програм билингвалне наставе 

- Спортски терени и 

 

-  Тешко прихварање новина и 

недовољна компетенција у 

појединим сегментима 

образовног процеса 

- Неједнако ангажовање у раду 

тимова у школи 

- Непрeпознавање потреба и 

захтева инклузивног 

образовања од стране 

појединаца, тешкоће у 

одмеравању захтева и 

постављању циљева 

- Недовољна развијеност 

комуникацијских вештина код 

појединаца 

- Слаб одзив појединих 

родитеља позиву на сарадњу 

или незаинтересованост за 

постигнућа детета у школи 

- Велики број изостанака 

ученика које родитељи 

подржавају и правдају 

- Непостојање константности у 

успешности  на завршном 

испиту 
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фискултурна сала 

- Зубна амбуланта 

- Подршка дефектолошке 

службе у инклузивном 

образовању у школи 

- Ваннаставне активности 

ученика 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 
- Јачање наставничких 

компетенција кроз 

вертикалну и хоризонталну 

сарадњу између наставника  

- Реализација огледних и 

угледних часова у циљу 

побољшања наставе 

- Активна сарадња са локалном 

средином и коришћење 

ресурса шире заједнице 

- Подршка и укљученост у рад 

школе већине родитеља 

- Организовање разноврсних 

активности за ученике ван 

школе 

- Подизање нивоа 

мотивисаности ученика за 

учење и постизање бољих 

резултата на завршном 

испиту 

 

 

-  Поремећен систем вредности 

у друштву 

- Целокупан систем образовања 

који не води рачуна о 

оптерећености ученика и не 

развија функционална знања 

ученика 

- Недовољна еластичност 

образовног система  

- Честе промене законских и 

подзаконских аката 

- Непрепознавање истинских 

потреба деце  и ученика и /или 

немогућност да им се изађе у 

сусрет 

- Расипање енергије на 

активности које не утичу на 

унапређивање образовања 

- Институције које треба да 

пруже подршку школи касне у 

извршавању обавеза 

- Смањење броја ученика услед 

одласка родитеља у 

иностранство 
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1.4.  Ресурси школе и окружења   

                Материјално-технички услови 

   Школа располаже адекватним школским простором према Закону о нормативима. 

Наставни процес се одвија у једној згради површине 4540 м². Површина школског 

дворишта износи 17500 м
2
. Располажемо  кабинетским простором (10 учионица), 

учионицама опште намене (9), библиотеком, канцеларијама за ненаставно особље, 

стоматолошком амбулантом, кухињом и сопственом пекаром, салом за физичко 

васпитање, спортским игралиштима и тениским теренима.  

- Добра опремљеност школе наставним средствима 

- Доступност квалитетних спортских игралишта ученицима од првог до осмог 

разреда 

- Обезбеђена физичка сигурност ученика (обезбеђење, камере, појачана 

дежурства) 

- Здравствена брига за ученике 

- Чист и светао амбијент у коме бораве ученици 

- Стручан наставни кадар 

-  специјализоване учионице 

- Сарадња са установама културе  (Центар за културу, Градска библиотека, Музеј 

града Панчева, лист Панчевац, ТВ Панчево) 

- Сарадња са другим  установама (Регионални центар за таленте, Културно-

уметничка друштва, Музичка школа, ГИЗ БОСС, спортска удружења и клубови, 

Архимедес из Београда) 

- Сарадња са професионалним удружењима (Савез учитеља, Савез ученичких 

задруга Србије 

- Сарадња са Осигуравајућим заводом, МУП-ом, Центром за социјални рад, 

Развојним саветовалиштем, Заводом за јавно здравље, Патронажном службом, 

Градским зеленилом, књижарама 

- Сарадња са Месном заједницом 

- Учествовање у националним и међународним пројектима (Школа без насиља, 

Размена путем преписке са ученицима  немачког говорног немачког подручја, 

Професионална оријентација на преласку у средљу школу, Пројекат за чистије и 

зеленије школе, факултативно изучавање бугарског језика...) 

 

 

 

 



39 
 

 

2.  Мисија школе  

Мисија наше школе је да сваком ученику створи 

подстицајан амбијент за учење, јача њихове капацитете и 

трансферна знања, чиме ће допринети већој успешности 

школе на националном испиту. 

 

 

 

3.  Визија школе 

Желимо да школа иде у правцу развоја који поставља висока 

очекивања пред наставнике и ученике. 

 

4. Област промена 

На седници Наставничког већа, одржаној 26.04.2018., на основу анализе података 

добијених из упитника израђених на основу стандарда квалитета рада установе, у 

складу са дефинисаном визијом школе и извештаја екстерног надзора, издвојили смо 

приоритетну област промене, а то је ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.  

 Прилог/ постигнућа ученика на завршном испиту за период 2007/2017, општина 

Панчево 



40 
 

 

Показатељи постигнућа 

 

Квалитет знања 

Успех ученика на завршном испиту 

Мотивисаност ученика за учење 

Квалитет наставе (редовна, допунска, додатна) 

Подршка у учењу свим ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Mesto Učen. Jezik 6 raz 7 raz 8 raz OŠ Matem Mater Kombin Bod Σ

1 Olga Petrov B. Brestovac 23 с 15,80 19,20 20,05 55,05 4,21 7,15 5,49 16,85 71,90

2 Žarko Zrenjanin B. Novo Selo 64 ср 15,59 19,20 19,43 54,22 4,54 6,36 4,08 14,98 69,20

3 Aksentije Maksimović Dolovo 66 с 15,34 18,98 18,87 53,19 4,23 6,01 4,60 14,84 68,03

4 4. oktobar Glogonj 31 с 16,84 20,68 20,90 58,42 5,28 6,86 4,98 17,12 75,54

5 Moše Pijade Ivanovo 2 с 15,72 20,68 20,18 56,58 4,75 7,13 4,88 16,76 73,34

6 Goce Delčev Jabuka 57 с 16,48 20,03 20,04 56,55 5,55 6,96 5,55 18,06 74,61

7 Žarko Zrenjanin Kačarevo 64 с 15,68 18,75 19,13 53,56 4,23 6,23 5,56 16,02 69,58

8 Dositej Obradović Omoljica 61 с 15,78 19,03 18,82 53,63 5,32 6,80 5,03 17,15 70,78

9 Bratstvo Jedinstvo Pančevo 41 с 16,24 20,01 20,11 56,36 4,52 5,96 3,81 14,29 70,65

10 Isidora Sekulić Pančevo 73 с 17,86 21,83 22,17 61,86 5,91 7,36 5,11 18,38 80,24

11 Miroslav Antić Pančevo 114 с 16,48 19,45 19,83 55,76 5,58 6,91 5,16 17,65 73,41

12 Sveti Sava Pančevo 101 с 16,88 20,24 20,43 57,55 5,95 7,58 6,37 19,90 77,45

13 Borislav Petrov Braca Pančevo 24 с 13,97 16,58 16,91 47,46 2,95 4,60 3,51 11,06 58,52

14 Đura Jakšić Pančevo 39 с 16,44 20,26 20,87 57,57 4,96 6,66 6,39 18,01 75,58

15 Jovan Jovanović Zmaj Pančevo 77 с 16,72 20,31 20,85 57,88 5,25 7,16 5,09 17,50 75,38

16 Stevica Jovanović Pančevo 85 с 18,38 22,27 22,38 63,03 7,26 7,72 6,48 21,46 84,49

17 Vasa Živković Pančevo 70 с 17,44 21,66 21,92 61,02 5,81 7,19 5,26 18,26 79,28

18 Branko Radičević Pančevo 79 с 17,24 20,99 21,16 59,39 5,67 7,12 7,02 19,81 79,20

19 Vuk Karadžić Starčevo 61 с 16,51 19,43 18,82 54,76 5,43 6,62 6,44 18,49 73,25

UKUPNO 1132 16,39 19,98 20,15 56,52 5,13 6,76 5,31 17,19 73,71

PANČEVO

VRŠAC
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Квалитет знања 

Општи циљ: Унапређивање знања ученика /трајност и применљивост 

Специфичан циљ: Подизање нивоа знања применом метода и техника које су интересантне ученицима 

Задаци Активности Носиоци активности Начин праћења Време реализације 

Планирање наставних 

јединица које укључују 

савремене наставне методе и 

примену ИКТ у настави  

Израда месечних 

планова и припрема 

за час 

Предметни наставници Евиденција месечних 

планова, припрема за 

час, састанци стручних 

већа 

током године 

Микроистраживања/упитници 

за ученике о квалитету 

наставе 

Реализација 

истраживања у школи 

ПП служба Извештај о анализи 

података/презентација 

на седницама НВ 

април/мај 2019. 

Стручно усавршавање 

наставника у школи и ван ње 

и презентовање са стручних 

скупова 

Семинари, 

конференције, 

презентације, угледни 

часови 

Председници стручних 

већа 

Директор школе 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

током године 

Праћење ефеката примене 

савремених наставних метода 

Посете часовима 

редовне 

наставе/упитници и 

истраживања на 

нивоу школе 

Директор школе 

ПП служба 

Евиденција о посећеним 

часовима, 

самовредновање, 

микроистраживање 

Према годишњем 

плану Директора 

школе, плану рада 

ПП службе 

Примена индивидуалних мера 

у учењу за ученике који 

слабије напредују 

Праћење ученика који 

слабије напредују и 

предлог мера кроз 

индивидуалне 

планове подршке 

Стручна већа за 

предмете 

ПП служба 

Записници са састанака 

стручних већа и СТИО 
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Успех ученика на завршном испиту 

 

Општи циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту  

Специфичан циљ: Унапређивање образовних активности на основу анализе резулатата завршног испита 

Задаци Активности Носиоци активности Начин праћења Време реализације 

Презентација резултата на 

завршном испиту на 

Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском 

одбору 

Презентовање 

података из анализе 

ЗВКОВ-а 

ПП служба Записници са седница октобар 2019. 

Анализа резултата 

иницијалног тестирања и 

доношење мера за 

мотивисање ученика за 

постизање бољих резултата 

Анализа добијених 

података након 

тестирања и рад са 

ученицима у циљу 

отклањања грешака 

Предметни наставници 

осмих разреда 

Тестови ученика, 

седнице стручних већа за 

предмете 

април/мај 2019. 

Израда плана припремних 

часова за завршни испит 

Сасатанци 

предметних 

наставника у циљу 

планирања припремне 

наставе 

Директор школе Дневник евиденције 

припремне наставе и 

праћење похађања 

септембар 2019. 

Саветодавни рад са 

ученицима 

Тестирање ученика 

осмих разреда и 

индивидуални 

разговори 

ПП служба Тестови ученика март/април 2019. 

Реализација програма 

професионалне 

оријентације 

ЧОС/избор средње 

школе и занимања, 

сајам образовања, 

радионице ПО 

ПП служба, одељењске 

старешине, Тим за ПО 

Евиденција у дневнику 

рада, записници и 

извештаји 

током године 
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Мотивисаност ученика за учење 

 

Општи циљ: Квалитетном наставом до мотивације ученика за учење 

Специфичан циљ: Применом различитих метода и поступака у настави, формативним оцењивањем, корелацијом у настави, 

подићи ниво знања ученика 

Задаци Активности Носиоци активности Начин праћења Време реализације 

Посете часовима редовне 

наставе ученика осмог 

разреда и сарадња са 

наставницима 

Праћење рада ученика 

на часовима редовне 

наставе и 

идентификовање 

проблема у постизању 

успеха 

Директор школе 

ПП служба 

Евиденција у 

дневницима рада 

Досијеи ученика 

током године 

Давање јасних повратних 

информација ученицима о 

учењу и напредовању 

Формативно 

оцењивање, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

Предметни наставници Педагошке свеске 

Досијеи ученика у ПП 

служби 

током године 

Давање јасних повратних 

информација родитељима 

ученика о учењу и 

напредовању 

Родитељски састанци 

Отворена врата 

Извештаји за Савет 

родитеља 

Одељењске старешине 

ПП служба 

Записници и евиденција 

долазака и обављених 

разговора 

током године 

Активирање ученика на 

часовима/укључивање у 

квалитетнији и 

разноврснији процес учења 

Тематска и пројектна 

настава 

ИКТ у настави 

Предметни наставници Припреме за часове 

Микроистраживања о 

квалитету наставе 

током године 

април 
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Квалитет наставе 

 

Општи циљ: Применом савремених наставних метода до квалитетне наставе 

Специфичан циљ: Квалитетним планирањем и индивидуалним приступом, омогућити сваком ученику напредак у учењу 

Задаци Активности Носиоци активности Начин праћења Време реализације 

Планирањем и 

међупредметном 

корелацијом подићи 

квалитет наставе 

Састанци Стручних 

већа за предмете и 

израда плана 

корелације/годишњи и 

месечни 

Чланови стручних већа Годишњи и месечни 

планови 

Посете часовима 

Током године 

Оптимално коришћење 

постојећих ресурса школе 

Опремање кабинета и 

коришћење 

савремених наставних 

средстава у настави 

Директор школе 

Предметни наставници 

Финансијски извештај 

Посете часовима редовне 

наставе 

Током године 

Припрема одговарајућег 

наставног материјала за 

ученике са специфичним 

тешкоћама 

Израда ИОП-а 

Праћење напредовања 

ученика са 

специфичним 

тешкоћама 

СТИО Квартални или 

полугодишњи извештаји 

Тима за инклузивно 

образовање 

Квартално и ли 

полугодишње 

Организовање угледних 

часова 

Угледни 

часови/реализација 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Извештај о стручном 

усавршавању 

Крај школске године 

Стручно усавршавање 

наставника 

Реализација угледних 

часова, презентације, 

микроистраживања, 

студијска путовања, 

завршни испит ... 

Директор школе 

Наставно особље, 

стручна служба 

Извештај о стручном 

усавршавању 

Крај школске године 
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Подршка у учењу свим ученицима 

 

Општи циљ: Подстицати напредак сваког ученика у складу са његовим потенцијалима, интересовањима и потребама  

Специфичан циљ: Упознавањем са могућностима и стилом учења сваког ученика, поштујући темпо развоја, индивидуалне 

карактеристике, омогућити напредак свих ученика 

Задаци Активности Носиоци активности Начин праћења Време реализације 

Прикупљање 

анамнестичких података 

приликом уписа у школу 

који су значајни за процес 

учења 

Упитници за 

родитеље приликом 

уписа у школу, 

тестирање 

ПП служба Досијеи ученика и 

одељења 

април/мај 2019. 

Израда досијеа одељења и 

вођење евиденције о развоју 

и понашању ученика 

Прикупљање података 

о ученицима 

ПП служба 

Одељењске старешине 

Досијеи ученика 

Педагошке свеске 

током године 

Израда и ревидирање 

 ИОП-а 

Састанци СТИО Координатор тима Записници са састанака 

тима, Педагошког 

колегијума и 

Одељењских веа 

квартално и по 

потреби 

Организовање вршњачке 

помоћи у учењу 

Евидентирање 

ученика који могу да 

пружају вршњачку 

помоћ у школи и ван 

ње и план пружања 

подршке 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Педагошке свеске током године 

Редовно одржавање 

допунске наставе и вођење 

евиденције о похађању 

ученика 

Израда распореда 

допунске наставе и 

вођење евиденције о 

редовности похађања 

Предметни наставници Евиденција осталих 

облика васпитно-

образовног рада 

током године 
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Пружање подршке 

напредним ученицима  

Евидентирање 

ученика за ИОП3 и 

ученика посебно 

надарених за области 

предмета 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Записници СТИО 

Додатна настава 

током године 

Праћење ефеката 

реализованог пројекта и 

мера у циљу пружања 

додатне подршке у учењу и 

превенирању раног 

напуштања школовања 

Извештај о 

реализацији пројекта 

,,Уз малу помоћ 

пријатеља“, 

праћење обухваћених 

ученика и маркирање 

потенцијално 

ризичних ученика за 

напуштање 

школовања 

Носиоци пројекта у 

школи 

ПП служба 

Педагошке свеске 

Посете часовима редовне 

наставе 

Седнице Одељењских 

већа 

током године 

Предузимање мера у циљу 

смањења изостанака 

ученика 

Евидентирање 

неоправданих 

изостанака, разговор и 

обавештавање 

родитеља и 

саветодавни рад са 

ученицима 

Одељењске старешине 

ПП служба 

Директор школе 

Установе заштите 

Евиденција дневника 

рада одељења 

током године 
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Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту 

- извршити мотивациону припрему ученика осмог разреда и њихових родитеља за 

обављање Завршног испита у циљу постизања што бољих резултата (упознавање 

ученика и родитеља са процедуром уписа, статистиком са претходних уписа, 

одржавање родитељских састанака, организовати разговор са бившим 

ученицима школе и њиховим искуствима од почетка припрема до уписа) 

- појачан рад на професионалној оријентацији ученика (радионице самоспознаје, 

упознавање са мрежом средњих школа, реални сусрети) 

- анализа резултата на пробним тестовима (детектовање књучних погрешака и рад 

на њиховом исправљању) 

- конструисање или коришћење задатака са прошлогодишњих испита у циљу 

провере знања  

- јачање способности ученика за рад на тексту (брзина читања, разумевање 

прочитаног, примена знања) 

- израда пробних тестова за ученике који раде по модификованом ИОП-у 

 

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета  образовања и васпитања за 

децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

- утврђивање потреба ученика за одређеном врстом подршке коришћењем 

различитих врста инструмената и поступака 

- укључивање родитеља ученика којима је потребна додатна подршка кроз 

саветовање за рад код куће или упућивање на друге институције подршке 

- коришћење наставних средстава којима се омогућава ученицима да испрате 

наставу и када су из одређених разлога приморани да бораве код куће 

- прилагођавање образовних стандарда за ученике којима је потребна додатна 

подршка 

- коришћење ресурса локалне средине у пружању додатне подршке (Центар за 

социјални рад, Развојно саветовалиште, дефектолошка служба... )  
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Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

- упућивање ученика на поштовање правила понашања у школи и реституцију 

- једном месечно одржавање радионица на тему насиља и укључивање ученика у 

Форум театар 

- вођење евиденције о присутности и врсти насиља и благовремено реаговање 

путем саветодавног рада који укључује и родитеље 

- обележавање Дана толеранције 16.новембар, кроз различите заједничке 

активности ученика, наставника и родитеља (квизови, спорт, радионице...) 

- упознавање ученика и родитеља са начином оцењивања и праћења понашања 

ученика у школи 

- упућивање ученика и родитеља у безбедно коришћење интернета и 

комунцирања преко друштвених мрежа 

 

Мере превенције осипања ученика 

- унапређивање образовно-васпитног рада коришћењем савремених наставних 

средстава који стављају ученика у активну улогу у процесу стицања знања 

(активна настава, интерактивне табле, мењање облика рада...) 

- учествовање школе у различитим манифестацијама 

- промоција школе путем локалних медија 

- организовање атрактивних активности ван редовне наставе 

- промоција резултата школе 

- уважавање потреба родитеља и ученика које јача међусобну сарадњу школе и 

породице 

- уважавање личности ученика и родитеља 
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Мере које превазилазе садржај наставних предмета 

- обилазак часова наставника од стране директора и ПП службе у циљу 

унапређења наставе 

- организовање огледних и угледних часова 

- уједначавање критеријума оцењивања 

- тешња сарадња разредне и предметне наставе (посете часовима, начини усвајања 

појмова из природних и друштвених наука који ће се продубљивати и 

проширивати са ступањем у више разреде) 

- једном у полугодишту реализација часова на којима ће предметни наставници 

држати час у нижим разредима 

 

План припреме за Завршни испит 

Активности Носиоци Сарадници Време 

реализације 

Начин 

праћења 

Напомена 

Иницијални 

тест из 

предмета који 

се полажу на 

ЗИ 

Директор 

школе 

Чланови 

стручних 

већа  за дате 

предмете 

По плану 

Министарства 

просвете 

Резултати 

са 

тестирања, 

записник 

 

Родитељски 

састанци 

Разредне 

старешине 

Координатор 

за 

реализацију 

ЗИ 

децембар Записник у 

дневнику 

рада 

 

Анализа 

успеха 

ученика 

8.разреда на 

крају првог 

полугодишта 

Разредне 

старешине 

Одељењско 

веће 

ПП служба 

децембар Протоколи 

за 

извештава-

ње 

 

Преглед 

школске 

документа-

ције и 

исправка 

података 

Окружна 

комисија 

Разредне 

сатрешине 

По налогу Школска 

евиденција 
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Слање 

потребних 

података 

Окружној 

комисији 

Окружна 

комисија 

Разредне 

старешине, 

информати-

чар задужен 

за слање 

података, 

председник 

уписне 

комисије 

По захтеву табеле  

Часови 

припреме за 

полагање ЗИ 

Предметни 

наставни-

ци 

 Према 

распореду за 

реализацију 

припреме, 

друго 

полугодиште и 

пре самог ЗИ 

Дневници 

за 

евиденцију 

осталих 

облика ВО 

рада 

10% од 

годишњег 

фонда за 

предмете 

који се 

тстирају 

Обављање ЗИ комисије Председник 

уписне 

комисије, 

рзредне 

старешине 

Према 

календару за 

реализацију 

ЗИ 

Извештај 

Окружне 

уписне 

комисије 

Часови 

припреме 

могу се 

реализо-

вати и 

током 

трајања 

редовне 

наставе у 

договору са 

предме-

тним 

наставни-

цима 

поштујући 

оптерећење 

ученика 
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План укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте 

 

Активности 

(назив 

пројекта) 

Носиоци Сарадници Време 

реализације 

Начин праћења 

Уз малу помоћ 

пријатеља 

Општина 

града Панчева 

Педагошки 

асистенти за 

поједине 

предмете 

2018. радне листе 

Бугарски језик 

са елемнтима 

националне 

културе 

Министарство 

просвете 

Републике 

Бугарске 

Наставници 

бугарског језика 

2017/2018. 

2018/2019. 

тестови знања 

такмичења 

Братимљење са 

школом из 

Птуја 

Школски 

пројекат 

Наставници и 

ученици обе 

школе 

Од 2018. фотографије 

школски сајт 

За чистије и 

зеленије школе 

Директор 

Школе, 

Милена 

Јовановић 

Михаиловић, 

Наташа 

Поповић 

МПНТР Од школске 

2009/2010. 

Записници са 

акција, 

фотографије 

Професионална 

оријентација 

ученика на 

преласку у 

средњу школу 

ГИЗ – БОС Разредне 

старешине 7.и 8. 

разреда,  

ПП служба 

Од 2013. Продукти 

ученика 

Моја школа-

школа без 

насиља 

МПНТР Запослени у 

школи 

Од 2000. Извештај Тима 

за борбу против 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Дан 

писмености 

школски 

пројекат 

Учитељи 

Наставници 

 Продукти 

ученика 
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8.септембар Гордана 

Бојић, 

библиотекар 

српског језика 

Школски 

фестивал науке 

Наставници 

природних 

наука 

Ученици виших 

разреда 

 Видео 

материјал, 

извештај 

Ученичка 

задруга 

Горица 

Миловановић 

Учитељи и 

ученици  

 Продукти 

ученика 

Смотра 

Читалачки 

клуб 

Сања 

Петковска 

Милорад 

Вукобратовић 

Ученици виших 

разреда 

 Извештај 
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План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

Назив семинара или 

активности 

Компете

нција/об

лик 

усавршав

ања 

Време Место Аутор/водитељ/реализатор Број 

бодова 

Број  

учесника 

 

Приоритет

на област 

 

 

Како решавати проблеме 

са дисциплином и 

управљати разредом 

К3 Током године Панчево Слободанка Гашић Павишић, 

Наташа Лалић 

16 15 П 4 

Претпоставке успешне 

наставе 

К3 Током године Панчево Стеван Крњајић, Ивана 

Луковић, Јасмина Крњајић 

8 15 П4 

Отворени задаци-

подстицај дивергентног 

мишљења у настави 

К 2 Током године Панчево Јасмина Шефер, Јелена 

Радишић 

16 15 П 1 

Пројектна настава у 

првом и петом разреду 

 школска 

2017/2018. 

Панчево МНПТР/Просветни саветници 24 20  

*Угледни часови, 

презентације, трибине, 

форуми, зимски и летњи 

сусрети, студијска 

путовања 

Диску-

сије, 

анализе, 

презента

ције и сл 

Током године Интерно,

школа 

Наставници разредне и 

предметне наставе, стручни 

сарадници 

До 50 Након 

извештаја 

1-8 

 

 

* ове облике стручног усавршавања не можемо приказати табеларно јер зависе од накнадних позива за разна учешћа, али ће се тачан 

број са сатницом и бројем учесника приказати кроз Годишњи извештај о раду школе, а током године водиће се евиденција и издавати 

потврде од стране директора школе 
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Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивање ученика 

      

      Када, како и на ком узрасном нивоу ученика ће наставник користити неку 

иновативну методу, зависи од његовог искуства, мотивације, организације рада, 

образовних потреба ученика, мотивације ученика, природе садржаја неког наставног 

предмета, социјалне интеракције одраслог и ученика и још других фактора. 

Оно што се примећује код ученика у свакодневном контакту приликом саветодавног 

рада или на посетама часовима, је да су њихова очекивања више усмерена на  коначну 

оцену, него на радост сазнања или учења. 

Зато би једна од првих мера за иновирање наставног процеса била оснаживање и 

подстицање ученика за стицање нових знања и умења. 

- У сарадњи са породицом, успоставити правилан ритам рада и јачати радне 

навике ученика. 

- Успоставити сарадњу међу наставницима у смислу организованог преношења 

искуства, размене квалитетних припрема за час, реализовати међусобне посете 

часовима, демонстрирати успешне методе 

- Радити на богаћењу ресурса школе, стручном усавршавању наставника 

(проширивати њихове методолошке, психолошке, педагошке и комуникативне 

вештине) 

- Омогућити ученицима и да  ван школе стичу одређена знања (посете позоришту, 

музеју, фестивалу науке, прдузећима и установама, кроз контакте са одраслима 

који не раде у образовним институцијама) 

- Упознавати јаке и слабе стране ученика и према томе креирати наставни процес 

и процес оцењивања који неће демотивисати ученика 

- У току реализације наставних програма и садржаја, примењивати: 

-  активне методе  

- индивидуализовани приступ ученицима 

- диференцирану наставу 

-    интерактивне методе 

- менторску улогу наставника 

- индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

- едукативне радионице 

- коришћење филма у настави 

- истраживачки рад ученика 

- коришћење веб алата у функцији учења 

- коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 
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- рад у паровима 

- групни рад 

- дискусију 

- дебату 

- квиз 

- тимску наставу 

-    драматизацију 

- осмишљавање пројеката, рад на пројекту 

- експеримент, оглед 

- израдити портофолиа за ученике 

 

 

Узимајући у обзир сву мањкавост система оцењивања, поред образовних стандарда, 

школа ће кроз различите начине информисања ученика и родитеља, пружати 

ученицима  и родитељима информације о напредовању. Ти поступци ће бити следећи: 

 

- отворена врата за родитеље (израђен распоред) 

- присуство родитеља на часовима 

- родитељски састанци 

- часови одељењске заједнице 

- интернет страница школе (опште информације) 

- електронски дневник (уколико програм буде реализован) 
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План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника 

 

      Запослени у васпитно-образовној установи, напредоваће, одн., стећи ће звање на 

основу плана личног развоја, уколико испуњава прописане услове на основу 

показатеља остварености васпитно-образовних циљева у областима рада наставника и 

стручних сарадника. Услови за стицање звања прописани су Правилником о стручном 

усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

,,Сл.гласник РС“, бр.86/2015. 3/ 15.01.2016. С обзиром да у нашој установи још нико 

није стекао звање, план напредовања би се односио само на стицање звања Педагошки 

саветник. 

Запослени у 

установи 

Покреће 

поступак 

установи за 

стицање  

звања 

Подноси 

доказе о 

испуњености 

услова за 

стицање звања 

са 

самопроценом 

степена 

остварености 

 Напомена 

Директор школе У року од 8 

дана доставља 

захтев и 

доказе 

(стручном 

већу, 

педагошком 

колегијуму) 

Позитивно 

мишљење 

стручног 

органа 

доставља Наст. 

већу и Савету 

родитеља 

Негативно 

мишљење-

обуставља 

поступак 

Доноси 

решење о 

стицању звања 

запосленог, 

ако је 

мишљење 

просв. 

саветника 

позитивно 

Позитивно 

мишљење 

доставља 

просветном 

саветнику у 

року од 15 

дана 

Негативно 

мишљење-

обуставља 

поступак 

Наставничко веће Даје 

мишљење у 

року од 15 

дана 

  Ако не да 

мишљење у 

предвиђеном 

року, сматра 
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се позитивним 

Педагошки 

колегијум/стручно 

веће 

У року од 30 

дана доставља 

мишљење 

директору 

школе 

   

Савет родитеља Даје 

мишљење у 

року од 15 

дана 

  Ако не да 

мишљење у 

предвиђеном 

року, сматра 

се позитивним 

Просветни 

саветник 

Даје 

мишљење у 

року од 60 

дана 

Врши стручно-

педагошки 

надзор над 

запосленим 

који је поднео 

захтев 

Даје 

позитивно 

мишљење 

директору 

школе 

 

Ако у овом 

року не може 

да да 

мишљење, 

даје нови рок 
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План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 

 

Активност Носилац 

активности 

Сарадници Време 

реализаци

је 

Начин 

праћења 

Напомена 

Седнице 

Савета 

родитеља 

Председник 

Савета 

родитеља 

Директор 

школе, 

разредне 

старешине 

Током 

године, по 

потреби 

Записници 

Савета 

родитеља, 

извештај о 

раду 

 

Састанци 

тимова чији 

су чланови 

и родитељи 

Координатор

и тимова 

Чланови 

тимова 

Током 

године, по 

потреби 

Записници 

са састанака 

тимова, 

извештај о 

раду 

 

Седнице 

Школског 

одбора 

Председник 

Школског 

одбора 

Директор 

школе, 

чланови 

Школског 

одбора 

Током 

године, по 

потреби 

Записници 

Школског 

одбора, 

извештај о 

раду 

 

Дани 

Отворених 

врата 

(родитељи 

на 

часовима) 

Директор 

школе 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Једном 

месечно  

Евалуационе 

листе које 

испуњавају 

родитељи 

Уколико има 

заинтересова

них родитеља 

Професио-

нална 

оријента-

ција 

Координатор 

Тима за ПО 

Родитељи 

као 

експерти 

Током 

године 

Извештаји, 

фотографије 

Према 

интересова-

њима ученика 

Хумани-

тарне акције 

Директор 

школе 

Савет 

родитеља 

По потреби Извештаји  

Едукативна 

предавања 

ПП служба Савет 

родитеља 

Једном 

годишње 

Извештаји  
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План сарадње и умрежавања са другим школама 

 

Активност Носилац 

активности 

Партнер Време 

реализације/трајање 

Начин 

праћења 

Састанци 

Актива 

директора 

Прдседник 

Актива 

Основне школе 

општине 

Панчево 

Током године Записници/ 

Извештај 

Састанци 

Друштва 

учитеља 

Панчева 

Председник 

Друштва 

Основне школе 

Панчева 

Током године Записници/ 

Извештај 

Састанци 

педагога и 

психолога 

основнох 

школа 

Председник 

Актива 

Основне школе 

општине 

Панчево 

Током године Записник/ 

Извештај 

Угледни и 

огледни 

часови 

Наставници 

који 

креирају 

наставу 

Заинтересоване 

школе 

Током године Листе за 

евалуацију 

Сајам 

образовања 

Машинска 

школа 

Основне школе новембар Фотографије 

Посете 

средњих 

школа –

презента-

ције 

ПП служба Средње школе Април-јун Извештај 

Праћење 

напредова-

ња ученика 

који раде по 

ИОП-у 

ПП служба ПП службе 

средњих школа 

Почетак школске 

године, 

По потреби 

Дневник рада 

ПП службе 
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Акциони план за школску 2018/2019. годину 

 

 

 

Специфични циљ Критеријум успешности Инструменти за праћење Динамика Носиоци активности 

Подизање нивоа знања 

применом метода и 

техника које су 

интересантне 

ученицима 

- боља постигнућа на 

проверама знања 

- на ЗИ школа заузима 

до 5. места у округу 

- просечне оцене по 

предметима на крају 

године 

- извештај о ЗИ/ЗВКОВ 

током године предметни наставници 

Унапређивање 

образовних активности 

на основу анализе 

резулатата завршног 

испита 

- на ЗИ школа заузима 

до 5. места у округу 

- оцене по предметима 

на крају године 

- извештај о ЗИ/ЗВКОВ 

током године Директор школе 

стручна служба 

Применом различитих 

метода и поступака у 

настави, формативним 

оцењивањем, 

корелацијом у настави, 

подићи ниво знања 

ученика 

- бољи општи успех 

ученика на крају 

школске године 

- резултати са 

такмичења 

- извештај о 

реализацији рада 

школе 

током године предметни наставници 

Директор школе 

стручна служба 

 

Квалитетним 

планирањем и 

индивидуалним 

приступом, омогућити 

сваком ученику 

напредак у учењу 

- бољи општи успех 

ученика на крају 

године 

- боља постигнућа 

ученика који раде по 

ИОП-у 

- самовредновање 

- микроистраживање 

- ревизија ИОП-а 

током године предметни наставници 

Директор школе 

стручна служба 

СТИО 
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Упознавањем са 

могућностима и стилом 

учења сваког ученика, 

поштујући темпо 

развоја, индивидуалне 

карактеристике, 

омогућити напредак 

свих ученика 

- смањење броја 

изостанака ученика 

- ангажовање свих 

ученика у наставном 

процесу 

- бољи општи успех 

ученика на крају 

године 

 

- извештај о 

реализацији рада 

школе 

- самовредновање и 

микроистраживања 

- посете часовима 

редовне наставе 

током године Директор школе 

стручна служба 

предметни наставници 

 

 

 будући акциони планови биће доступни у Годишњим плановима рада школе 
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На седници Наставничког већа, одржаној 4.6.2018. ,усвојен је Школски развојни план за период 

2018/2023. 

На седници Школског одбора, одржаној 29.8.2018., усвојен је Школски развојни план за период 

2018/2023. 

 

 

 

 

                                                            Директор школе 

                                _______________________________________  

                                                           Марија Пољак 

 

                                              Председник Школског одбора 

                                 _______________________________________  

                                                      Ана Фодор Поповић 
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Анекс Школском развојном плану за школску 2020/2021. 

 

              Након проглашења ванредог стања у марту 2019., школа је прешла на наставу 

на даљину до краја школске године. Нове околности изискивале су брзо прилагођавање 

и наставника и ученика на сасвим нови вид наставе, што је прд све учеснике у 

образовном процесу ставило бројне изазове, тешкоће, мобилност у смислу анагжовања 

на платформи за учење. Школа је израђивала нове оперативне планове, прилагођавала 

начин праћења напредовања и оцењивање ученика у складу са упутствима МПНТР. Са 

родитељима је остварен нови вид комуникације преко доступних канала, а ученицима 

који се нису у довољној мери ангажовали, пружана је подршка на даљину преко 

одељењских старешинам ПП службе. Ученицима  који нису имали техничке 

могућности, школа је обезбедила материјал за учење у папирној форми. 

Самовредновање области Образовна постигнућа ученика, обављено је у првом 

полугодишту, а резултати се налазе у годишњем извештају о раду школе за 2019/2020. 

Школа је организовала и припреме ученика за завршни испит након пробе завршног и 

можемо бити задовољни, јер смо у односу на прошлу годину имали знатно бољи 

резултат (2018/19-16.место, 2019/20.-12.место). 

Нова школска година је започела са посебним наставним јединицама и планом који је 

израдио ЗУОВ, а који је у складу са часовима које ученици могу да прате на РТС 

каналима.  Школа током септембра израђује полумесечне оперативне планове и врши 

извештавање према протоколу који је доставило МПНТР. У складу са претходно 

ваведеним, школа је израдила оперативни план рада школе који следи као прилог.  

 

Оперативни план организације и реализације наставе школска 2020/2021. 

 

На седници Педагошког колегијума, седници Наставничког већа, које су одржане 

21.08.2020. и на састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

22.08.2020., донет је оперативни план организације и реализације наставе за наредну 

школску годину. 

План наставе и учења у складу са посебним програмом 

На основу стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2020/2021. години, које је усвојио Кризни штаб за 

сузбијанје заразне болести Ковид -19, на седници одржаној 11.августа 2020. и 

Правилника о посебном програму образовања и васпитања, до почетка школске године 

израдиће се годишњи планови рада. Оперативни планови за све предмете израђиваће се 

за двонедељни период. Такође ће извештавање у септембру, бити двонедељно. 
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Овај план биће део Годишњег плана рада школе и Школског програма 

 

Расположиви ресурси 

Школа ће користити 18 учионица. Свака учионица поседује пројектор, интернет 

конекцију. Од ових 18 учионица, половина припада кабинетској настави. Тренутни број 

нставника задовољава потребе наставе. Настава ће бити организована тако да ученици 

неће прелазити у кабинете, остајаће у својим учионицама. Располажемо фискултурном 

салом, теренима за кошарку, фудбалски терен са мартинелама, стазом за скок у даљ. 

Стоматолошка ординација тренутно неће радити. Због осигурања здравствене 

безбедности ученика, школа неће органозовати исхрану ученика, а боравак за ученике 

ће радити за ученике првог разреда. Ученицима је на располагању и школска 

библиотека. 

 

Модел остваривања наставе 

Школу похађа 838 ученика распоређених у 34 одељења. Свако одељење је подељено на 

А и Б групу. Разредна настава ће похађати наставу само у преподневним часовима, 

прва група од 8,00 часова, друга од 10,45. Настава за више разреде почиње у 14 часова. 

А група виших разреда долазиће у школу понедељком, средом и петком, Б група 

уторком и четвртком. Смена група одвијаће се на недељном нивоу.  

За похађање наставе на даљину определило се 4 ученика, 2 у разредној и 2 у предметној 

настави. Податке смо добили анкетирањем родитеља свих ученика.  

Часови ће трајати 30 минута према утврђеном распореду часова. 

Једна група ученика првог разреда похађаће продужени боравак у коме ће радити један 

наставник разредне наставе, коме ће помагати наставници физичког васпитања, 

ликовне културе у периоду од 14-16 часова. 

Распоред уласка у школу за одељења је распоређен на два улаза како би се обезбедило 

што мање физичких контаката. Родитељи децу доводе само до школске ограде, одакле 

их преузимају дежурни наставници, учитељи и школско обезбеђење. Школа располаже 

довољним бројем дезинфекционих средстава, а дезинфекција се обавља између смена. 

За ученике који добију симптоме заразе, обезбеђена је соба за изолацију. Све мере у 

циљу спречавања ширења епидемије, организације наставе постављене су и на  

школском сајту и вратима школе. Ученици и сви запослени у обавези су да носе 

заштитне маске, ученици их скидају само када слушају наставу, а они са сметњама 

(астма), могу да носе визир уз потврду лекара са постављеном дијагнозом. 

Школа је израдила јединствени модел припреме за час који ће бити доступан  

ученицима на платформи коју је школа одабрала за учење на даљину/Google classroom/, 

како би имали преглед о томе шта се ради на часу, као и за оне ученике који ће из неких 

разлога одсуствовати са наставе. Додатана подршка у учењу биће обезбеђена од стране 

наставника разредне наставе, предметних наставника, ПП службе и дефектолога Школе 

Мара Мандић, ако не непосредно, онда путем доступних начина комуникације. 

За ученике који немају техничких могућности, а из здравствених разлога неће бити на 

настави, школа обезбеђује материјал за учење у папирној форми и уручује га 

родитељима који ће од разредних старешина и предметних наставника добијати 

повратну информацију о образовним постигнућима. 

Сатница група  

 

Начин остваривања наставе на даљину 

Школа је одабрала платформу за учење Google classroom. Ученици од 1-7.разреда ће 

пратити наставу на каналима РТС2, РТС3 и РТС Планета са по три часа дневно, а 

ученици осмог разреда са по четири часа дневно према утврђеном распореду. 
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Ученици који раде по ИОП-у, добијаће додатну подршку од предметних наставника, 

дефектолога и СТИО, након израђених или допуњених педагошких профила и на 

основу извештаја дефектолога на крају наставне године. 

Распоред часова по данима и разредима 
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Начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

Праћење и вреновање постигнућа ученика биће континуиран процес. У ту сврху ће се 

користити процене квалитета израђених домаћих задатака, усмених и писмених 

одговора, продуката, целокупног ангажовања у процесу учења на основу задатих 

исхода. Користиће се едневник, и размена мишљења на седницама стручних органа 

школе који ће бити организовани поштујући све мере заштите. Користиће се и 

педагошке свеске наставника, као и досијеи ученика које израђује ПП служба. 

 

Начини праћења остваривања плана активности 

За месец септембар ће се правити двонедељни извештаји, а касније једном месечено. 

Школа планира да изради јединствен протокол на нивоу школе који ће испуњавати 

одељењске старешине и предметни наставници. Подаци ће се достављати ПП служби, 

која ће правити јединствен извештај на нивоу школе. Извештај ће садржати проценат 

реализованих часова, процену ангажовања ученика како у редовној настави, тако и 

оних ученика који похађају наставу на даљину и ученика који из здравствених разлога 

одсуствују са наставе. За ученике који раде по ИОПу, процену раде предметни 

наставници, учитељи и дефектолози (уколико се у том тренутку буду ангажовали). 

ПП служба ће од октобра почети и посете часовима разредне и предметне наставе и о 

томе писати извештај. У зависности од епидемиолошке ситуације, на нивоу стручних 

већа за предмете и разредне наставе, одржаваће се седнице, као и састанци других 

стручних органа школе (Наставничко веће, Педагошки колегијум, тимови у школи). 

 

На седници Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља, одржаној 

14.09.2020. усвојен је Анекс Школског развојног плана. 

 

                                                                                        Директор школе Марија Пољак 

                                                                                  __________________________________ 

                                                                                          Координатор за ШРП, С.Петровић 

                                                                                   __________________________________  


