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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

 
Основна школа у Драгобраћи основана је 1919. године. Школске 1960/61. школа 

постаје матична са издвојеним одељењима у Дреновцу и Голочелу. Школске 1964/65. 

завршена је изградња нове зграде која је реновирана 1997. године.   

 

  За извођење васпитно-образовног рада школе користе се 3 школска објекта и 

фискултурни полигон.  

              

Школа има 12 учионица, мултимедијалну учионицу, 2 кабинета (физика и 

информатика), библиотеку, 2 мокра чвора, канцеларије за директора, педагога, 

наставнике, благајника и секретара, подрум у коме је смештена котларница, салу за 

физичко и здравствено васпитање смештену Старој школи и просторије Школског стана 

се користе за потребе предшколске групе.. Школа поседује велико школско двориште са 

изграђеним теренима за мали фудбал, кошарку и одбојку. У школи постоји кухиња са 

трпезаријом. Издвојено одељење у Голочелу удаљено је 4 км од матичне зграде. Школски 

објекат је подигнут 1956. год. Објекат је обновљен и реконструисан 2012.године. 

Издвојено одељење у Дреновцу удаљено је 4 км од матичне зграде. Школски објекат је 

подигнут 1932. године, реновиран је 2008.год. У објекту се налази једна учионица, 

зборница и стан за учитеља. Радни колектив ове школе има 43 члана колектива од чега 29 

наставника . 
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Васпитно-образовни рад у школи организован је у петодневној радној недељи у две смене. 

                                                    АНАЛИЗА СТАЊА 

 
ПРЕДНОСТИ 

 
КРЕАТИВНОСТ У РАДУ 

-ангажовање наставника у реализацији 

нових облика наставног радa 

СТРУЧНИ наставник 

-стално усавршавање 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

-проходност ученика на класификационом 

испиту  

-успешност у даљем школовању 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

-одбојкашки, кошаркашки и фудбалски 

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

- наши ученици постижу успехе на 

такмичењима 

 

БИБЛИОТЕКА 

-добро опремљен и уређен простор 

-организоване посете дечјих књижевника 

 

ВЕЛИКО ЗЕЛЕНО ДВОРИШТЕ 

-простор за дружење и учење биологије 

 

НЕДОСТАЦИ,СЛАБОСТИ 

 
Тешко прихватање новина и недовољна 

компетенција у појединим сегментима 

образовног процеса 

Неједнако ангажовање у раду тимова у 

школи 

Непрепознавање потреба и захтева 

инклузивног образовања од стране 

појединаца, тешкоће у одмеравању захтева 

и постављању циљева 

Тешкоће у прихватању стандарда 

оцењивања 

Недовољна развијеност комуникацијских 

вештина код појединаца 

Слаб одзив појединих родитеља позиву на 

сарадњу или незаинтересованост за 

постигнућа детета у школи 

МОГУЋНОСТИ 
 

Јачање наставничких компетенција кроз 

вертикалну и хоризонталну сарадњу између 

наставника  

Реализација 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 

 

ОПАСНОСТИ 

 
Недовољна еластичност образовног система  

Честе промене законских и подзаконских 

аката 

Непрепознавање истинских потреба деце  и 

ученика и немогућност да им се изађе у 

сусрет 

Расипање енергије на активности које не 

утичу на унапређивање образовања 
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МИСИЈА 

 
У нашој школи афирмишемо знање и стваралаштво ученика, 

подстичемо лични развој ученика и наставника уз уважавање индивидуалних 

карактеристика и потреба, развијамо дух толеранције, међусобног 

разумевања и прихватања различитости и центар смо културних и спортских 

активности у локалној средини. 

 

 

 

РЕСУРСИ 

 

Унутрашњи -људски : 

ученици  

родитељи  

наставнички кадар 

помоћно-техничко 

особље 

 

Унутрашњи 

материјално-технички:  

мултимедијална 

учионица 

кабинет за физику 

библиотека  

видео надзор 

трпезарија 

спортски терени 

 

Спољашњи: 

Министарство просвете 

Центар за социјални рад  

Спортски клубови 

Црвени крст 

Библиотека “Вук 

Караџић” 

Позориште за децу 

Школе у окружењу  

Романипен 

 

 

 

 

ВИЗИЈА 

 
Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни 

процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања 

ученика. 
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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту  
 

1.1 Област: математика 

 

Циљеви:  

 

- Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз 

заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима 

са стандардима постигнућа  

 

- Унапређење учења и постигнућа ученика на завршном испиту 

 

- Усвајање трајних и применљивих знања  

 

Задаци:  

 

- Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања  

 

- Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз 

интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања 

ученика  

 

- Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју  

 

 

 

Време реализације 

 

 

Активности 
 

 

Реализатори 
 

Август  
 

Анализа постигнућа ученика на 

завршном тесту у јуну2018.  
 

 

Чланови Стручног већа 

наставника математике  
 

Август 

 

Припрема иницијалног теста  
 

Чланови Стручног већа 

наставника математике 

Август Израда годишњег плана редовне 

наставе математике поштујући 

закључке анализе успеха ученика 

на завршном испиту  
 

Чланови Стручног већа 

наставника математике 

Август Израда годишњег плана додатне и 

допунске наставе математике 

поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном 

испиту  
 

Чланови Стручног већа 

наставника математике 
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Време реализације 

 

 

Активности 
 

 

Реализатори 
 

Септембар  
 

Реализација иницијалног теста и 

анализа постигнућа ученика на 

иницијалном у односу на завршни 

тест  
 

Чланови Стручног већа 

Септембар Израда плана припремне наставе 

за ученике 8.разреда  
 

Чланови Стручног већа 

Септембар – јун  

 

Планирање и реализација 

оперативних планова наставе 

математике и припрема за час уз 

повећање обраде и увежбавања 

садржаја на којима су ученици 

показали низак ниво постигнућа 

на завршном – иницијалном тесту  
 

Чланови Стручног већа 

 

Октобар –јун  

 

Реализација и анализа пробних 

завршних испита у организацији 

Министарства Просвете и спорта 

за ученике 8.разреда  
 

Чланови Стручног већа 

Октобар –јун Реализација и анализа тестова по 

темама за ученике 8.разреда у 

оквиру припремне наставе и 

појачавање рада на областима у 

којима су ученици показали низак 

ниво постигнућа  
 

Чланови Стручног већа 

Јун  
 

Упоредна анализа успеха ученика 

на пробним завршним испитима и 

на самом завршном испиту  
 

Чланови Стручног већа 

Јун – август  
 

Евалуација постигнутих циљева  
 

Чланови Стручног већа 
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1.2. Област: српски језик  

Циљ:  

 

- Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима 

доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа  

 

- унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту  

 

- усвајање трајних и применљивих знања  

 

Задаци:  

 

- Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности 

ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања  

 

-Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз 

интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања 

ученика  

 

- Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју  

 

 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Август  
 

Анализа постигнућа ученика на 

завршном тесту у јуну2018.  
 

Чланови Стручног већа  

 

Август 

 

Припрема иницијалног теста  
 

Чланови Стручног већа  

Август Израда годишњег плана редовне 

наставе српског језика  поштујући 

закључке анализе успеха ученика 

на завршном испиту  
 

Чланови Стручног већа  

Август Израда годишњег плана додатне и 

допунске наставе српског језика 

поштујући закључке анализе 

успеха ученика на завршном 

испиту  
 

Чланови Стручног већа  

 

Септембар  
 

Реализација иницијалног теста и 

анализа постигнућа ученика на 

иницијалном у односу на завршни 

тест  
 

 

Чланови Стручног већа 

Септембар Израда плана припремне наставе 

за ученике 8.разреда  
 

Чланови Стручног већа 
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Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Септембар – јун  

 

Планирање и реализација 

оперативних планова наставе 

математике и припрема за час уз 

повећање обраде и увежбавања 

садржаја на којима су ученици 

показали низак ниво постигнућа 

на завршном – иницијалном тесту  
 

Чланови Стручног већа 

Октобар –јун  

 

 

Реализација и анализа пробних 

завршних испита у организацији 

Министарства Просвете и спорта 

за ученике 8.разреда  
 

Чланови Стручног већа 

Октобар –јун  

Реализација и анализа тестова по 

темама за ученике 8.разреда у 

оквиру припремне наставе и 

појачавање рада на областима у 

којима су ученици показали низак 

ниво постигнућа  
 

Чланови Стручног већа 

 

Јун  
 

 

Упоредна анализа успеха ученика 

на пробним завршним испитима и 

на самом завршном испиту  
 

Чланови Стручног већа 

 

Јун – август  
 

 

Евалуација постигнутих циљева  
 

Чланови Стручног већа 
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2.   Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка 

 

 
 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Август  
 

Израда плана и програма 

рада школског Тима за 

ИО, за школску 2018 

/2019. годину  
 

Александра Изгаревић 

Александар Ивановић  

Јасмина Варјачић 

Радмила Радовановић, 

Јелена Живковић  

Нина Максимовић 
 

Септембар 

 

Прикупљање података о 

ученицима 

Александра Изгаревић, 

Јасмина Варјачић,  

Радмила Радовановић 

Септембар Израда плана секција, 

школских манифестација и 

ваннаставних активности у 

које су укључени ученици 

којима је потребна додатна 

подршка у раду 

Стручни активи 

Септембар Израда педагошких профила 

и ИОП-а 

Тим за инклузивно 

образовање, одељењски 

старешина, предметни 

наставник 

У току школске године Ангажовање педагошког 

асистента 

Педагошки асистент, 

предметни наставници 

У току школске године Сарадња стручних већа при 

планирању и пружању 

додатне подршке ученицима 

Чланови стручних већа, 

педагог, предметни 

наставници, педагошки 

асистент 

У току школске године Реализација израђених 

ИОП-а 

Наставници 

На крају полугодишта Евалуација рада по ИОП-у Тим за инклузивно 

образовање, педагошки 

асистент, наставници 

Крај школске године  Евалуација Тим за инклузивно 

образовање и наставници 
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3.   Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

 

 
Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности 

ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина неопходних 

за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. 

Повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се 

квалитетнијем васпитању и образовању ученика. 

 

 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Септембар Упознавање са правном 

регулативом, Општим и 

Посебним протоколом 

Добрила Којић 

Александар Ивановић  

Александра Изгаревић  

Нина Максимовић  

Јелена Живковић 

Марко Пантовић 

Емилија Ивковић УП 

Маја Димитријевић 

Септембар Израда Програма за заштиту 

ученика од насиља (превентивне 

и интервентне активности) 

Александар Ивановић  

Александра Изгаревић  

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 

Маја Димитријевић 

Септембар Упознавање ученика са 

правилима понашања и васпитно-

дисциплинским мерама 

Одељењске старешине 

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 

Маја Димитријевић 

Септембар Упознавање родитеља са 

правилима понашања и васпитно-

дисциплинским мерама 

Одељењске старешине 

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 

Маја Димитријевић 

Октобар Анализа безбедносне ситуације у 

школи 

Александар Ивановић  

Александра Изгаревић  

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 

Маја Димитријевић 
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Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Октобар Организација трибине о 

превенцији насиља у сарадњи са 

МУП-ом 

 

Инспектори МУП-а 

Октобар  Дечја недеља - Права детета 

 

Одељењске старешине 

Александар Ивановић  

Александра Изгаревић  

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 

Маја Димитријевић 

Новембар Формирање базе података са 

примерима добре праксе 

решавања конфликтних ситуација 

на нивоу школе 

Чланови Тима за заштиту 

Новембар Израда паноа на тему 

превентивних и интервентних 

активности 

Нина Максимовић 

Јелена Живковић 

Емилија Ивковић УП 

Марко Пантовић 
Новембар Наша школа је безбедна установа 

 

Одељењске старешине 

Децембар Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља 

(савет родитеља, школски одбор, 

ученички парламент, наставничко 

веће, тимови) 

Тимови на нивоу школе 

Јануар Дефинисање улога и 

одговорности у примени 

процедура и поступака 

Чланови Тима за заштиту 

Фебруар Развијање вештина ефикасног 

реаговања у ситуацијама насиља 

Чланови Тима за заштиту 

Март Развијање и неговање богатства 

различитости и културе 

понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности 

Чланови Тима за заштиту 

Април Ненасилно решавање сукоба Чланови Тима за заштиту 
Мај Поштовање слободе избора и 

договарања 

Чланови Тима за заштиту 

Јун Организовање спортских 

активности и такмичења по 

принципу –Fair play 

Нина Максимовић 

Марко Пантовић 
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4.   Мере превенције осипања ученика 

 
 

 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Септембар Организација приредбе 

поводом пријема првака  
 

Одељењске старешине 

другог разреда 

Октобар Обележавање Дечје 

недеље  
 

Ивана Васовић и одељењске 

старешине 

Током целе године Ажурирање сајта школе 

током целе године  
 

Тим за ажурирање сајте 

школе 

Децембар Приредба поводом Дана 

школе  
 

 Тим за културне 

манифестације 

Током целе године уређење паноа  
 

Тим за уређење школског 

простора 

У току првог полугодишта Акција ДЕЦА-ДЕЦИ, 

прикупљање наставног 

прибора за сиромашну 

децу  
 

Тим за сарадњу са Црвеним 

крстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5.   Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања 

који превазилазе садржаје појединих наставних предмета 

 
Тим за културне манифестације прати, усмерава и координира културне делатности у школи. 

Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака школе. Низом културних 

манифестација ученицима се пружа могућност да упознају културне, моралне и етичке 

вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу. 

           Циљ:  

 

успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене 

средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце  

 

 предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе 

повезивања школе и друштвене средине,  

 

 стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и интересовања за 

активно упознавање културних манифестација;  

 

 обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и 

друштвеном животу средине; развије позитиван однос према културним 

вредностима и развије основне појмове о културном окружењу;  

 

 подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, 

подстакне, негује и вреднује самостално креирање културних догађаја;  

 

 

 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Септембар Добродошлица првацима- припрема 

приредбе 

Актив другог разреда  

Октобар Дечија недеља -  организовање низа 

активности( литерарни радови, 

ликовни радови, приредба, уређење 

паноа ) 

21.октобар- посета Великом школском 

часу, 

ликовни и литерарни конкурси 

Тим за културне 

манифестације  

Октобар Књижевно дружење Тим за културне 

манифестације  
Новембар Вукови дан -организовање низа 

активности 

( литерарни радови, ликовни радови, 

уређење паноа ) 

 

Тим за културне 

манифестације  
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Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Децембар Дан школе- организовање низа 

активности 

( приредба, ликовни и литерарни 

конкурси) 

 Новогодишњи вашар организовати  на 

нивоу одељења,  разреда  

 

Тим за културне 

манифестације  

Одељењске старешине 

Јануар Савиндан-  организовање низа 

активности 

( литерарни радови, ликовни радови, 

приредба, уређење паноа ) 

 

Тим за културне 

манифестације  

Март Осми март- Дан жена организовање 

низа активности 

( литерарни радови, ликовни радови, 

приредба, уређење паноа ) 

 

Тим за културне 

манифестације  

Април Ускршњи вашар- организовати на 

нивоу разреда 

Тим за културне 

манифестације  
Мај Ђурђевдански карневал - учешће у  

карневалској поворци 

Тим за културне 

манифестације  
Мај Спасовдан-  организовање низа 

активности 

( литерарни радови, ликовни радови, 

приредба, уређење паноа ) 

 

Тим за културне 

манифестације  
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6.   План припреме за завршни испит  

 

6.1. Област: математика, српски језик, природне и друштвене науке 

 

 

Време реализације  

 

 

Активности  
 

 

Реализатори  
 

Август Израда годишњег плана редовне 

наставе математике, српског 

језика, природних и друштвених 

наука поштујући закључке 

анализе успеха ученика на 

завршном испиту  
 

 

Чланови Стручног већа  
 

Септембар Израда годишњег плана додатне 

и допунске наставе математике , 

српског језика, природних и 

друштвених наука поштујући 

закључке анализе успеха ученика 

на завршном испиту  
 

Чланови Стручног већа  
 

Септембар Реализација иницијалног теста из 

математике, српског језика, 

природних и друштвених наука 

за све разреде  
 

Чланови Стручног већа  
 

Март-април Пробни завршни испит за 

ученике 8.разреда у организацији 

Министарства просвете и спорта 

– реализација и анализа  
 

Чланови Стручног већа  
 

Друго полугодиште Часови припремне наставе за 

ученике 8.разред (1час недељно)  
 

Чланови Стручног већа 

који предају у 8.разреду  
 

Април-мај Припремна настава за ученике 

8.разреда (10 часова у блок 

настави по 2 часа дневно)  
 

Чланови Стручног већа 

који предају у 8.разреду  
 

Јун Пробни завшни тест за ученике 

8.разреда у организацији школе – 

реализација и анализа  
 

Сви чланови Стручног 

већа  
 

Јун Завршни тест из математике, 

српског језика, природних и 

друштвених наука за ученике од 

5. до 7.разреда  
 

Чланови Стручног већа 

који предају у тим 

разредима  
 

Јун Евалуација постигнутих циљева  
 

Чланови Стручних већа  
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7.   План укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте 
 

Када је развојни план укључен у редовне активности ОШ „Милоје Симовић"  2004-

2005. школске године као део пројекта развојног планирања Министарства просвете и 

спорта, централне активности су биле усмерене на наставу, опремање школе наставним 

средствима, развијање тимског духа у колективу и укључивање свих интересних група у 

рад школе. 

У складу са основним циљевима, задацима и темама датим у четворогодишњем плану, 

централна тема и одговарајуће активности ће ове 2017/2018. године бити у вези са 

промовисањем постигнућа ученика, кроз интерни и екстерни маркетинг, унапређивањем 

наставе и организације рада школе и повећањем безбедности ученика.  
 
У нашој школи се активно реализују активности из националних и међународних 

развојних пројеката:  
 
- Пројекат „Дигитална школа“ 
- Пројекат „DILS“  
- Пројекат „Образовање за све“ 
- Пројекат о стручном оспособљавању незапослених лица преко НСЗ 
- Пројекат Црвеног Крста бесплатне ужине за ученике 
- Пројекат Безбедности  у саобраћају МУП-а Републике Србије 
- Пројекат Безбедност деце у саобраћају, под покровитељством Локалне и 

Школске Управе 
- Пројекат Размене ученика, у организацији Црвеног крста (одлазак у Чешку)  
- Под покровитељством Локалне Самоуправе најбољи ученик (Ђак Генерације) 

путује у Румунију 
- Под покровитељством Локалне Самоуправе одлични ученици добијају књиге за 

крај школске године 
- Пројекат Професионалне орјентације 
- Пројекат „Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке 

инклузивном образовању“ – који спроводи Мрежа подршке ИО у партнерству 
са Групом МОСТ уз подршку UNICEFA-a 

- Пројекат: „Безбедни интернет“ – код нас су реализована предавања у оквиру 
пројекта 

- Пројекат: „Школа прошлости за школу будућности“ 
 

. Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и 

потребама прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а који се буду 

реализовали током ове школске године. 
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8.   План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора  

 
8.1. План за похађање акредитованих семинара 

 
 

Реализатор  

 

 

Тема 
 

 

Време реализације 
 

Директор Семинари понуђени од стране Центра за 
стручно усавршавање 

У току шклоске 2017/2018. 

Стручни сарадник НТЦ- систем учења 2.12.2013. први дан 

Крај јануара, почетак фебруара 

Српски језик Креативна настава, наставник, ученик, 
родитељ, тим који побеђује 

Школска 2017/2018. 

Енглески језик Креативна настава, наставник, ученик, 

родитељ, тим који побеђује 

Школска 2017/2018 

Математика Креативна настава, наставник, ученик, 
родитељ, тим који побеђује 

Школска 2017/2018 

Географија Семинари понуђени од стране Центра за 

стручно усавршавање 

Школска 2017/2018. 

Историја Креативна настава, наставник, ученик, 
родитељ, тим који побеђује 

Школска 2017/2018 

Биологија Буквар животне средине и други понуђени 

семинари од стране ЦСУ. Креативна 

настава, наставник, ученик, родитељ 

Школска 2017/2018. 

Физика Семинари понуђени од стране Центра за 

стручно усавршавање 

Школска 2017/2018 

Хемија Семинари понуђени од стране Центра за 

стручно усавршавање 

Школска 2017/2018 

Ликовна култура Креативна настава, наставник, ученик, 

родитељ, тим који побеђује; 

Комуникацијске вештине 

Школска 2017/2018 

Музичка култура Креативна настава, наставник, ученик, 
родитељ, тим који побеђује;  

Школска 2017/2018. 

Техничко и 

информатичко 
образовање 

Креативна настава, наставник, ученик, 

родитељ, тим који побеђује;  

Школска 2017/2018 

Информатика Семинари понуђени од стране Центра за 

стручно усавршавање 

Школска 2017/2018 

Физичко васпитање Креативна настава, наставник, ученик, 
родитељ, тим који побеђује; 

Комуникацијске вештине 

Школска 2017/2018 

Разредна настава Семинари у организацији Друштва 

учитеља 
Семинари понуђени од стране Центра за 

стручно усавршавање 

Школска 2017/2018 

Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са 

потребама наставника и школе, као и материјалним могућностима. 
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8.2. План рада тима за стручно усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 
Активности Реализатори 

Септембар Сагледавање постојећег стања на основу 

SWOT анализе 

 

Тим за стручно 

усавршавање, директор 

школе 

Септембар Израда Плана стручног усавршавања за 

текућу школску годину у складу са 

одабраним приоритетима из Развојног плана 

Тим за стручно   

усавршавање,Педагошки 

колегију, НВ 

Септембар Упознавање запослених са Правилником о 

стручном усавршавању 

Тим, Педагошки колегијум,  

секретар школе 

Октобар - 

новембар 

Информисање запослених о могућностима 

напредовања и стицања звања 

Регионални центар за 

стручно усавршавање 

Тим за стручно 

усавршавање секретар 

школе 

Октобар - април Праћење примене стечених знања са 

семинара кроз педагошко-инструктивни 

увид  

Тим, стручна служба, 

директор,  

Тим за самовредновање 

Октобар - мај Праћење организације и спровођења 

угледних часова на нивоу стручних већа 

Тим, стручна служба, 

директор,  

Тим за самовредновање 

На крају сваког 

класификационо

г периода 

Стручна размена информација са семинара 

на нивоу Наставничког већа 

 

Тим за стручно 

усавршавање, 

наставници, стручна служба 

Током године Анализа  базе података о стручном 

усавршавању (професионални досијеи 

запослених) 

Тим за стручно 

усавршавање 

секретар школе 

Током школске 

године 

Праћење организације увођења приправника 

у самосталан васпитно образовни рад 

Тим за стручно 

усавршавање , директор 

школе, ментори 

Децембар, 

мај 

Полугодишње извештавање  о стручном 

усавршавању  запослених  на седницама 

Педагошког  колегијума и Наставничког 

већа 

Координатор Тима 

Јун Израда  плана за наредну школску годину Тим, Педагошки колегијум 

Начин праћења реализације: Записници Тима,  стручних већа, Педагошког колегијума, 

Наставничког већа  
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9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 
 

 Област Настава и учење је једна од кључних области у процесу самовредновања рада 

школе , наша школа годинама уназад примењује иновативне методе и технике у наставни 

процес и тиме побољшава квалитет наставе. 

 

Иновативне методе наставе и учења се примењују  кроз: 

 

- реализацију угледних часова, часова замењених улога, тимске наставе 

- примену стечених знања са семинара 

- диференцирану наставу 

- вршњачку едукацију 

- редовно праћење напредовања ученика и њихових постигнућа  

- примену формативног оцењивања 

- мини пројекте ученика као део портфолија ученика 

- подршка педагошког асистента 

- корелација ваннаставних активности и секција 
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10.    План напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 
Активности Реализатори 

Јул-август 

Израда плана активности у вези са 

напредовањем и стицањем звања  

Учествовање у изради школског 

програма  

Креирање програма стручног 

усавршавања у школи  
 

Тим за Развојни план  

Тим за развој школског програма 

Педагог, директор  

 

Септембар 

Припрема угледних часова  

Организовање рада ученичких 

организација и подстицање 

учешћа ученика у њима  

Креирање програма стручног 

усавршавања у школи  

 

Наставници  

Координатори Ученичког 

парламента  

 

 

Октобар 

Подизање информатичке културе у 

школи са циљем размене 

информација  
 

Наставник информатике  
 

Током школске 

године 

Извођење и анализа угледних 

часова  

Присуство на семинарима, 

зимским сусретима, стручним 

скуповима  
 

Наставници,стручни сарадници  
 

Јануар-фебруар 
Припреме ученика за општинска, 

градска и републичка такмичења  
 

Учитељи и  

предметни наставници  
 

Јун 
Евалуација остварености 

планираних активности  
 

Тим за развојно планирање  
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11.   План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 
Активности Реализатори 

У току 

школске 

године 

Индивидуални разговори-информације  

 

Одељењске старешине 

Педагог 

Одељењски родитељски састанци  

 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика чија деца имају тешкоћа у 

понашању и учењу 

Деловање Савета родитеља  

 

Учешће родитеља у Школском одбору 

Учешће у тимовима школе  

 

Помоћ у акцијама школе 

Отворена врата 
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12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

 
Време 

реализације 
Активности  

Носиоци 

aктивности 

септембар      Учешће у обуци „Улога образовног система у  

     заштити ученика од породичног насиља“  

Јединица за борбу против 

насиља 

октобар      Четврти регионални састанак мреже подршке инклузивном 

образовању 

      Предавање лекарског особља из Дома здравља 

координатор СТИО 

 

лекарско особље 

новембар       Трећи велики састанак Мреже подршке инклузивном 

образовању 

 

      Предавања о хигијени 

Координатор СТИО 

 

Црвени крст, бивши 

ученици  школе 

децембар       Едукатори деце и родитеља у области у којима су 

експерти (Јазас, Црвени крст, Уницеф...) 

 

педагог, комисија за јавну 

делатност, 
бивши ученици школе 

јануар      Учешће родитеља и представника свих интересних група у 

презентацијама стваралаштва и активности ученика и 

наставника 

 

      Саветодавни рад са родитељима чија деца                      

      имају тешкоће у понашању и учењу 

сви запослени 

Центар за социјални рад 

фебруар      Стручна педагошка пракса у млађим и      

     старијим разредима за студенте Педагошког  

     факултета и студенте осталих стручни предмета 

Наставни  кадар 

март       Презентације различитих средњих стручних школа у 

оквиру професионалне оријентације 

      Раземена искустава ученика са еко секција на  

      нивоу града (еко камп) 

наставници средњих 
школа 

тим за проф. оријентацију 

проф.биологије 

април       Припрема ученика за општинска, градска и    

      републичка такмичења 

 

Наставници 

мај      Учешће у Карневалу поводом Дана града и сарадња са 

плесним школама 

 

     Учешће родитеља и представника свих интересних група у 

презентацијама стваралаштва и активности ученика и 

наставника 

      Реални сусрети ученика осмог разреда у оквиру 

професионалне оријентације 

 

      Велики састанак Мреже ИО 

ГТА, плесне школе, 

наставници 

тим за проф. 

Оријентацију 

 

 

 

Координатор СТИО 

јун       Евалуација остварених активности Тим за развојно 

планирање 
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ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА  

 

 

Током протеклих година тимови за самовредновање вредновали су све кључне 

области рада школе. У циљу сагледавања што реалније ситуације и реалних потреба свих 

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

активно бави васпитањем и образовањем деце, издвојили смо приоритетне области 

вредновања које су нам полазна основа у планирању дугорочних циљева кроз развојне 

задатке и активности. На основу тих анализа и потреба школе бавићемо се унапређивањем 

следећих области: Настава и учење, Подршка ученицима и Ресурси. 

 

.  
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Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Подизање квалитета наставе коришћењем савременијих облика 

наставе и индивидуалног приступа у раду 

 

Задатак 1:  Унапређивање квалитета наставе кроз увођење нових облика и 

метода 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Дефинисање 

нових облика и 

метода наставе 

Стручна 

већа 

 

Током 

школске 

године 

 

педагошка 

документација 

и анализа 

продуката и 

утисака 

Наставници Након 

реализације 

Упућивати 

ученике на 

коришћење 

различитих 

техника учења 

Наставници 

Реализовати 

наставу 

Стручна 

већа и 

Стручни 

актив за 

развој шк. 

програма 

Крај 

школске 

године Анализа 

резултата на 

полугодиштима 

Обезбедити 

интеракцију 

међу 

ученицима тако 

да је она у 

функцији 

учења 
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Задатак 3: Унапређење медтодичко-дидактичке структуре часа 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Планирати и 

реализовати 

рад у настави 

тако да се он 

прилагоди 

образовним и 

васпитним 

потребама 

ученика 

Стручна 

већа 

 

Током 

школске 

године 

 

педагошка 

документација 

и анализа 

продуката и 

утисака 

Наставници Након 

реализације 

Омогућити 

ученицима да 

образлажу како 

су дошли до 

решења као и 

да процењују 

тачност 

одговора и себи 

постављају 

циљеве учења 

Наставници 

У наставном 

процесу 

користити 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика 

Стручна 

већа и 

Стручни 

актив за 

развој шк. 

програма 

Крај 

школске 

године 

Примењивати 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

Основном 

образовању и 

васпитању 

Сл.Гласник бр. 

67/2013 у 

потпуности а 

посебно у делу 

редовног 

формативног 

оцењивања 
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Задатак 2: Унапредити наставу израдом ИОП-а 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Предлог и 

доношење 

одлуке о 

ученицима за 

које се пише 

ИОП 

Наставничк

о веће, 

Стручни 

тим за 

инклузију  

септембар   

 

 

степен 

напредовањ

а ученика 

дечији 

радови 

 

 

 

ИОП 

тимови, 

Стручни 

тим за 

инклузију 

 

 

 

периодично 

током године 

Израда ИОП-а  

 

ИОП тим 

 

септембар 

Рад по ИОП-у током 

године 

Евалуација 

ИОП-а 

децембар 

Ревизија ИОП-

а 

Извештавање јун 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета наставе кроз набавку наставних 

средстава 

 

Задатак 1: Набавка и одржавање наставних средстава 

 

 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Извршити 

обнављање 

наставних 

средстава 

Управа 

школе 

 

 

током 

школске 

2017/2018.год. 

 

стална 

функционалност 

учионице, стање 

постојеће 

опреме 

 

 

 

директор 

 

 

током 

школске 

године Употпуњавање 

садржаја 

мултимедијалне 

учионице 

Управа 

школе 

Одржавање 

постојеће 

опреме 

Стручно 

лице ван 

школе 

Дефинисање 

јасних правила 

за коришћење 

мултимедијалне 

учионице 

Педагошки 

колегијум 

Вођење 

евиденције о 

коришћењу 

мултимедијалне 

учионице 

Сви који 

улазе, 

директор 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање 

наставника у установи 

 

Задатак 1: Реализовање угледних часова 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Избор 

наставника 

и учитеља 

који ће 

држати 

угледне 

часове 

Наставничко 

веће 

Септембар  

 

 

Број угледних 

часова 

Извештаји 

 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

 

Током 

године 

Распоред 

угледних 

часова 

током 

школске 

године у 

предметној 

и разредној 

настави 

Педагог  Септембар 

Припрема 

угледних 

часова 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Према 

распореду 

Реализација 

угледних 

часова  

Наставници  Током 

године 

Размена 

искуства са 

угледних 

часова 

Наставници  Након 

реализације 
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Задатак 2. Доношење Правилника о награђивању и похваљивању наставника 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Израда 

Правилника 

о 

награђивању 

и 

похваљивању 

наставника 

Секретар 

школе, 

Педагошки 

колегијум, 

директор 

Школска 

2017/2018.год. 

 

Правилник о 

награђивању 

и 

похваљивању 

наставника 

 

 

 

 

Школски 

одбор 

 

 

Крај школске 

2017/2018.год. 
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Приоритет: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Безбедност ученика и брига о ученицима 

 

Задатак 1: Утврдити процедуру за случај насилног понашања 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 
Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Направити чек 

листе и 

упознати 

Наставничко 

веће и родитеље  

са процедуром 

 

Тим за за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

директор, 

Педагошки 

колегијум 

 

2018-2022 

 

 

85% учесника 

у животу 

школе зна и 

примењује 

процедуру у 

случају 

насиља 

 

 

 

Директор, 

Наставничк

о веће, 

педагог 

 

 

 

2022 

 

 

Организовање 

трибина за 

ученике на тему 

безбедности и 

насиља, 

толеранције, 

конструктивног 

решавања 

проблема, права 

детета. 

Смањење 

инцидентних 

ситуација у 

школи, 

одговорније 

понашање 

ученика и 

наставника у 

проблематичн

им  

ситуацијама, 

као и њихова 

већа 

мотивисаност  

за 

ваннаставне 

активности   

 

Тим за за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

директор 

2018-2023 

Организовање 

спортских 

сусрета, 

такмичења, 

интезивирање 

рада спортских 

секција 
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  Задатак 2: Брига о ученицима 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Праћење 

физичког, 

здравственог и 

емоционалног 

стања и 

социјалних 

потреба 

ученика 

Директор 

школе, 

педагог, 

педагошки 

асистент, 

наставници  

Током целе 

године 

 

 

Праћење 

напредовања 

наставника 

 

 

Директор, 

Наставничко 

веће, педагог 

 

Наставног 

физичког 

васпитања 

 

2018 

 

 

Ваннаставне 

активности у 

функцији 

задовољавања 

различитих 

потреба и 

интересовања 

ученика  
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Задатак 3: Подршка учењу 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Сарадња 

чланова 

стручних већа 

при планирању 

и пружању 

подршке 

Руководиоци 

и чланови 

стручних 

већа  

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Педагог 

Педагошки 

асистент 

 

2018-2022 

 

 

Записници 

 

 

Председници 

стручних 

већа, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

2018 

 

 

Пружање веће 

подршке 

ученицима 

који спорије 

напредују, 

водећи рачуна 

о њиховој 

оптерећености, 

брзини и 

начину рада 

Педагошки 

профили, 

ИОП-и, 

планови, 

приореме 

Тим за ИО, 

Стручни тим 

за ИО 

Семинари за 

стручно 

усавршавање 

наставника, 

као помоћ при 

пружању 

подршке 

ученицима у 

процесу учења 

Извештаји, 

сертификати, 

размена 

искустава 

Тим за СУ 
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Задатак 4: Лични и социјални развој ученика 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Охрабривање 

ученика да 

самостално и 

објективно 

доносе 

закључке и 

одлуке 

Наставници, 

педагог 

2018-2022 

 

 

Састанци 

Ученилког 

парламента 

Часови 

Одељењског 

старешине 

 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

Крај 

полугодишта 

два пута 

годишње 

 

Подстицати 

ученике да се 

активно укључе 

у живот школе 

и у непосредно 

друштвено 

окружење 

Приредбе, 

спортска 

дешавања, 

конкурси 

Носиоци 

активности 

Крај 

полугодишта 

два пута 

годишње 

 

Развијати 

самопоштовање 

и поверење у 

сопствено 

знање и 

способности, 

одговорност за 

сопствене 

поступке 

Наставници, 

педагог 

Часови 

Одељењског 

старешине, 

индивидуални 

разговори 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

Крај 

полугодишта 

два пута 

годишње 
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Задатак 5. Доношење Правилника о награђивању и похваљивању ученика 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Израда 

Правилника 

о 

награђивању 

и 

похваљивању 

ученика 

Секретар 

школе, 

Педагошки 

колегијум, 

директор 

Школска 

2017/2018.год. 

 

Правилник о 

награђивању 

и 

похваљивању 

ученика 

 

 

 

 

Школски 

одбор 

 

 

Крај школске 

2017/2018.год. 
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Приоритет: ЕТОС 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења 

промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања различитости 

 

Задатак 1: Организовање спортских активности за ученике, запослене и родитеље 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Анкетирање 

и позивање 

актера, 

подела 

задужења 

Школски 

тим 

Утоку 

школске 

године 

 

 

Реализована 

активност 

Број ученика, 

запослених и 

родитеља 

такмичара 

Задовољство/не

задовољство 

спроведеним 

акцијама 

извештаји, 

фотографисање 

 

Школски 

тим 

 

 

 

Након 

реализације 

Састављање 

тимова  

Наставници 

физичког 

васпитања 

У току 

школске 

године 
Припремање 

тимова према 

изабраном 

спорту 

Наставници 

физичког 

васпитања 

У току 

школске 

године 

Реализација 

такмичења 

Школски 

тим, 

наставници 

физичког 

васпитања 

У току 

школске 

године 

Фотографиса

ње спортских 

такмичења 

 Током 

такмичења 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са родитељима укључивањем родитеља 

у активности школе 

 

Задатак 1: Отворена врата школе 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Представљање 

замисли 

родитељима 

на 

родитељском 

састанку 

одељењске 

старешине 

Септембар 

 

Записници, 

извештаји 

 

 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

 

 

крај школске 

године 

 

Књижевно 

дружење у 

оквиру Дечје 

недеље 

одељењске 

старешине 

Октобар 

 

Извештаји, 

фотографије 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

крај школске 

године 

 

Приредба 

поводом  Дана 

школе 

одељењске 

старешине 
Децембар Извештаји 

фотографије 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

крај школске 

године 

 

Приредба 

поводом 

Светог Саве 

одељењске 

старешине 
Јануар Извештаји 

фотографије 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

крај школске 

године 

 

Приредбе 

поводом Нове 

године и 

Осмог марта 

одељењске 

старешине 
Децембар, 

март 

Извештаји 

фотографије 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

крај школске 

године 

 

Организовање 

тематских 

часова за 

ученике и 

родитеље 

одељењске 

старешине 
У току првог 

и другог 

полугодишта 

Извештаји 

фотографије 

Тим за 

сарадњу са 

родитељима 

крај школске 

године 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Побољшати сарадњу са локалном заједницом кроз 

укључивање школе у пројекте 

Задатак 2: Укључивање школе у пројекте локалне заједнице 

 

Тим за праћење пројеката и конкурса ће пратити могућности укључивања школе у 

пројекте Министарства просвете и пројекте локалне заједнице и предузимати све 

потребно да школа у исте буде укључена. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Побољшати везу са окружењем појачаном промоцијом 

школе 

 

Задатак 1: Организовање заједничких активности са предшколском установом 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Избор Тима, 

односно 

задужених за 

организацију 

 

 

Тим за 

промоцију, 

учитељи, 

наставници 

 

 

током 

школске 

године 

 

 

реализоване 

заједничке 

активности 

извештај, 

фотографије 

 

 

Тим за 

промоцију 

школе 

 

 

крај 

школске 

године 

 
Контактирање 

васпитача 

прешколских 

група 

Планирање 

заједничких 

активности са 

предшколцима 

(приредбе, посета 

часова, Дечја 

недеља,...) 

Припремање 

заједничких 

активности 

Извођење 

заједничких 

активности 

Фотографисање и 

снимање 
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Задатак 2: Тематске посете другим школама 

 

Активности Извршиоци Време 

реализације 

Евалуација 

показатељи носиоци 

евалуације 

време 

евалуације 

Сачинити 

план посета 

Стручна 

већа 

август сваке 

школске 

године 

 

направљен 

план 

анкете и 

разговори, 

извештаји, 

фотографије 

 

Педагошки 

колегијум 

 

 

крај школске 

године 

Размена 

искуства у 

организацији 

рада школе, 

дружење 

ученика и 

наставног 

особља 

  

Реализовати 

посете 

Наставници током 

године 

Фотографије 

са посета 

истаћи на 

паноу у холу 

или ставити 

на сајт 

Тим за 

промоцију 

школе 

током 

године 
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 На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“ број 88/2017). Закона о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“, 

број 55/2013. и број 101/2017) Школски одбор Основне школе „Милоје Симовић“ у 

Драгобраћи на седници одржаној 14.02.2018.године доноси, Развојни план школе на 

период од 2018-2023.године. 

 

 

 

Председник Школски одбора 

______________________________ 

Јелена Живковић 


