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УВОД 
 

Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања 

у школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског 

живота. Даје подршку професионалном развоју наставника која се у школама остварује 

путем различитих организационих облика, а квалитет рада наставника се одређује 

помоћу професионалних компетенција. То је стваралачки процес који подразумева 

препознавање аутентичних потреба школе, а састоји се у истраживању тих потреба и 

осмишљавању начина да се те потребе задовоље. 

Овај процес се одвија од садашњег до жељеног стања, тако да се стратешки 

правци, циљеви и задаци њиме одређени, одвијају постепено, један за другим. Школа 

постаје јединица промене јер све њене интересне групе граде и развијају зајеничку 

мисију и визију којој теже.  

Развојни план школе садржи „слику“ школе, процену потреба школе, 

приоритетне правце развоја, начине њиховог остваривања, носиоце активности и 

вредновање успешности.. Он је одраз специфичности школе и пружа важне информације 

о раду школе. 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су у обавези да преносе 

искуства осталим члановима колектива и мотивишу да раде на визији школе. 

 

 

КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

 

Основни подаци о школи 
 

Пун назив школе ОШ „Братство јединство“ 

Адреса Куцура, Ослобођења 6 

Телефон 021 / 727 – 905 

Телефакс 021 / 727 – 906 

Блог школе https://osbratstvojedinstvokucura.wordpress.com 

E-mail  os.kucura.direktor@gmail.com 

Дан школе 9. мај 

Капацитет школе 

(максималан број ученика) 
720 

Број ученика 353 

Језици на којима се изводи 

настава у школи 
српски и русински језик 

Број смена у школи 2 
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Историјат школе 

 

Најстарија вест о школи у Куцури потиче из пролећа 1765. године.  

Постојање школе и „гркокатоличког“ учитеља помиње коморски провизор у 

Кули Стефан Несмер у свом извештају од 11.4.1765. године. Русинске народне  школе 

су у тесној вези са црквама и црквеним општинама које су их издржавале. Настава је у 

тим школама била на народном, русинском језику са књигама које су стизале из 

Прикарпатја. Учило се писање, читање, рачун и веронаука. Предпоставља се да је први 

русински учитељ био Ферко Кирда, брат првог свештеника и администратора парохије 

у Куцури Осифа Кирде.  

Несмер наводи име српског учитеља Стевана Бранисављевића. У време 

досељавања Русина у ово место, Срби, ако не и раније, онда у исто време, такође имају 

организовано школство за своју децу. У недостатку ранијих материјалних доказа 

(писаних извора) сматра се да је 1765. године почело образовање и на српском и 

русинском језику у Куцури. 

Познато је да су се већ 1800. године деца мађарске националности у Куцури 

образовала на свом матерњем језику. Први учитељ је био Херман Леринц, а после њега 

су радили: Јанош Матеа, Јожеф Барта, Петер Фехервари, Петер Сикора, Јожеф Грејнер, 

Јанош Квандук, Карољ Рек, Матијас Хофлик. На простору непосредно поред 

римокатоличке цркве саграђена је 1832. године школа од набоја са кровом од трске. 

Школовање на мађарском језику се одржало у прва четири разреда основне школе све 

до 1975. године, а данас се у нашој школи изучава изборни предмет мађарски језик са 

елементима националне културе од 1. до 8. разреда.  

 
 

 

 

1967. изграђена школска зграда (12 учионица, санитарије, комуникације) 

 
1984-1985 – доградња фискултурне сале са централним грејањем целог објекта 
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1987. доградња канцеларија, зборнице, архиве и школске кухиње 
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доградња терена за кошарку и одбојку у песку 

 
 

 
 

 
2015. доградња летње учионице 
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Специфичности школе 

У свим разредима имамо по једно одељење (укупно 8) у којима се настава 

изводи на русинском, и по 2 одељења (укупно 16 на нивоу школе) у којима се настава 

изводи на српском језику. 

Свим заинтересованим ученицима омогућено је изучавање русинског и 

мађарског језика са елементима националне културе, као изборног предмета од 1. до 8. 

разреда. 

У школи се у оквиру изборног предмета – верска настава изучавају: 

православни катахизис и гркокатолички вјеронаук. 

Сви ученици и већина запослених живи у Куцури, а део наставног особља 

путује из Врбаса, Новог Сада... 

 

Преглед управне  и руководеће структуре школе  

Школски одбор има 9 чланова (3 члана Наставничког већа, 3 члана локалне 

самоуправе и 3 члана Савета родитеља). Школа се налази на територији општине Врбас 

и припада ШУ Нови Сад. 

 

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 

 

Материјално – технички ресурси 

Ресурс Укупан 

број 

Површина 

(m2) 

Стање 

(оцене од 1 

до 5)* 

Напомена 

Учионица 13 727 3 неопходан нов намештај и 

наставна средства 

Кабинети - - - неопходни кабинети за 

предметну наставу 

Библиотека 1 19 3 неопходан већи простор 

Читаоница - - - потребна просторија за 

читаоницу 

Радионица 1 179 3 неопходан алат и машине 

Фискултурна 

сала 

1 762 4 неопходне нове справе и 

опрема 

Остало: 6 191 3 неопходна поправка 

електроинсталације у 

целој школи, 

осавремењивање ИТ 

опреме и изградња 

трпезарије 

* 1 - незадовољавајуће, 2 - задовољавајуће, 3 - добро,4 –веома добро,5 - одлично 
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Информатичко - технолошка (IT) и мултимедијална опрема 

Тип опреме Где се користи Број комада 

рачунари Windows XP канцеларије, зборница 6 

рачунари Windows XP библиотека, учионица 1 

рачунари Windows 7 дигитални кабинет 4 рачунара, 30 радних 

станица за ученике 

лаптоп, пројектор по потреби за 

презентације 

9 

интерактивне табле учионице 2 

 

Људски ресурси школе 

Стручни профил Број 

извршилаца 

Степен стручне спреме 

VIII VII VI V IV III II I 

Наставно особље 44 - 41 2 - 1 - - - 

Руководеће особље 1 - 1 - - - - - - 

Психолог 1  1       

Педагог 1 - 1 - - - - - - 

Библиотекар 1 - 1 - - - - - - 

Административно 

– финансијско 

особље 

3 - 2 - - - 1 - - 

Помоћно техничко 

особље 

8 - - - - - 2 1 5 

 

 

Радни стаж / Профил наставно особље ненаставно особље 

До 10 година 14 2 

Од 10 до 20 година 15 5 

Од20 до 30 година 5 3 

Преко 30 година 10 5 

Укупно: 44 15 
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ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 

Подручја рада и образовни програми 

Подручје рада за које је 

школа верификована 

Образовни програм Тренутни број одељења 

Основна школа – општи тип Основно образовање 24 

 

Упис ученика у 1. разред 

Наставни 

језик 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

српски 50 34 41 38 33 35 

русински 10 5 5 7 6 7 

 

Разлози опадања броја ученика 

Због миграције становништва (одлазак у градове и иностранство) и због све мањег 

наталитета у Републици Србији, све је мањи број ученика у свим школама. 

Број уписаних ученика у одељењима у којима се настава изводи на русинском језику 

такође опада из два разлога. Први, мешовити бракови (једаном од родитеља русински 

језик није матерњи) и други, све мањи број родитеља опредељује за образовање деце на 

матерњем русинском језику (упис у средњу школу и факултет). 

 
 

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 

Локални фактори који утичу на развој школе  

- Школска зграда, електроинсталације и намештај у школи су стари и неопходне су 

поправке. 

- Финансијска подршка локалне самоуправе је скромна и недовољна за нормално 

функционисање школе (неплаћена стара дуговања). 

- Све мањи број ђака због пада наталитета. 

- Све већа незапосленост родитеља и тиме све лошији материјални положај породица 

наших ученика. 

- Веома мали број високообразованих родитеља. 

- Све већи број деце са потешкоћама у учењу због занемаривања (тј. презаузетости 

родитеља) 

 

Национални фактори који утичу на развој школе 

Финсијска криза и незапосленост утичу на образовни систем Србије. 
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Функционисање школе у локалном контексту 

Школа сарађује са локалном заједницом по свим питањима везаним за 

унапређење образовања и васпитања, осавремењивање наставе и остваривање што 

бољих услова за побољшање успеха и напредовање наших ученика. Наши сарадници 

су: 

-    Локална самоуправа (Општинско одељење за друштвене делатности, МЗ Куцура);  

- Месна канцеларија Куцура; 

- Полицијска станица Врбас; 

- Институт за јавно здравље Војводине; 

- Здравствена установа, Куцура; 

- ПУ„Бошко Буха“ Врбас; 

- основне и средње школе на територији општине Врбас; 

- основне и средње школе у којима се настава изводи на русинском језику или се 

русински језик изучава као матерњи језик са елементима националне културе; 

- Месна библиотека Куцура; 

- Етно клуб „Отето од заборава“, Куцура 

- Културни центар  Врбас (Дом културе Куцура); 

- Културно уметничка друштва („ДОК“ Куцура, КУД “Жетва”, КУД „Завичајно 

врело“); 

- ЦФК„Драго Јововић“ Врбас; 

- Спортска друштва Куцуре; 

- Еколошки покрет Врбаса; 

-    ДВД Куцура; 

... 

 

Функционисање школе у националном окружењу 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја (ШУ  Нови Сад); 

- Покрајински секретаријат за образовање,прописе, управу и националне мањине ‒ 

националне заједнице; 

- Завод за унапређење образовања и васпитања; 

- Национални савет русинске националне заједнице; 

- Национални савет мађарске националне заједнице; 

- Завод за културу војвођанских Русина; 

- Друштво за русински језик, књижевност и културу 

- Црвени крст Србије 

- Каритас Србије 

... 

 

 

Функционисање школе у међународном окружењу 

- Школа сарађује са хуманитарним организацијама и групама волонтера из Холандије; 

- Школа планира да конкурише за предлоге ИПА пројеката пограничне сарадње са 

Мађарском. 

- Школа планира да конкурише за предлоге пројеката страних амбасада. 
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ДОКУМЕНТА – ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 

 

Школски развојни план као стратешки документ развоја школе треба да почива 

на стратегији и правцу који заузимају локалне и националне стратегије. Имајући у виду 

да одрживи развој,једна од главних смерница развоја региона, подразумева социјалну, 

еколошку и економску димензију развоја друштва, сматрамо да је неопходно да се и 

Развојни план 2020/2023. године наше школе ослања на националне образовне политике 

(стратешки приоритети, закони...), односно локалне приоритете и стратегије, као и 

законе, подзаконска акта и правилнике који се примењују у Основном образовању и 

васпитању: 

 

 Програми и стратегије: 
- Национална стратегија одрживог развоја; 

- Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља; 

- Националну стратегију за младеза период од 2015. До 2025. године 

 

 Законски оквири: 

- Закон о основама система образовања и васпитања 

- Закон о основном образовању и васпитању 

- Закон о уџебиницима и другим наставним средсвима 

- Закон о забрани дискриминације 

- Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовањи у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

- Правилник о упису ученика у средњу школу 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе 

- Закон о јавним набавкама 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања и друга важећа акта 
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНАИ ЕКСТЕРНА 

 

Интерна евалуација 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Према извештајима самовредновања из школских 2016 – 2020. Године, овим 

Развојни планом обухваћене су три области: настава и учење, подршка 

ученицима и организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 

 

Израдом Развојног плана руководили су чланови Стручног актива за развојно планирање 

и тима за самовредновање школе у сарадњи са наставничким колективом, родитељима 

и ученицима. 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

И ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА 

 

 

Школски програм 

 

4 

 

Годишњи програм 

 

4 

 

 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Настава 4 

Припремања 3 

Наставни процес 3 

Одговорности ученика 2.5 

Начин учења 3 

Праћење напредовања ученика 3 

 

 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Настава и успех 3 

Пријемни и квалификациони испити, 

такмичења 

3 

Вредности код ученика 3 

Квалитет знања 3 

Мотивисаност ученика 3 

 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

  

4 

 

ЕТОС 

Углед и обележја школе 4 

Очекивања и промоција успешности 4 

Култура понашања 4 

 

РЕСУРСИ 

Људски ресурси 3 

Материјално технички ресурси 3 

Финансијски ресурси 3 

Ресурси локалне средине 3 

РУКОВОЂЕЊЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

Руковођење  

 

4 
Организација рада школе 

Школски развојни план 
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Екстерна евалуација 

 

 

 

 

Развојни план школе је сачинио Стручни актив за развојно планирање, а на основу 

извештаја о самовредновању рада школе као и Извештаја о спољашњем вредновању 

квалитета рада установе. Екстерна евалуација је извrшена 12.10.2016. године од стране 

Тима спољашњих евалуатора Школске управе Нови Сад.  

У оквиру Развојног плана посебан акценат је стављен на стандарде у областима чији је 

ниво остварености оцењен оценом 2: 

 

- Настава и учење 

( стандард 2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним 

потребама ученика, кључни стандард, 

Стандард 2.4. Ученици стичу знања на часу, кључни стандард ) 

- Подршка ученицима 

( стандард 4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих 

група, преостали стандарди) 

- Организација рада школе и руковођење 
( стандард 6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени, 

преостали стандарди ) 

- Ресурси 

( стандард 7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси 

(простор, опрема и наставна средства ) , преостали стандарди, 

стандард 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе,  кључни стандард ). 

 



 14 

SWOT анализа 
Наше предности Наше слабости 

- акције родитеља за опремање школе 

- видео надзор школе 

- спремност школе да реагује на 

проблеме и да их решава 

- смањен број случајева насилног 

понашања 

- социјална одговорност школе 

- бројни успеси ученика на такмичењима 

- добри резултати у инклузивном 

образовању 

- спремност стручног кадра за стручно 

усавршавање 

- успешно органозовање такмичења у 

нашој школи 

- двојезична настава 

- заступљеност 3 страна језика у нашој 

школи 

- пројекат професионалне оријентације 

- летња (еко) учионица 

- недостатак потрошног материјала 

- неопходно реновирање зграде школе 

(олуци, прозори, фасада, изолација, 

кров, школско двориште, ограда око 

спортских терена) 

- недостатак школске трпезарије 

- недостатак просторија за ваннаставне 

активности 

- немаран однос ученика према школској 

имовини 

- слабо функционисање ђачког 

парламента и вршњачког тима 

- рад у две смене 

- недовољна сарадња стручних већа 

разредне и предметне наставе 

- неуједначени критеријуми оцењивања 

Могућности у окружењу Препреке у окружењу 

- сарадња са локалном самоуправом 

- сарадња са културно уметничким и 

спортским друштвима и ДВД Куцура 

- сарадња са Црвеним крстом Србије, 

Каритасом и Еколошким покретом 

- сарадња са организацијама и 

волонтерима из Холандије 

- сарадња са родитељима ученика 

(волонтери, партнери, стручњаци) 

- невладине организације 

- донатори, спонзори 

- пројекти и конкурси 

- институције и предузећа за сарадњу у 

области професионалне оријентације 

- сарадња са медијима 

- блог школе и ФБ страница школе 

- недостатак финансијских средстава 

- смањење броја ученика 

- оптерећеност ученика школским 

градивом 

- смањена мотивисаност ученика 

- дозвољен улазак у школско двориште 

осталим лицима 
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МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

Мисија–Зашто ми постојимо? 

Подстицање развоја личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, 

такмичарског духа, критичког мишљења, као и њихово оспособљавање за формирање 

вредносних ставова, развијање здравог начина живота и очување животне средине. 

 

 

Визија–Какви желимо да постанемо? 

 Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са реалним и остваривим образовним садржајима 

у квалитетном наставном процесу. 

 Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу кроз 

препознавање и реализацију заједничких потреба. 

 Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће 

унутрашња реформа стално трајати. 

 Желимо школу У КОЈОЈ СЕ СТИЧУ ТРАЈНА И ФУНКЦИОНАЛНА ЗНАЊА! 

 

 

 
Приоритетне области развоја школе у наредном периоду 
 

- Настава и учење - област која је једна од темељних за рад и функционисање 

школе, а оцењена јеу неким деловима  ниском оценом. За њу смо се определили 

јер нам је важна као темељ  на ком се базира васпитно-образовни рад. 
- Подршка ученицима – кроз подршку ученицима ствара се атмосфера задовољства кроз 

напредовање и постизање успеха кроз наставне и ваннаставне активности. Успех и 

задовољство ученика представљају темељ за реализацију образовно – васпитног процеса. 

- Организација рада школе, управљање људским и материјалним  ресурсима - на 

основу анализа потреба које су препознате од стране свих актера у школи, 

проистекао је закључак да су ресурси област у коју треба стално улагати. Ова 

област је веома битна за креирање модерне, ефикасне и квалитетне школе. 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

  

Повећање нивоа организације наставног процеса, отворености школе према 

партнерству са родитељима и локалном заједницом и преузимање активне улоге у 

креирању лепше, уређене и опремљеније школе која подстиче и унапређује развој 

личности, индивидуалности, креативности, тимског духа и критичког мишљења 

свих ученика/ца. 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

Стратешки циљеви, задаци и активностиу оквиру приоритетних области 

Приоритетна  област 1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни  циљ:Унапредити област наставе и учења, кроз примену одговарајућих дидактичко- методичких решења, уз 

уважавање потреба ученика и стварање подстицајне атмосфере за учењe 

Задатак  1. 1.     Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности/ 

партнери 

Временски  оквир  

имплементације 

Инструменти 

праћења 

1.1.1. Наставник учи ученике како да 

користе различите начине за решавање 

задатака  

 

60% наставника 

примењује адекватна 

дидактичко – 

методичка решења на 

часу чиме учи ученике 

да на различите начине 

решавају задатке на 

крају треће године, бар 

10 наставника разредне 

и предметне наставе 

извредновало је свој 

рад и предузело мере за 

унапређење и пратило 

ефекте 

Наставник На сваком часу Скала процене, 

протокол за 

праћење часа 

директора, 

стручне службе 

и екстерне 

евалуације, 

извештаји са 

посећених 

часова 

 

1.1.2. Наставник учи ученике да 

постављају себи циљеве у учењу 

Задатак 1.2.     Наставник прилагођава рад на часу васпитно-образовним потребама ученика 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности/ 

партнери 

Временски  оквир  

имплементације 

Инструменти 

праћења 
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1.2.1. Прилагођавање захтева, упутстава 

могућностимаученика 

Прилагођавање времена, темпа рада 

потребама ученика 

 

Побољшан  успех  

ученика60% 

наставника 

прилагођава рад на 

часу васпитно- 

образовним потребама 

ученика на крају 4. 

године,  

30% наставника 

је извредновало свој 

рад, предузело мере за 

унапређење и пратило 

ефекте предузетих 

мера,  

100% примењује 

специфичне 

задатке/активности 

предвиђени ИОП-ом 

 

Наставник 

 

На сваком часу Скала процене, 

протокол за 

праћење часа 

директора, 

стручне службе 

и екстерне 

евалуације, 

извештаји са 

посећених 

часова 

 

1.2.2 Прилагођавање наставних метода 

индивидуалним 

карактеристикама ученика-примена 

индивидуализације 

 

1.2.3. Примењивање специфичних 

задатака/ активности 

предвиђених ИОП-ом 

 

Задатак  1.3.    Наставник ефикасно управљава процесом учења на часу  

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности/ 

партнери 

Временски  оквир  

имплементације 

Инструменти 

праћења 

1.3.1Ефикасно користи време на часу 60% наставника 

ефикасно управља 

процесом учења на 

крају 3.године 

реализације ШРП, 

 

Наставник, ученици 

 

На сваком часу Скала процене, 

протокол за 

праћење часа 

директора, 

стручне службе 

и екстерне 

евалуације, 

извештаји са 

посећених 

часова 

 

 

1.3.2 Повезује делове часа 

 

 

1.3.3. Успоставља и одржава радну 

атмосферу у складу са 

договореним правилима понашања и рада 

1.3.4. Показује поштовање према 

ученицима 
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1.3.5. Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства 

1.3.6. Наставник усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да је она у функцији 

учења (користи питања, идеје, коментаре 

ученика за рад на часу) 

1.3.7. Наставник проверава да ли су 

постигнути циљеви часа 

Задатак 1.4. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности/ 

партнери 

Временски  оквир  

имплементације 

Инструменти 

праћења 

1.4.1.  Увођење поступака, процедура и 

образаца заунапређење формативног 

оцењивања 

80% наставника 

доследно примењује 

Правилник о 

оцењивањуученика 

100 % наставника 

користи и формативно, 

поред сумативног 

оцењивања ученика 

Наставници, стручни 

сарадници, 

секретаршколе 

 

Током године Педагошка 

документација: 

дневникрада, 

педагошки 

дневник, 

упитник 

опримени 

Правилника о 

оцењивању за 

Наставнике 

 

1.4.2. Тимски рад у оквиру стручних и 

разредних већа наизради иницијалних 

тестова, планирању и изборунаставних 

области за интерна тестирања, израда 

тестова, табеларне анализе постигнућа 

ученика натестирању 

1.4.3. Наставник оцењује у складу са 

Правилником о оцењивању ученика 

1.4.4. Наставник учи ученике како да 

процењују свој напредак стиловим  учења 

ученика 

Директор, стручна служба Континуирано Скале процене 

за сваки 

наставни 

предмет (за 

ученике) 
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Задатак 1.5 Примена савремених образовних метода и информационих технологија у настави, угледни часови 

Активности Индикатори успеха Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 

праћења 

1.5.1. Планирање и реализација угледних 

часова применом интердисциплинарног 

приступа 

Oдржани угледни 

часови у оквиру разредне 

и предметне 

наставе. 

Стручна већа 

Наставници 

Током школске 

године 

План рада 

Тима за 

професионални 

развој 

наставника  

Евиденција 

одржаних 

часова.  

Образац 

евалуације 

1.5.2. Континуирана сарадња у оквиру 

стручних већа и тимова са 

мултидисциплинарним приступом, ради 

постизања што вишег степена 

међупредметне и хоризонталне корелације, 

како при планирању, тако и у реализацији 

наставног процеса 

 

Угледни часови Стручна већа и наставници Током школске 

године 

Планови 

наставника  

Записници 

Стручног 

актива за 

развој 

школског 

програма и 

Тима за развој 

међупредметни

х компетенција 

и 

предузетништв

а 



 20 

 

 
 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Област примене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ: Унапредити област наставе и учења, кроз примену одговарајућих дидактичко- методичких решења, уз уважавање потреба 

ученика и стварање подстицајне атмосфере за учењe 

 
 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ПРОМЕНЕ ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Наставник учи ученике 

различитим техникама 

учења на часу, 

прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним 

потребама ученика, 

ефикасно управља 

процесом учења на часу 

и  користи поступке 

вредновања који су у 

функцији даљег учења 

60% наставника унапредило свој 

рад у области наставе и учења, тј. 

примењује одговарајућа 

дидактичко –методичка решења на 

часу, уважава потребе ученика и 

ствара подстицајну атмосферу 

Скале процене за 

вредновање рада 

наставника од стране 

ученика 

Педагог, Тим за 

самовредновање 

Септембар у првој 

години и у мају и 

треће године 

реализације ШРП 

80% наставника доследно поштује 

правилник о оцењивању, прати и 

вреднује рад ученика 

Педагошка 

документација 

Наставник Континуирано  

током године 

Наставници тачно и редовно 

формативно оцењују ученике 

Протокол за праћење 

часа 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

Наставник користи наставна 

средства која су му на располагању 

у функцији олакшања учења и 

стицања функционалног знања 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

Наставни материјал прилагођен  

индивидуалним специфичностима 

ученика 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

По плану посете 

часовима 
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(надзорници, 

саветници) 

 

 

Сваки ученик има прилику да ради 

темпом који је у складу са његовим 

могућностима захваљујући 

диференцираном приступу 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

70 % захтева наставника су 

степеновани  како би сваки ученик 

имао прилику да буде успешан у 

складу са својим могућностима 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

Мотивисани ученици да 

постављају себи циљеве у учењу 

применом различитих облика 

наставе и учењем различитих 

техника постављања циљева 

(техника „мапе ума“) 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

Обучени наставници за 

реализацију наставе савременим 

облицима учења– у оквиру 

стручног усавршавања у установи 

и ван установе 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 

50% више ученика је научило да на 

различите начине решавају задатке 

Наставни материјал 

Припреме за часове 

Извештаји са часова 

Директор, педагог, 

екстерна 

евалуација 

(надзорници, 

саветници) 

По плану посете 

часовима 
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Приоритетна област 2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ: 

Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика, унапређивање подршке ученицима из осетљивих 

група. 

 
Задатак2.1 Промовисање активности професионалне оријентације и сарадња са релевантним институцијама и појединцима у 

професионалној оријентацији ученика 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности / 

партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 
праћења 

2.1.1Сарадња са родитељима и законским 

заступницима ученика  

 

 

90% ученика је  

након завршеног  

осмог разреда  

уписало средњу  

школу.  

Одељењске старешине, Тим за  

професионалну  

оријентацију  

Континуирано Број уписаних 

ученика у средњу 

школу 

2.1.2. Сарадња са средњим школама у 

општини и посета сајму образовања 

80% ученика је 

посетило сајам 

образовања 

Одељењске старешине, 

психолог, педагог, Тим за 

професионалну оријентацију 

континуирано Извештај о 

посетама, 

записници Тима за 

професионалну 

оријентацију 

2.1.3Промовисање професионалне 

оријентације кроз наставни рад и 

ваннаставне активности 

Присуство ученика на 

организованим 

активностима и 

радионицама 

професионалне 

оријентације 

Наставници, психолог, 

педагог, Тим за 

професионалну оријентацију 

Током године Записници Тима 

за професионалну 

оријентацију 

Задатак 2.2Пружање подршке свим ученицима у школи у складу са њиховим потребама 

Активности Индикатори успеха Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 

праћења 
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2.2.1. Подршка ученицима у учењу Боља постигнућа 

ученика којима је 

пружана подршка у 

учењу 

Наставници, ученици Током године Успех на 

кварталима и 

полугодишту, 

као и на крају 

школске године 

2.2.2. Индвидуална сарадња са 

родитељима/другим законским 

заступницима ученика 

Обављени разговори 

са 

родитељима/другим 

законским 

заступницима 

ученика 

Одељењске старешине, 

психолог, педагог, 

родитељи/други законски 

заступници 

Током године Педагошка 

евиденција 

2.2.3. Организација наставних активности 

за развијање социјалних вештина 

60% ученика 

присуствује 

активностима 

Наставници, ученици, 

психолог, педагог 

Током школске 

године 

есДневник, 

евиденција 

одржаних 

активности 

2.2.4. Испитивање интересовања и 

организација ваннаставних активности 

60% ученика похађа 

жељену ваннаставну 

активност 

Наставници, ученици Током школске 

године 

Анкете за 

исказивање 

интересовања, 

евиденција 

присуства 

ученика 

2.2.5. Додатна подршка за ученике са 

слабом оценом 

Ученици са слабим 

оценама поправљају 

оцене након 

поновних провера 

Наставници, ученици Током године есДневник, 

планови подршке 

ученицима са 

слабом оценом 
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ЕВАЛУАЦИЈА 

Приоритетна област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика, унапређивање подршке ученицима из осетљивих група. 

 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ПРОМЕНЕ ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Промовисане и 

препознате активности 

професионалне 

оријентације ученика, 

сарадња са релевантним 

институцијама у оквиру 

професионалне 

оријентације, подршка 

свим ученицима у 

школи ( развијање 

социјалних вештина, 

подршка у учењу) 

90% ученика је  

након завршеног  

осмог разреда  

уписало средњу  

школу. 

Евиденција о уписаним 

ученицима у средње 

школе 

Директор, стручна 

служба 

Након уписних 

рокова ( 

јул/септембар) 

80% ученика је посетило сајам 

образовања као вид подршке у 

одлучивању за будуће 

професионалне изборе 

Извештај о посети Одељењске 

старешине 

Након посећеног 

сајма 

Повећано присуство ученика на 

активностима професионалне 

оријентације 

есДневник, извештај рада 

Тима за професионалну 

оријентацију 

Стручна служба Крај школске године 

Боља постигнућа ученика којима је 

пружана додатна подршка 

есДневник Наставници Квартали, 

полугодиште и крај 

школске године 

Сарадња са родитељима/другим 

законским заступницима у оквиру 

професионалне оријентације, као и 

у текућим питањима  

Извештај рада Тима за 

професионалну 

оријентацију 

Наставници, 

стручна служба 

Крај школске године 

Присуство ученика на изабраним 

ваннаставним активностима – 60%  

Евиденција пријављених 

и присутних ученика 

Наставници Крај школске године 

Ученици са слабим оценама након 

додатне подршке поправљају 

оцене 

есДневник Наставници, 

стручна служба 

Квартали, 

полугодиште и крај 

школске године 
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Приоритетна област 3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Организација рада школе 

Развојни циљ: Унапређење организације, руковођења и управљања, обезбеђивање квалитетнијег и успешнијег рада школе 

Задатак 3.1 Усклађивање планова и програма свихоргана школе, функционално праћење и вредновање квалитета рада 

Активности Индикатори успеха Носиоци активности / 

партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 
праћења 

3.1.1. Анализа и договорприликом 

израдепланова рада свих органа школе  

Усклађенипланови и 

програми рада  

 

Руководиоци стручних 

органа, 

Директор  

Почетком сваке 

школске године  

 

Документација  

 

3.1.2. Равномерно 

распоређивањеактивности запослених у 

школи  

Равномерна  

подела задужења на 

све чланове  

колектива  

Директор Почетком школске 

године, по потреби 

Годишњи план 

рада школе  

Четрдесеточасов

на радна недеља  
3.1.3. Конституисање организационе 

структуре са јасно дефинисаним  

процедурама и носиоцима одговорности  

Добра сарадња, 

комуникација и 

одсуство  

неразјашњених  

процедура  

Директор ,руководиоци  

тимова ,наставници  

Почетком школске 

године 

Правилници  

Годишњи план 

рада школе 

3.1.4. Педагошко – инструктивни увид Број посећених часова Директор, стручна служба Током школске 

године 

Образац за 

праћење и 

вредновање 

Задатак 3.2. Подизање угледа школе и мотивисање родитеља за упис нових ученика  
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Активности Индикатори успеха Носиоци активности / 

партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 
праћења 

3.2.1. Промовисање школе Број учешћа 

напланираним  

активностима.  

Директор, наставници 

 

2020-2023. Извештаји, 

фотографије, сајт 

и блог школе, 

фејсбук страница 

школе 

Људски ресурси 

Развојни циљ:Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе и учествовање школе у националним и 

међународним пројектимагрупа. 

 

Задатак3.3Стално стручно усавршавање, напредовање и професионални развој наставника и стручних сарадника 

Активности Индикатори успеха Носиоци активности / 

партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 
праћења 

3.3.1Израда плана стручног усавршавања 

свих запослених осим помоћног особља 

 

75% остварен план 

професионалног 

напредовања и план 

стручног 

усавршавањанаставно

г и ненаставног кадра 

Сви запослени осим помоћног 

особља 

Септембар месец 

текуће године 

Увид у план 

стручног 

усавршавања 

3.3.2. Праћење остварености планова и 

ефеката стручног усавршавања на 

побољшање квалитета наставе 

Директор, педагог Током школске 

године 

Извештаји Зима 

за стручно 

усавршавање 

3.3.3 Приправници се уводе у посао у 

складу са програмом увођења 

приправника у посао 

Директор, педагог Током школске 

године 

Извештаји 

3.3.4. Реализација угледних часова и 

интерног стручног усавршавања 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током школске 

године 

Лични план 

професионалног 

развоја, анализе, 

дискусије и 

извештаји са 
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угледних часова 

и интерног 

усавршавања 

Задатак 3.4Учешће и конкурисање школе у пројектима који могу донети додатна финансијска средства 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 

праћења 

3.4.1. Праћење расписаних конкурса за 

пројекте 

Директор школе  са 

Тимом за 

пројектеконтинуира

но прати и учествује 

на конкурсима 

писањем и 

аплицирањем 

пројеката 

организацијама, 

фондацијама 

Директор и наставници 2020-2023. Школски мејл, 

Интернет 

(сачувани 

подаци) 

3.4.2. Израда пројеката и конкурисање Директор и наставници 2020-2023. Увид у пројекте 

3.4.3. Реализација пројеката Директор и наставници 2020-2023. Извештај о 

реализацији 

 

Материјални ресурси / простор и опрема 

Развојни циљ:Побољшање услова рада школе модернизацијом, адаптацијом и реконструкцијом простора 

 Задатак3.5Реализација одобрених пројеката (радова) од странеМинистарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци активности / 

партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 
праћења 

3.5.1. Обезбеђивање финансијских 

средстава 

Реализовани и 

одобрени пројекти на 

основу конкурса 

Министарство просвете, науке 

итехнолошког развоја 

Директор, наставници 

 

2020-2023. Пројекти, 

финансијски 

план школе 

3.5.2.Прикупљање потребних 

информација, контактирање извођачаза 

радове 

Директор 2020-2023. Прикупљање 

информација и 

успостављањеко

нтаката 

Прикупљање 

понуда 
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3.5.3. Расписивање јавне набавке и 

прикупљање дозвола 

Секретар, административни 

радник, директор 

2020-2023. Тендерска 

документација 

3.5.4. Реализација одобрених пројеката Изабрани извођачи радова 2020-2023. Обавештавање 

НВ и Школског 

одбора одстране 

директора 

Извештај 

именоване 

комисије и 

стручноглица за 

технички пријем 

Извештај шефа 

рачуноводства о 

располагањуфин

ансијским 

средствима 

Задатак 4.1 Набавка неопходних материјално – техничких ресурса ( простор, опрема и наставна средства) 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 

праћења 

4.1.1. Израда спискова потребних 

наставних средстава у складу са 

приоритетима Стручних већа 

Наставна средства се 

користе у циљу 

постизања 

квалитетне наставе, а 

набављају сена 

основу требовања 

Стручних већа, 

интересовања 

ученика и потребе 

Стручна већа, директор Септембар Финансијски 

план за 

календарску 

годину 
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4.1.2. Набавка наставних средстава, 

компјутера, учила и стручне литературе у 

складу са расположивим средствима 

школе ускладу са 

расположивим 

финансијским 

средствима. 

 

Директор, шеф рачуноводства Септембар Увид у 

Финансијски 

план школе за 

кал.годину. 

План јавних 

набавки школе 

(зависно 

одукупног 

износа фин. 

средстава) 
4.1.3. Набавка књига за школску 

библиотеку 

Директор, библиотекар септембар Увид у 

Финансијски 

план школе за 

кал.годину 
Задатак 4.2Модернизација, адаптација и реконструкција постојећихшколских објеката 

Активности Индикатори 

успеха 

Носиоци 

активности/партнери 

Временски оквир 

имплементације 

Инструменти 

праћења 

4.2.1. Сагледавање постојећег стања 

објеката школе и прављење листе 

приоритета за адаптацију или 

реконструкцију истих на нивоу целе 

школе 

У зависности од 

расположивих 

средстава и приоритет 

модернизован 

иреконструисан 

простор у школи и 

око школе 

 

 
Министарство 

Директор 

Секретар 

Шеф рачуноводства 

2020-2023. ГПР школе 

(унапређивања 

материјално 

техничких 

услова рада) 

4.2.2. Израда потребних пројеката Директор 

Анагажовано стручно лице 

илипомоћници 

2020-2023. Увид у урађен 

пројекат 

4.2.3. Обезбеђивање финансијских 

средсатава 

Директор 

МПНТР РС 
2020-2023. Финансијски 

план школе 
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ЕВАЛУАЦИЈА 

Приоритетна област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Развојни циљ:Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе и учествовање школе у националним и међународним пројектима 

и побољшање услова за рад школе модернизацијом, адаптацијом и реконструкцијом простора. 

ИСХОДИ, 

ПРОМЕНЕ КОЈЕ 

СУ СЕ ДЕСИЛЕ 

ИНДИКАТОРИ ПРОМЕНЕ ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Стручни активи и 

тимови су 

формирани уз 

поштовање 

компетенција 

наставника и 

струних сарадника, 

планови свих 

органа су 

усклађени. Школа 

промовише своје 

активности путем 

сајта, блога, 

фејсбук странице. 

Усклађени планови и програми 

рада, равномерна подела 

задужења на све чланове  

Колектива, добра сарадња, 

комуникација и одсуство 

неразјашњених процедура. 

Сајт, блог, фејсбук страница 

Документација, Годишњи план 

рада школе , четрдесеточасовна 

радна недеља 

Руководиоци 

стручних 

органа, 

директор, 

наставници 

Септембар, јун 

текуже школске 

године 

Људски ресурси 

одговорно 

унапређују свој рад 

у циљу подизања 

квалитета рада 

школе  

 

 

 

Наставници и стручни сарадници 

се стално стручно усавршавају 

према Годишњем плану стручног 

усавршавања на нивоу школе и 

одговорније се односе према раду 

у односу на претходни период, 

примењују новостечена знања из 

области у којима су се 

усавршавали 

Годишњи план стручног 

усавршавања на нивоу школе (ГПР 

школе),упитник за наставнике о 

облицима и начину стручног 

усавршавања, одговорнији однос 

према раду у наставном процесу и 

обавезама, подаци о запосленима, 

извештаји 

Директор, 

Стручна већа, 

координатор за 

СУ, секретар 

Септембар, јун 

текуће школске 

године 

Школа учествује у 

пројектима које 

расписује МПНТР 

РС, фондације, 

амбасаде и 

 

 

 

План пројекта, рачуни, извештаји Директор, 

Финансијска 

служба 

Током године у 

периоду 2020-2023. 

Финансијски 

извештаји у 

јануару,фебруару 
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организације и 

реализује их  

 

 

20% више одобрених пројеката од 

одговарајућих установа у периоду 

2020-2023. 

 

 

 

 

Обезбеђени 

оптимални услови 

рада у циљу 

подизања 

квалитета рада 

школе 

Бар 2 кабинета за реализацију 

наставе комплетно опремљена 

Потребе стручних већа, рачуни, 

годишњи извештај о раду школе 

Стручна већа, 

директор, 

финансијска 

служба 

До краја августа 

2023. 

Обновљена библиотечка грађа на 

основу интересовања ученика 

Интервју, листа потребне 

литературе 

Библиотекар Сваке школске 

године 

Реализовани, одобрени пројекти 

(радова) од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког 

развоја РС 

Пројектна документација Директор,секре

тар, 

финансијска 

служба, извођач 

радова 

2020-2023. 

Модернизован, адапттиран и 

реконструисан постојећи школски 

простор и ограда 

Финансијки план, документација –

донаторство Конкурсна и 

пројектна документација 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

секретар 

2020-2023. 
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МОНИТОРИНГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

Приоритетна 

област 

Начин и време 

праћења 

Одговорно лице Кога треба 

информисати 

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

извештаји, 

годишње 

 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

 

 

Директра школе 

Школски одбор 

Наставничко веће 

Стручно веће за 

развојно 

планирање 

Локална 

самоуправа  

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

извештаји, 

годишње 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

извештаји, 

годишње 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМ КОЈИ ЈЕ УРАДИО ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН: 
 

Предвиђеним активностима треба: 

 обезбедити стално стручно усавршавање, напредовање и професионални 

развој наставника и стручних сарадника, 

 реновирати школу (унутрашњост школе и школско двориште и околину 

школе) 

 доградити трпезарију, 

 опремити учионице техничком опремом и набавити неопходне приручнике, 

стручну литературу и дидактички материјал, 

 побољшати успех ученика на завршном испиту и повећати мотивисаност 

ученика приликом припреме и израде завршног испита. 

 повећати успешност ученика и тежити остварењу напредног нивоа 

образовних стандарда. 

 мотивисати ученике и наставнике на квалитетнији наставни рад. 

 јачати компентенције наставника, 

 побољшати промовисање школе, 

 организовати радионице и трибине у летњој учионици, 

 обезбедити боље чување школске имовине и уредности, 

 организовати заједничке активности наставника, ученика и родитеља у циљу 

боље сарадње. 

 

Утицај спровођења развојног плана школе показаће се кроз: 

• позитивна искуства ученика; 

• квалитетнијим учењем, ширим знањима, вештинама и компетенцијама ученика; 

• бољим резултатима на завршним испитима; 

• позитивнијим односима и побољшаном мотивацијом наставника; 

• осећајем заједништва, ентузијазмом и тимским радом ради остваривања 

заједничке визије; 

• информираношћу и свешћу свих корисника и јавности о развојним процесима који 

се догађају у школи. 
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 Душица Михаиловић, стручни сарадник педагог 

 Андреа Секуловић, стручни сарадника психолог 

 Јелена Русковиски, наставник разредне наставе 

 Мирјана Бикан, наставник разредне наставе 

 Бојана Килибарда, наставник географије 

 ТатјанаХорњак, члан Савета родитеља 

 Аранка Међеши, представник локалне самоуправе, члан Школског одбора 

 Жижак Марија и Филип Терзић, представници Ученичког парламента 
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