
Ш К О Л С К И Р А З В О Ј Н И П Л А Н

АНЕКС

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“

за период од шк. 2017/2018. до 2020/2021.године

ВЕЛИКА ПЛАНА

септембар,2018. година



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Усаглашавање
Годишњег плана
рада
школе са
Школским
програмом

Стручни актив за
развој школског
програма,
Тим за
израду
Годишњег
плана рада
Школе

Јун –август
сваке школске
године

Стручни актив за
развој школског
програма је дао
препоруке за
усаглашавање и
унапређење
израде
Годишњег
плана рада

Извештај стручног
актива за развој
школског програма

2. Израда Школског
програма у складу
са Законом и
условима рада
школе

Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду
Школског
програма

Август-
септембар
2018/ 2019.
године

Садржај
кључних
школских
докумената
одржава
специфичности
установе и у
складу је са
законом

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
Школског одбора

3. Усаглашавање
Школског програма
са препорукама,
изменама и
допунама
Правилника о
наставном плану
образовања и
васпитања

Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду
Школског
програма

Август-
септембар
2018/ 2019.
године

Школски
програм се
заснива на
прописаним
начелима за
израду овог
документа

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
Школског одбора,
записници са састанка
стручних већа и
стручног актива за развој
школског програма

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и
предметних компетенција.

1. Приликом
глобалног и
оперативног
планирања,
наставници
користе
међупредметне и
предметне
компетенције и
стандарде, као и
исходе постигнућа

Тим за
међупредметне
компетенције и
развој
предузетништва

Током целе
школске
године

Наставници
користе
међупредметне
и предметне
компетенције и
стандарде за
глобално
планирање
наставе и
исходе
постигнућа за
оперативно
планирање

Планови наставника



наставе
2. Годишње

планирање -
успоставити
унутарпредметну
и међупредметну
интеграцију
и корелацију

Стручна већа из
области
предмета;
Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Август сваке
школске
године

Успостављене
су могуће
корелације у
оквиру и ван
наставног
предмета.
Доминантан
је тимски рад
наставника при
годишњем
планирању

Годишњи
планови рада
предметних
наставника

3. Наставници
планирају и
реализују допунску
наставу и додатни
рад у складу са
постигнућем
ученика

Предметни
наставници

Током целе
школске
године

Планирање
допунске
наставе и
додатног рада је
функционално и
засновано је на
праћењу
постигнућа
ученика

Педагошка
документација
наставника

4. Припреме за
наставни рад
садрже
самовредновање
рада наставника
и/или напомене о
реализацији
планираних
активности

Предметни
наставници

Током целе
школске
године

Наставници
процењују свој
рад на крају
сваког месеца у
оперативним
плановима

Оперативни план
наставника

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и прилагођава рад образовно-
васпитним потребама ученика.

Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Утврдити план
одржавања угледних
и огледних часова
укључујући
различите обике рада
и савремене
системе наставе

Стручна већа
за
област
предмета

На почетку
сваке
школске
године

Прецизан, на
месечном
нивоу
утврђен план
релизације
часова

Индивидуални
месечни планови
наставника, планови
стручних већа

2. Реализација
угледних и огледних
часова на основу
различитих облика
и система наставе

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске
године

На нивоу
стручног већа
реализовано је
по један час
годишње

Писана припрема
наставника, дневник
рада, извештаји о
обиласку часова

3. Анализа на нивоу
стручних већа за
област предмета

Стручна већа
за
област

Недељу дана
после сваког
одржаног часа

Реализовани
часови су
допринели

Записници стручног
већа и евиденција
директора и стручних



предмета,
директор,
стручни
сарадници

побољшању
наставе и
постигнућа
ученика

сарадника

4. Посета часова у
оквиру стручних и
сродних већа –
хоризонтална
евалуација
предметних
наставника

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Већи број
посета часова
у уквиру
стручних и
сродних већа

Дневник
рада, евалуације и
извештаји о обиласку
часова, записници
стручних
већа

5. Процена рада
наставника у области
Настава и учење

Ученици На крају првог
и другог
полугодишта

Процена је
допринела
побољшању
рада
наставника,
учења и
постигнућа
ученика

Анкета

6. Процена рада
наставника у области
Настава и учење

Предметни
наставници,
Тим, стручни
сарадници

На крају првог
и другог
полугодишта

Самопроцена
је
допринела
побољшању
наставе, учења
и постигнућа
ученика

Анкета

Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Разматрање
најчешћих
видова оцењивања
предметних
наставника

Предметни
наставници,
Тим. стручни
сарадници

На крају првог
и другог
полугодишта

Предметни
наставници
примењују
све Законом
прописане
видове
оцењивања
ученика

Анкета

2. Састављање
евалуација (процене)
знања ученика за
завршну
етапу часа

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Повратна
информација
је адекватан
показатељ
онога што су
ученици
запамтили на
часу

Евиденција
предметних
наставнка

Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Наставник користи
разноврсне поступке

Предметни
наставници

Континуирано
током школске

Ученици су
више

Анализе
непосредног



за мотивисање
ученика уважавајући
њихове различитости
и претходна
постигнућа

године мотивисани за
рад и остварују
боља
постигнућа

увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

2. Наставник подстиче
интелектуалну
радозналост и
слободно изношење
мишљења
(упућивање ученика
на коришћење шире
литературе и
самостални
истраживачки рад-
навикавамо ученике
на коришћење
различитих
извора знања)

Предметни
наставници
(пре свега у 1.
и 5. разреду-
пројектна
настава)

Континуирано
током школске
године

Ученици при
учењу
самостално
истражују
користећи
различите
изворе
знања

Анализе
непосредног
увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Праћење и анализа
постигнућа ученика
осмог разреда на
иницијалним
(пробним)
тестирањима

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати на
пробном
тестирању
показују да су
остварени
основни,(80%)
средњи(50%) и
напредни
ниво(20%)

Извештаји стручних већа

2. Праћење и анализа
постигнућа ученика
осмог разреда на
завршном испиту

Предметни
наставници,
директор,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати на
завршном
испиту
показују да су
остварени
основни(80%),
средњи(50%) и
напредни
ниво(20%), као
и да су
резултати на
нивоу просека
Републике.

Извештаји стручних
већа, Тима за
самовредновање и
школско развојно
планирање, Извештај
ОУК – резултати на
завршном испиту

3. Праћење резултата
ученика остварених
при упису у средње
школе

Директор,
стручни
сарадници

Септембар Анализа
резултата на
нивоу
генерације

Извештај ОУК

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.



Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Праћење постигнућа
ученика на
иницијалним
тестирањима и
упоредна анализа са
оценама на крају
претходног разреда

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Септембар Резултати на
иницијалним
тестовима не
одступају у
великој мери
од оцена из
претходног
разреда

Дневници, извештаји
стручних већа након
иницијалних тестова

2. Праћење постинућа
ученика на разним
такмичењима(са
посебним освртом на
републичка
такмичења)

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године
(друго
полугодиште)

Ученици
учествују и
постижу добре
резлтате на
свим нивоима
такмичењима

Извештаји стручних
већа, стручних
сарадника и директора
школе

3. Тимови за додатну
подршку ученицима
изађују ИОП-е у
складу са
индивидуалним
циљевима
учења/прилагођеним
образовним
стандардима за
сваког ученика

ТИО,
предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици
којима је
потребна
додатна
образовна
подршка
остварују
постигнућа у
складу са
индивидуални
м циљевима
учења/прилаго
ђеним
образовним
стандардима

ИОП-и и евалуације
ИОП-а

4. Резултати
иницијалних и
годишњих тестова и
провера знања
користе се у
индивидуализацији
подршке у учењу

Предметни
наставници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици
постижу боље
резултате на
свим нивоима

Извештаји стручних већа
након иницијалних
тестова, педагошка
документација
наставника

5. У школи се
организују додатни
рад и допунска
настава у складу са
потребама ученика

Предметни
наставници

Континуирано
током сваке
школске године

Ученици који
похађају
часове
додатног рада
и допунске
наставе
остварују
напредак у
раду.

Извештаји стручних већа

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.



Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Школа предузима
разноврсне мере за
пружање подршке

ученицима у
учењу(разговори на
ЧОС-у, радионице,

индивидуана
саветовања...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна
служба

Континуирано
током школске

године

Ученици
показују

напредак у
учењу

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика

2. Школа предузима
разноврсне мере за
пружање васпитне

подршке
ученицима(радиони

це, појачан
васпитни рад,

друштвено-користан
рад...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна
служба

Континуирано
током школске
године

Ученици
показују

напредак у
понашању

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика,

индивидуални план
заштите

3. На основу анализе
успеха и владања
предузимају се
мере подршке

ученицима(допунск
а настава, сарадња
са родитељима,
помоћ ученика
ученику, рад са

стручном
службом...)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине ,
стручна
служба

Континуирано
током школске
године

На основу
предузетих

мера подршке,
ученици
остварују
боље

постигнуће

Дневници ВОР-а,
досијеи ученика

4. Укључивање и
учешће представника
Савета родитеља у
рад тимова и
стручних актива

Координатори
тимова и
стручних
актива

Континуирано
током школске
године

Родитељи-
представници
Савета
родитеља
укључени и
активно
учествују у раду
тимова и
стручних актива
школе

Записници са састанка
тимова и стручних
актива

5. Укључивање
родитеља у
организовање и
реализацију разних
акција и дружења
едукативно- забавног
карактера у школи

Одељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници,
помоћник
директора,
директор
школе

Током школске
године

Родитељи
укључени,
учествују у
организацији и
присуствују
акцијама и
дружењима у
школи

Записници,
фотографије



6. Индивидуални
састанци одељенских
старешина са
родитељима свих
ученика

Одељенске
старешине,

Током школске
године

Одељенски
старешина је
бар једном
одржао
индивидуални
састанак са
родитељем
сваког ученика

Записници,
педагошка
документација
одељенског старешине

7. Наставити и
установити нову
сарадњу
са релавантним
установама и
стручњацима који
раде на промоцији
репродуктивног
здравља,
равноправности
полова и хуманих
односа

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Остварена
континуирана
сарадња
Центром за
социјални
рад, МУП-ом,
Црвеним
крстом, Домом
здравља

Извештаји, књиге
евидениције
(дневници),
фотографије

8. Школа пружа
подршку ученицима
при преласку из
једног у други
циклус образовања
(Анкетирање ученика
о атмосфери у
школи)

Разредне
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати
анкетирања
користе се за
унапређење
наставе, учења и
општег
прилагођавања
ученика

Евиденција стручних
сарадника

9. Идентификовати
неприлагођене
(одбачене) ученике и
направити план
подршке овим
ученицима

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
идентификован
и
и направљен је
план
подршке њима

Евиденција стручних
сарадника

10. Индивидуално
праћење и
формирање
досијеа ученика
којима је потребна
помоћ

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине

Континуирано
током школске
године

Идентификован
им ученицима
се пружа
неопходна
помоћ,
приметан је
напредак у
прилагођавањ
у и понашању
ученика

Евиденција стручних
сарадника

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Организација
едукативно-
психолошких

Стручни
сарадници,
самостално и

Током
школске
године

Одељења у
којима је
идентификован

Извештај
ТЗУНЗЗ



радионица које се
односе на мирно
решавање конфликта,
конструктивно
решавање проблема,
ненасилну
комуникацију,
медијацију,
толеранција,
поштовање
различитости,
реаговање у
ситуацијама насиља

у сарадњи са
Црвеним
крстом

проблем у
вршњачким
односима,
прошла су
едукацију кроз
радионице

2. Организовање акција
које промовишу
здраве стилове
живота и заштиту
човекове околине

Предметни
наставници
(биологија,
географија,
физичко
васпитање),
учитељи,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током
школске
године

Обележени важни
датуми у циљу
промоције
здравља и
заштите животне
средине,
реализовањем
различитих
активности на
часовима
одељенског
старешине, као и
на нивоу читаве
школе

Извештаји,
фотографије

3. Подршка и помоћ
ученицима при
организацији
различитих врста
културних, музичких,
спортских и
сличних
манифестација и
облика
дружења

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током
школске
године

Све већи број
реализовних
културних,
музичких,
спортских и
сличних
манифестација
на годишњем
нивоу

Извештаји,
фотографије

4. Представљање
занимање родитеља
ученицима одељења
које похађа њихово
дете у оквиру
професионалне
оријентације

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Током
школске
године

У већем броју
одељења бар по
један родитељ је
представио
ученицима
занимање којим
се бави

Дневкици образовно-
васпитног рада (ЧОС),
фотографије

5. Кроз наставни рад и
ваннаставне
активности подстиче
се професионални
развој ученика,
односно каријерно
вођење и саветовање.

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
предметни
наставници,
Тим за ПО

Током
школске
године

Код ученика је
развијена свест о
својим
потребама,
професионалним
интересовањима

Дневкици образовно-
васпитног рада,
материјали са
радионица,
фотографије,
записници са састанака
Тима за ПО

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима



Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Школа предузима
мере за редовно
похађање наставе
ученика из
осетљивих група

Одељењске
стрешине,
директор
школе

Током
школске
године

Ученици из
осетљивих група
редовно похађају
наставу

Дневник
образовно-
васпитног рада,
педагошка
документација
одељењских
старешина

2. У школи се
примењује
индивидуализовани
приступ/индивидуа
лни образовни
планови за ученике
из осетљивих група
и ученике са
изузетним
способностима

ТИО,
предметни
наставници

Током
школске
године

Ученици
напредују у
складу са својим
индивидуалним
потребама и
способностима

Педагошка
документација
одељењских
старешина, ИОП-и

3. Школа сарађује са
релевантним
институцијама и
појединцима у
подршци ученицима
из осетљивих група
и ученицима са
изузетним
способностима

Одељењске
стрешине,
стручна
служба,
директор
школе

Током
школске
године

Ученицима из
осетљивих група
и ученицима са
изузетним
способностима се
континуирано
пружа подршка

Дописи

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС
Успостављени су добри међуљудски односи.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Помоћ у
прилагођавању
новопридошлих
ученика на нову
средину

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине,
предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Новопридошл
и ученици
добро
прилагођени
и прихваћени
у новом
окружењу

Евиденција
одељенских
старешина и стручних
сарадника

2. За
дискриминаторско
понашање у школи
доследно се
примењују мере и
санкције.

одељенске
старешине,
тим за
заштиту од
насиља,
стручна
служба,
васпитно-
дисциплинска
комисија,

Континуирано
током школске
године

Дискриминато
рно понашање
није
заступљено
или је
засптупљено у
мањој мери
код ученика

Евиденција
одељенских
старешина и стручних
сарадника, записник
тима за насиље,
записник са васпитно-
дисциплинске комисије



директор
школе

Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Фотографије ученика
носиоца диплома
„Вук Караџић“ и
ученика генерације
истакнуте на видном
месту у школи

Директор
школе,
одељенске
старешине

Јун Већа
мотивисаност
других ученика
за учење и
ангажовање у
школским
активностима

Фотографије у холу
школе

2. Уредити огласну
таблу школе и
школски сајт

Предметни
наставници,
Тим за
школски сајт

Континуирано
током школске
године

Огласна табла и
школски сајт су
редовно
ажурирани и
истакнута су
постигнућа и
успеси ученика

Огласна табла,
Школски сајт

3. Промоција
талентованих ученика
који су се истакли у
појединим
областима на
родитељским
састанцима,
састанцима Савета
родитеља и Школског
одбора

Одељенске
старешине,
директор,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Родитељи, као
и представници
Школског
одбора и Савета
родитеља су
редовно
информисани о
резултатима
ученика на
нивоу школе

Записници са
родитељских
састанака, састанака
Савета родитеља и
Школског одбора

4. Презентација
талентованих
ученика који су се
истакли у
појединим областима
у локалној
заједници
(стипендије, награде,
медији)

Предметни
наставници,
награђени
ученици

Континуирано
током школске
године

Локална
заједница је
правовремено
информисана
о успесима које
ученици
постижу и
мотивише их за
даљи рад.
Успешни
ученици су
награђени
(књиге,
бесплатне
екскурзије, ...)

Школска документа
(Извештај о
реализацији ГПРШ,
Извештај директора,
школски лист, сајт, …)

5. Кратки текстови о
награђеним
ученицима у
школском листу

Редакција
листа „Наша
реч“

Мај Текстови о
награђеним
ученицима у
школском
листу „Наша
реч“

Школски лист „Наша
реч“

6. Нaградни излет за
ученике који су се

Директор
школе,

септембар/окт
обар

Већа
мотивисаност

Школски лист „Наша
реч“, фотографије



истакли током
претходне школске
године у разним
овбластима

Ментор
Ђачког
парламента

других ученика
за учење и
ангажовање у
школским
активностима

У школи функционише систем заштите од насиља.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Едукација и
информисање о
облицима
насиља, злостављања
и занемаривања
свих заинтересованих
страна (код
ученика развити
одговорност за
властите поступке,
бригу о другима и
сараднички однос)

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници,
Тим за
заштиту
ученика од
насиља,
злостављања
и
занемаривања

Током школске
године

Све
заинтересоване
стране су
информисане о
облицима
насиља,
злостављања и
занемаривања

Евиденција
одељењских
старешина,
извештај
ТЗУНЗЗ

У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Школа пружа подршку
раду ученичког
парламента и другим
ученичким тимовима

Ментор
Ђачког
парламента,
директор
школе,
стручни
сарадници,
прдметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Акције
ученичког
парламента
су подржане од
стране свих
запослених,
презентоване на
сајту и
огласној табли
школе

Сајт школе, огласна
табла, записници,
фотографије

2. Укључивање и учешће
представника Савета
родитеља у рад
тимова и стручних
актива

Координатори
тимова и
стручних
актива

Континуирано
током школске
године

Родитељи-
представници
Савета
родитеља
активно
учествују у раду
тимова и
стручних актива
школе

Записници са састанка
тимова и стручних
актива

3. Укључивање
родитеља у
организовање и
реализацију разних
акција и дружења
едукативно- забавног
карактера у школи

Одељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници,
помоћник
директора,
директор

Током школске
године

Родитељи
учествују у
организацији и
присуствују
акцијама и
дружењима у
школи

Записници,
фотографије



школе
4. Представљање

занимање родитеља
ученицима одељења
које похађа њихово
дете у оквиру
професионалне
оријентације

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

У већем броју
одељења бар по
један родитељ
је представио
ученицима
занимање којим
се бави

Дневкици образовно-
васпитног рада (ЧОС),
фотографије

5. Индивидуални
састанци одељенских
старешина са
родитељима свих
ученика

Одељенске
старешине,

Током школске
године

Одељенски
старешина је
бар једном
одржао
индивидуални
састанак са
родитељем
сваког ученика

Записници,
педагошка
документација
одељенског старешине

6. Организовање
дружења, излета и
екскурзија за чланове
колектива

Руководство
школе,
председник
синдиката

Током
школске
године

Реализовани
излети и
екскурзије на
годишњем
нивоу,бољи
међуљудски
односи

Фотографије

7. Организовање
„добровољне
шетње“/излета
едукативно- забавног
карактера до
оближњег манастира
за ученике, родитеље
и запослене

Предметни
наставници,
одељенске
старешине

Април/ мај Велики одзив
ученика,
родитеља и
запослених

Фотографије, записници
у дневницима
образовно- васпитног
рада

Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Наставници
континуирано
преиспитују

сопствену васпитно-
образовну праксу,

мењају је и
унапређују.

Предметни
наставници

На крају првог
и другог

полугодишта

Наставници
унапређују
свој рад

Анкета

2. Наставници нова
сазнања и искуства
размењују са другим
колегама у установи
и ван ње

Предметни
наставници,
Стручна већа

Континуирано
током школске
године

Велики број
наставника
примењује
иновације у
настави

Дневници образовно-
васпитног рада,
записници стручних
већа, припреме

3. У школи
функционишу тимови
и остала стручна тела
и остварује се добра
сарадња како унутар
тимова и стручних

Тимови,
стручна већа,
Педагошки
колегијум

Континуирано
током школске
године

Резултати
успостављеног
система
тимског рада и
партнерских
односа на свим

Записници тимова,
стручних већа,
Педагошког
колегијума



тела, тако и између
њих

нивоима школе
представљају
примере добре
праксе

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор
распоређује
задужења и

одговорности у
складу са законом и
правилницима о

раду

Директор На почетку
школске

године и по
потреби током
целе школске

године

Постоји јасна
организациона
структура са
дефинисаним
процедурама и
носиоцима

одговорности.

Решење о задужењу

2. Директор прати
делотворност рада
стручних тимова

Директор Континуирано
током школске
године

Директор
доприноси
квалитету
њиховог рада
стручних
тимова

Извештај директора
школе

3. Директор обезбеђује
услове да
запослени, ученички
парламент и савет
родитеља активно
учествују у
доношењу одлука у
циљу унапређења
рада школе

Директор Континуирано
током школске
године

Запослени,
ученички
парламент и
савет родитеља
активно
учествују у
доношењу
одлука у циљу
унапређења
рада школе

Извештај директора
школе, записници
ученичког
парламента, савета
родитеља,
наставничког већа

4. Стручни органи и
тела у школи
систематски прате и
анализирају успех и
владање ученика

Директор
школе

Континуирано
током школске
године- на
крају
класификацион
их периода

Анализе успеха и
владања ученика,
поред
статистичких
података, садрже
и предлоге за
даље побољшање

Извештаји стручних
већа, одељенског и
Наставничког већа

У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор редовно
остварује
инструктивни увид и
надзор у образовно-
васпитни рад

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

Директор
предузима мере
за унапређење
образовно-
васпитног рада
на основу
резултата
праћења и

Извештај директора



вредновања
2. Стручни сарадници и

наставници у звању
прате и вреднују
образовно-васпитни
рад и предлажу мере
за побољшање
квалитета рада

Стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Образовно-
васпитни рад је
унапређен на
основу
запажања и
смерница
сручних
сарадника

Извештај стручних
сарадника

3. Тим за
самовредновање
остварује
самовредновање рада
школе у функцији
унапређивања
квалитета

Тим за
самовреднов
ање

Континуирано
током школске
године

Квалитет рада у
свим областима
је унапређен на
основу
извештаја о
самовредновању

Извештај о
самовредновању

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор подстиче
професионални
развој запослених и
обезбеђује услове за
његово остваривање у
складу са
могућностима школе

Директор Континуирано
током школске
године

Запослени
примењују
новостечена
знања из
области у
којима су се
усавршавали

Извештај директора,
извештаји стручних већа

2. Наставници на основу
резултата
самовредновања
планирају и
унапређују
професионално
деловање

Тим,
предметни
наставници

На крају првог
и другог
полугодишта

Наставници су
унапредили
рад након
анкетирања

Анкете

Материјално-технички ресурси користе се функционално.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор
обезбеђује
оптимално
коришћење
материјално-
техничких ресурса
у школи и ван ње

Директор
школе

Током школске
године

Материјално-
технички
ресурси у
школи у ван
школе
(културне и
научне
институције,
историјски
локалитети,
научне
институције,
привредне и
друге

Извештај директора,
тимова



организације и
сл.) користе се
у функцији
наставе и
учења

2. Набавка ормара за
архивирање
матичних књига

Директор школе У року од
четири године

Набављени
ормари за
архивирање
матичних
књига

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

3. Набавка савременије
информатичке
опреме – пројектор
за издвојено
одељење у Старом
Селу, разглас

Директор
школе

У року од
четири године

Набављени
пројектор за
издвојено
одељење у
Старом Селу
и један
разглас на
нивоу школе

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.
Бр. Опис активности Носиоци

активности
Време

реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Директор развија
сарадњу и мрежу са
другим установама,
привредним и
непривредним
организацијама и
локалном
заједницом у циљу
развијања
предузетничких
компетенција
ученика

Директор,
Тим за ПО

Током
школске
године

Остварена
континуирана
сарадња са
организација
ма и
установана
локалне
заједнице

Извештај директора,
тима за ПО




