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УВОД 

 
Развојни план Средње пољопривредне школе са домом ученика-Шабац, као стратешки документ којим се дефинишу 

приоритети у оквиру образовно-васпитног рада у циљу његовог унапређивања, базиран је на доброј пракси и искуствима која су 

прикупљена реализацијом Плана за период 2015-2020.године. 

За израду самог плана био је задужен Стручни актив за развојно планирање са подршком чланова колектива, ученика, 

родитеља и локалне заједнице. У самом креирању су консултовани сви субјекти који утичу или који су директно укључени у рад 

школе. 

Развојни план је основа остваривања промена у школи кроз развијање компетенција наставника и ученика. Бројне 

активности предвиђене овим планом нашу школу ће приближити жељеним стандардима квалитета. План је подложан 

корекцијама и допунама током имплементације. 

Чланови Стручног aктива за развоојно планирање од фебруара месеца 2020.године су: 

1. Слађана Игњатовић, педагог у установи ученичког стандарда, координатор 

2. Милица Јевтић, педагог школе 

3. Јелена Костадиновић, психолог школе 

4. Александра Н.Марковић, професор стручних предмета 

5. Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

6. Слађана Мирковић, професор стручних предмета 

7. Инес Радовановић, професор енглеског језика 

8. Марко Петронић, представник локалне самоуправе 

9. Зорица Глигорић, председник Савета родитеља 

10. Милан Радановић , представник Ученичког парламента 
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Циљ израде Развојног плана је да се партнерским радом и сталном сарадњом учесника препознају реалне потребе Средње 

пољопривредне школе са домом ученика-Шабац успостављајући механизме који ће омогућити њен даљи развој. 

 

На самом почетку процеса констатовано је да се жели Развојни план: 

- који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују; 

- у коме је дат преглед тренутног стања школе; 

- у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити; 

- у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности); 

- у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време  реализације; 

- у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена; 

- који омогућава да се реализација одвија у складу са њим; 

- који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана; 

- који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано; 

- који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења; 

- који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и  учења; 

- који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности. 

 

У изради Развојног плана консултоване су препознате циљне групе а то су: ученици, наставно и ваннаставно особље 

школе, родитељи (преко Савета родитеља), чланови Школског одбора. 
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Методологија и поступак 
 

У жељи да се оствари континуитет у развоју Школе који је инициран Школским развојним планом за период 2015-2020. 

године. Циклус планирања започет је утврђивањем тренутног стања у школи што је подразумевало квантитативну обраду 

података о школи и квалитативан опис стања школе као резултат процеса Самовредновања. Као извор информација коришћени 

су: Годишњи план рада школе, Извештај самовредновања, Школски програм рада школе, swot анализа, извештај о спољашњем 

вредновању... Резултати анализе су нам пружили слику о функционисању школе, њеним снагама и слабостима, као и ресурсима 

у свим областима из различитих углова. 

Резултати су предуслов за идентификовање потреба школе и омогућили су нам дефинисање приоритетних праваца 

развоја школе. На основу дефинисаних приоритета постављени су општи и специфични циљеви, који показују шта желимо да 

постигнемо и унапредимо, а усмерени су ка подизању квалитета наставе и учења. Ради остваривања циљева развили смо 

акционе планове. У фази имплементације спроводимо активности назначене у акционом плану, а мониторингом осигуравамо 

ефикасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 

Лична карта школе 
 

Назив школе 

 
Средња пољопривредна школа са домом ученика-

Шабац 

Адреса Војводе Путника 58 

15000 Шабац 

Телефон 015/344-583 

Web- site sredpoljskola@edu.rs 

E-mail sredpolјskola@ptt.rs 

dompoljskole@ptt.rs 
 

Дан школе 24.јун 

Лого школе 

 

Број ученика 543   (шк.2020/21.година) 

Број смена у школи Прва смена 
7:30 – 13:25 

Друга смена 

13:30 – 19:25 

 

 

 

 

 

 

mailto:sredpolјskola@ptt.rs
mailto:dompoljskole@ptt.rs
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2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
 

Министарство народне привреде 24. јуна 1904. донело је решење за отварање Ратарске школе у Шапцу. Овде је од почетка 

века било двориште и ,,огледно поље„ Пољопривредне станице.  У 1906. завршени су послови на пространој штали за говеда и 

коње, свињац, 8 живинарника, кованлук, ковачка, коларска и плетарска радионица и стаклена башта.  

Прве школске године уписано је 27 ученика, а следеће године уписано 28 тако да се школске 1908/1909. у школи нашло 70 

питомаца. Годишње су ученици били оцењивани, а на крају су били разредни испити. Оцене су биле 2 негативна, затим 3,4,5. 

Све оцене саопштаване су родитељима писаним путем.  

Од оснивања па до 1928. школа је била подређена Министарству народне привреде, док је од 1931-1941. школа била у 

надлежности Банске школе у Сарајеву.  Већ од треће године постојања, Средња пољопривредна школа у Шапцу, свој простор и 

учионице делила је са Школом ученика у привреди, Женском занатском школом и неколико одељења Основне школе ,,Вук 

Караџић“.  

Школске 1960/1961. године у просторијама Средње школе отворена је и Виша пољопривредна школа. 

Интернат је почео да ради када и школа, под чијом је управом и био, али је имао свог управника, Педагошко веће и 

васпитаче. Интернат је био далеко од рентабилног пословања па је одлучено да се затвори. 

Школске 1977/1978. године дошла је реформа, усмерено образовање у две фазе. После двогодишњих заједничких основа, 

ученици пољопривредне и ветеринарске школовали су се још две, а ученици школе за квалификоване раднике још једну годину. 

Прилив ученика био је изнад свих очекивања. Уписано је 714 ученика па су формирана 23 одељења првих разреда. Те школске 

године у 36 одељења било је 1096 ученика, што је и највећа бројка у историји школе. 

Развој самоуправљања није мимоишао ни школство. Пољопривредна школа је као основна организација удруженог рада 

пољопривредно-прехрамбене струке  ,,23. октобар“ ушла у састав Радне организације Центар усмереног образовања ,,Душан 
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Петровић-Шане“ у Шапцу. Овај назив школа је носила до 7. јула 1989. године када је добила име– Средња пољопривредна 

школа ,,23. октобар“. Решењем Министарства просвете школа добија назив ,,Средња пољопривредна школа са домом ученика - 

Шабац“.  Од школске 2010/2011. године школа образује ученике по новим наставним плановима и програмима, што 

подразумева другачији начин праћења ученика, примену нових метода наставе и професионално усавршавање. 

Реконструкцијом старе зграде која је под заштитом државе, створени су услови за интернатски смештај па тако од 2005. 

године у школи постоји дом ученика са 70 места за смештај ученика. У школској 2019/2020.години, отварањем новог крила дома 

за смештај укупан капацитет је 105 ученика. Смештај ученика и услови боравка су у складу са најсавременим стандардима 

опремања домова. Дом располаже смештајним капацитетом од 39 соба, од којих су 2 собе намењене за инвалиде. Собе су 

двокреветне и трокреветне. У новом крилу дома је 18 соба и свака поседује купатило. У старом крилу дома је 21 соба и два 

заједничка купатила. 
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

 

 

Школски објекти и објекти за образовно васпитни рад 

 

 

СТАРА ЗГРАДА 

НОВА ЗГРАДА 

УЧЕНИЧКИ ДОМ 

ОБЈЕКТИ ШКОЛСКЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 

 

Просторни услови рада 

ПРОСТОР Број Пов-

м2 

Опремљеност % 

КЛАСИЧНА УЧИОНИЦА     

учионица 15 700 Врло добра 90 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ     

инфоматика 2 111 добра 70 

Православни катехизис 1 36 Врло добра 90 

Грађанско васпитање 1 50 Врло добра 90 

медијатека 1 52 одлична 100 

Физичко васпитање 1 54 неусловно  

Терени на отвореном: рукомет, мали 

фудбал 

1 46x25 Врло добро 90 

 одбојка  21x12 Врло добро 90 

КАБИНЕТИ     

физика 1 53 Врло добра 90 
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ветеринарски 1 64 Врло добра 90 

Лабораторија -  педолошка 1 53 одлична 100 

Лабораторија за прехрамбену струку 1 28 одлична 100 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ 

НАСТАВУ ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

    

Радионица за пекаре 1 73 одлична 100 

Прерада млека 1 107 Врло добра 80 

ОСТАЛИ ПРОСТОР 1    

Свечана сала 1 148 одлична 100 

Библиотека са читаоницом 1 53 одлична 90 

Разглас 1 16 одлична 100 

Ученички ресторан 1 54 одлична 100 

КАНЦЕЛАРИЈЕ     

Наставничка канцеларија     

Директор 1 36 одлична 100 

Секретар 1 26 одлична 100 

Помоћник директора 1 24 одлична 100 

Рачуноводство 1 11 одлична 100 

Психолог 1  одлична 100 

Педагог 1 10 одлична 100 

За израду пројеката 1 11 одлична 100 

За састанке 1 18 одлична 100 

Матична служба 1  Врло добра 80 
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Просторни услови на школској економији 

ПРОСТОР  Пов-

м2 

  

Пољопривредно земљиште  100 

ха. 

  

Школски парк  2 ха.   

Огледна парцела: 

хортикилтура,повртарство 

 1.2 ха   

Мини зоолошки врт  1 ха.   

ОБЈЕКТИ НА ШКОЛСКОЈ 

ЕКОНОМИЈИ 

Број Пов-

м2 

Опремљеност % 

стакленик 1 175 Врло добра  90 

пластеник 1 600 одлична 95 

Мали пластеник 2 70 добра 70 

Радионица : механичари 1 70 Врло добра 80 

Радионица: браварска 1 32 врло добра 80 

Канцеларија за професоре 1 15 Врло добра 90 

Канцеларија управника економије 1 15 врло добра 80 

Кабинет за хортикултуру 1 67 врло добра 80 

Кабинет за пољопривредну струку 1 49 врло добра 80 

Вински подрум 1 48 одлична 100 

Магацини  2 76 Врло добра 80 

Метална гаража 1 36 одлична 100 

Стара штала 1 410 одлична 100 

Нова штала 1 370 одлична 100 

Мешаона сточне хране 1 170 одлична 100 

трифолин 1 86 одлична 100 

Ветеринарска амбуланта 1 70 Врло добра 80 

сењак 1 480 одлична 100 

Отворено товилиште за бикове 1 125 одлична 100 

свињац 1 190 одлична 100 

Хала за јахање 1 871 одлична 100 

шупе 2 254 старе  
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4. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ СИСТЕМУ 
 

Подручје рада:  Производња, прерада и припрема хране 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ трајање 

Пољопривредни техничар четири године 

Прехрамбени техничар четири године 

Ветеринарски техничар четири године 

Техничар хортикултуре четири године 

Зоотехничар четири године 

Узгајивач спортских коња  три године 

Руковалац-механичар пољопривредне технике три године 

Прерађивач млека три године 

Пекар три године 

Месар три године 

Цвећар- вртлар три године 

Цвећар-вртлар са сметњама у развоју две године 

 

Ванредни ученици 

У нашој школи  могуће је ванредно школовање, које обухвата: 

 

 

 

 

Промена статуса 

Наставак школовања 

Преквалификација 

Доквалификација 
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КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

школска година број ученика 

2003/04. 638 

2004/05. 651 

2005/06. 675 

2006/07. 688 

2007/08. 687 

2008/09. 672 

2009/10. 627 

2010/11. 609 

2011/12. 557 

2012/13. 515 

2013/2014. 521 

2014/2015. 476 

2015/2016. 555 

2016/2017. 536 

2017/2018. 597 

2018/2019. 596 

2019/2020. 562 

2020/2021 543 

 

Структура ученика у дому 

 
За пријем ученика у Дом,  Министарство просвете Републике Србије расписује заједнички конкурс за пријем ученика у 

домове у Републици Србији, одредивши критеријуме за пријем и број расположивих места. Укупан капацитет је 105 ученика. 

Због епидемиолошке ситуације и на основу стручног упутства број расположивих места у Дому је 100. Ученици су распоређени 

у пет васпитних група. 
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5. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

Мисија  
 

 Мисија школе као једне од најстаријих пољопривредних школа у Србији, јесте да ученицима свих смерова пружи 

квалитетно и савремено знање из области пољопривреде и прераде хране. Такође, да им обезбеди квалитетну праксу која ће их 

припремити за будуће занимање, као и да своје ученике припреми за евентуално даље образовање и живот који их очекује. 

 Мисија наше школе је да испратимо најновије трендове у образовању и пољопривреди, и спроведемо их кроз образовање 

наших ученика и професора. 

 

Главни принципи у раду су :  

 

• Принцип неговања иновативне, интердисциплинарне и занимљиве наставе; 

• Принцип позитивне радне климе и коректних међуљудских односа у којима се ученици осећају сигурно, прихваћено и 

задовољно  

• Принцип веће укључености ученика у образовно-васпитни систем;  

• Принцип  подршке формирању друштвено одговорне и свестране личности ученика, 

• Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности  (тимски рад);  

• Принцип активног  учешћа наставника и ученикa у животу локалне заједницe и шире. 
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Визија 
 

Желимо да постанемо школа која ће у будућности од свог рада обезбедити средства за даља улагања у погледу 

осавремењивања наставе и школске економије. На тај начин били би слични европским школама. Намера нам је, да наши 

ученици буду по свом знању и способностима равноправни са својим вршњацима из развијених земаља Eвропе. Желимо да 

наши наставници сталним усавршавањем буду квалитетнији за извршавање оваквих задатака. Очекујемо да родитељи 

препознају наше жеље и постану кооперативнији за сарадњу и помоћ коју могу да пруже школи. Желимо да постанемо лидер 

међу пољопривредним школама у региону,  а и шире. 

 

Приоритетни задаци школе су:  

• Даље стручно усавршавање наставника  кроз  избор  семинара, који су ускладу са постојећим потребама школе и праћење 

примене стручног усавршавања; 

• Интензивирање размене знања и умења наставника и ученикау виду хоризонталне размене и учења унутар школе у виду 

размене и учења са колегама и ученицима у другим школама у окружењу и на међународној образовној сцени. 
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6. ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА РАДА 

Развојни циљеви Оствареност 

 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА 

 

Школски програм и Годишњи 

план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба 

ученика. 

 

Школски програм и Годишњи план рада 

школе сачињени су ускладу са прописима и 

међусобно су усклађени. Годишњи план рада 

школе омогућава остварење циљева и 

стандарда образовања и васпитања. 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Подизање квалитета наставе 

применом нових наставних 

метода, средстава и и облика 

рада. 

 

У нашој школи наставници ефикасно користе 

време на часу и постојећа наставна средства.  

 

Наставници прилагођавају рад на 

часу образовно - васпитним 

потребама ученика. 

 

Наставници прилагођавају рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика. 

Уредно воде евиденцију ученика по ИОП-у. 

 

Ученици стичу знања на часу. Ученици су у току часа активни, износе своје 

примере, анализирају... Поред уџбеника 

користе и друге доступне изворе знања.  

Већи број ученика се бави истраживачким и 

самосталним радом. 

 

Наставници користе поступке 

који су у функцији даљег учења. 

 

Ученици се стручно оспособљавају за рад у 

млекарама, пекарама, рад у пољопривреди и 

ветерини. 

 

 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Ученици постижу резултате на 

матурском испиту који су у 

складу са успехом током 

школовања. 

 

Школа примењује поступке којима прати 

успешност ученика. 

Резултати ученика на матурском испиту 

делимично су  у складу са школским оценама. 
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ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 

У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални 

развој ученика. 

 

Школа сарађује са релевантним установама у 

пружању подршке ученицима ( Центаром за 

социјални рад, Домом  здравља, Развојним 

саветовалиштем...).  

У школи функционише систем подршке деци 

из осетљивих група, као и подршка ученика 

са слабим оценама.  

Основан је хуманитарни фонд ,, Школарац“ 

за помоћ ученицима лошег материјалног 

стања. 

Значајну улогу у пружању подршке 

ученицима има Дом за ученике. 

У школи функционише систем 

пружања подршке ученицима. 

 

У школи функционише систем пружања 

подршке ученицима. Велики број ученика је 

обавештен о врстама подршке у учењу које 

пружа школа. 

 

 

 

 

 

 

ЕТОС 

Регулисани су међуљудски 

односи у школи. 

 

У школи су регулисани међуљудски односи. 

Реализоване су екскурзије запослених, 

прославе.  

Резултати ученика и наставника 

се подржавају и промовишу. 

 

Резултати наставника и ученика се 

подржавају и јавно промовишу путем медија 

(тв, друштвене мреже...). 

 

Школски амбијент је пријатан за 

све. 

 

Улазни простор школе уређен је тако да 

показује добродошлицу и прилагођен је 

потребама деце са сметњама у развоју. 

У уређењу школског простора преовладавају 

ученички радови. 

 

У школи је развијена сарадња на 

свим нивоима. 

Школа сарађује са школама и домовима из 

Србије, али и из иностранства (Словеније, 

Словачке, Босне и Херцеговине,  Хрватске, 

Француске). 
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ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

Директор ефективно и ефикасно 

организује рад школе. 

 

Планирање и програмирање у школи 

међусобно су усклађени. Директор ефективно 

и ефикасно организује рад школе. 

 

Руковођење директора је у 

функцији унапређивања рада 

школе. 

 

Руковођење директора је у функцији 

унапређивања рада школе. Приликом 

доношења одлуке, директор углавном доноси 

одлуке укључујући запослене. Ради на 

промоцији школе са домом. 

 

 

РЕСУРСИ 

 

Људски ресурси су у фунцији 

квалитета рада школе. 

 

Већина наставника се стручно усавршава у 

складу са Правилником о стручном 

усавршавању и своја знања примењује у раду 

са ученицима.  

Унапређење материјално – 

техничких услова рада. 

 

У великој мери су обезбеђени и материјално –

технички ресурси (простор, опрема за 

практичну наставу). Изграђено је ново крило 

Дома ученика. 
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7. SWOT  АНАЛИЗА 

 

 
 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  

✓ Квалитет практичнe наставe  

✓ Oпремљенoст економије за све профиле у нашој школи  

✓ Уређеност и безбедност окружења  

✓ Добро организован рад са децом са сметњама у развоју, 

индивидуализован приступ према ученицима који раде по 

ИОП-у  

✓ Изражена брига о деци са лошим материјалним стањем  

✓ Добри међуљудски односи 

✓ Стручан наставни кадар 

✓ Добра комуникација са ученицима  

✓ Добра организованост и визија руководства школе  

✓ Добра организација и визија Дома ученика 

✓ Широк дијапазон будућих занимања (образовни профили)  

✓ Стицање вештина које су важне за будући самостални рад  

✓ Могућност за дуално образовање  

✓ Сарадња са школама из иностранства   

⎯ Недовољан број кабинета и савремених наставних средстава 

⎯ Недостатак сале за часове физичког васпитања 

⎯ Недостатак реализовања угледних часова, секција, допунске и 

додатне наставе  

⎯ Присутност фронталног облика, недовољна заступљеност 

активне наставе 

⎯ Неуједначен критеријум оцењивања  

⎯ Недовољно стручно усавршавања за рад са децом са 

сметњама у развоју  

⎯ Слабо постигнуће ученика који се опредељују за нашу школу  

⎯ Слаба мотивисаност ученика, нередовно похађање наставе, 

проблем дисциплине на часу 

⎯ Недостатак међупредметне сарадње  

ПРЕТЊЕ МОГУЋНОСТИ  

• Смањен број ученика  

• Слаба заинтересованост уписа ученика за школу  

• Недостатак промовисања струке и подршке државе  

• Конкуренција других школа  

• Губитак обрадивих површина и слабљење економије  

• Потцењивање пољопривредне школе  

❖ Успостављање интезивне сарадње са локалним предузећима, 

фирмама, установама из окружења 

❖ Успостављање сарадње са локалном самоуправом ради 

могућности запошљавања након завршеног средњег 

образовања 

❖ Укључивање у међународне пројеката – остваривање већег 

броја међународних веза и размена искустава  

❖ Интезивнија промоција школе и струке  

❖ Развој дигиталних компетенција   

❖ Унапређивање наставног процеса, наставити са развојем 

економије  

❖ Развој Ученичке задруге 

❖ Тежити ка дуалном образовању  
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8. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
 

Тим за самовредновање је вредновао шест области квалитета рада школе. Резултати самовредновања у периоду од 2019/20.до 

2020/21.године су: 

8.1.ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ ИИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

 

 Тврдња Да Не  

1.1 Програмирање образовног –васпитног рада је у функцији квалитета рада школе   

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

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе ( наставници, стручни сараднци, директор, 

ученици, родитељи , локалана заједница) 

*  

1.1.3. Садржај кључних школских документа одржава специфичност установе *  

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичо-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе  * 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне , развојне и специфичне потребе ученика *  

1.2 Планирање рада органа , тела и тимова у функцији ефективног и ефиксаног рада у школи   

1.2.1 Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром *  

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су 

циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе 

*  

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања *  

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 

током школске године 

*  

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усаклађен је са садржајем годишњег плана рада *  
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1.3. Планирање образовног-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 

васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и опште међупредметних и предметних 

компетенција 

  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 

исхода постигнућа за оперативно планирање наста 

ве 

 * 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу 

*  

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

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања ученика *  

1.3.5 Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко – истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног окружења 

*  

1.3.6 Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/ или напомене о реалзацији планираних 

активности 

 * 
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8.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Упитник за наставнике 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи.  1 3 24 32 3,45 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe 0 6 28 23 3,30 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), 

0 3 29 28 

3,42 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 1 2 18 37 3,57 

2.1.6 Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања 1 2 23 32 3,48 

 

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

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика 0 3 16 39 3,62 

2.2.2 Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама сваког 

ученика. 

0 7 20 33 

3,43 

2.2.3 Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним 

потребама. 

0 4 18 38 

3,57 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе.  

1 5 13 41 

3,57 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 0 3 21 36 3,55 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу  

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене научено 

и образложе како су дошли до решења 

0 6 43 11 

3,08 

2.3.2 Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном 

праксом и свакодневним животом 

1 12 38 8 

2,90 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 0 19 28 13 2,90 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 1 9 31 19 3,13 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења  

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима 0 2 14 44 3,70 
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2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 0 0 22 37 3,63 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, укључуjући и jасне 

препоруке о наредним корацима. 

0 3 14 43 

3,67 

 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.      

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу 0 3 13 43 3,68 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

0 1 25 34 

3,55 

2.5.3 Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 0 1 22 37 3,60 

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 1 2 22 35 3,52 
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8.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

8.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Упитник за наставнике: 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

1 2 3 4 оцена 

 

3.2.Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 1 2 29 27 3,39 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа  

у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним  

стандардима. 

0 2 23 30 

3,51 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 1 5 24 29 3,37 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 1 4 27 26 3,34 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

0 4 21 34 

3,51 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 1 3 12 41 3,63 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу. 1 4 19 35 3,49 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за  

унапређивање наставе и учења. 

2 7 23 26 

3,26 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 0 4 23 32 3,47 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање  васпитне подршке ученицима. 0 4 19 36 3,54 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 0 2 23 32 3,53 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 1 2 17 39 3,59 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у  

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

0 4 21 34 

3,51 

4.2.  У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

0 6 23 30 

3,41 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

0 6 21 32 

3,44 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 0 7 20 32 3,42 
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 околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални  

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

0 6 21 32 

3,44 

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

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 0 3 8 47 3,76 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих  

група. 

0 3 9 47 

3,75 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни  

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

0 2 16 41 

3,66 

4.3.4. У школи се организују одговарајући програми/активности за подршку 

за ученике из осетљивих група.  

1 2 15 39 

3,61 

4.3.5. Школа препознаје ученике са изузетним способностима и помаже у  

њиховом напредовању 

0 7 18 32 

3,44 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

0 3 14 42 

3,66 
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Упитник за ученике: 

 

 

  Индикатор Тврдња/исказ Тачно средња 

1 2 3 4 оцена 

 

3.2.Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 16 54 77 80 2,97 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 17 35 103 72 3,01 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

16 34 92 85 3,08 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 16 29 77 105 3,07 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 19 35 73 100 3,12 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање  васпитне подршке ученицима 

( предавања на чос-у, разговори са одељењским старешином,педагогом,  

психологом...) 

13 34 69 11 3,22 

4.2. У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

24 35 91 77 2,97 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

 интересовања, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

29 23 72 100 2,94 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

 околине и одрживи развој. 

20 33 67 107 3,15 

4.2.4. 

 

Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални  

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

(ПИТАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА) 

21 20 63 78 2,48 

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

способностима. 

 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни  

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

14 23 84 106 3,24 
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Упитник за родитеље 

 

 

 

 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња  
оцена 

 

1 2 3 4  
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 
 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. / 1 8 8 3,41 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање  васпитне подршке ученицима. / 2 4 11 3,53 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике. 
/ / 3 14 3,82 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у  
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

/ 1 5 11 3,59 

4.2. У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
 околине и одрживи развој. 

/ / 3 14 3,82 

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

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

/ 2 1 14 3,71 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  
способностима и ствара услове за њихово напредовање ( акцелерација, 

 обогаћивање програма). 

/ 1 6 10 3,53 

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

2 / 2 13 3,53 
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8.5. ЕТОС 

Упитник за наставнике  

 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање  

и одговорност ученика 

0 5 29 29 3,38 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и  

санкције 

0 0 27 36 

3,57 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени  

поступци прилагођавања на нову школску средину 

1 10 28 24 

3,19 

5.1.4 У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 0 8 25 30 3,34 

5.2.  Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу  

5.2.1 Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као  

лични успех и успех школе 

1 2 22 38 

3,53 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених  

за постигнуте резултате 

0 14 31 18 

3,06 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех 0 12 26 25 3,20 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима установе 5 15 26 17 2,82 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља  

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 0 4 14 44 3,64 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са  

Протоколом о заштити деце/ ученика од насиља, злостављања и  

Занемаривања  у образовно-васпитним установама 

0 5 18 40 3,55 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи које су директно усмерене на превенцију насиља 0 8 28 27 3,30 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рада са ученицима који су укључени у насиље( који испољавају 

насилничко понашање, трпе га или су сведоци) 

0 8 28 27 

3,30 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.1. У школи је органозована сарадња стручних и саветодавних органа 1 4 16 39 3,53 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким  0 3 19 41 3,60 
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тимовима 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошка аутономија наставника и стручних сарадника 0 6 26 31 3,39 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе 2 14 27 20 3,03 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у  

циљу јачања осећања припадности школи 

6 17 29 11 

2,71 

5.5. Школа је центар иновације и васпитно – образовне изузетности      

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној 

заједници 

2 11 21 29 3,22 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и унапређују 0 8 26 29 3,33 

5.5.3 Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње 0 10 27 25 3,24 
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Упитник за ученике  

 

 

 

 

Индика

тор 

Тврдња/исказ Тачно Сре. 

оцен

а 

1 2 3 4  

 

5.1.  Успостављањи су добри међуљудски односи  

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност ученика. 1 1

9 

5

1 

56 3,27 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције. 2 1

0 

4

1 

62 3,41 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 4 2

4 

5

1 

46 2,80 

5.2 Резултати ученика и наставника се подржавајуни промовишу      

5.2.1. Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као лични успех и успех школе 4 1

4 

3

8 

72 3,39 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика за постигнуте резултате 7 1

3 

4

7 

59 3,25 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима  

свако има прилику да постигне резултат/успех. 

7 3

0 

3

4 

56 3,09 

5.3.  У школи функционише систем заштите од насиља      

5.3.1 У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 5 1

6 

3

0 

71 3,36 

5.3.4 Школа организује активности за ученике које су директно усмерене 

 на превенцију насиља 

2

5 

2

2 

3

6 

42 2,76 

5.4.  Школа јеразвијена средина на свим нивоима    

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања 

припадности школи 

3

3 

2

9 

3

0 

20 2,33 
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 Упитник за родитеље 

 

  

Индикатор Тврдња/исказ 

 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање  

и одговорност ученика 

1 2 13 16 3,37 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и  

санкције 

0 8 8 15 

3,22 

5.1.4 У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 1 7 16 8 2,97 

5.2.  Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу  

5.2.1 Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као  

лични успех и успех школе 

2 2 9 19 

3,40 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених  

за постигнуте резултате 

4 5 10 13 

2,68 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне 

резултат/успех 

4 5 10 13 2,68 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља  

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 2 5 5 19 3,38 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са  

Протоколом о заштити деце/ ученика од насиља, злостављања и  

Занемаривања  у образовно-васпитним установама 

0 4 15 13 3,28 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе 6 10 8 6 2,46 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у  

циљу јачања осећања припадности школи 

7 10 10 5 

2,40 

5.5. Школа је центар иновације и васпитно – образовне изузетности      

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и 

стручној заједници 

1 6 10 15 3,09 

5.5.4. Резултати успостављеног сиситема тимског рада би партнерских односа на свим нивоима школе представљају 

пример добре праксе 

3 4 14 11 

3,03 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истарживања 2 7 10 13 3,06 
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8.6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Упитник за наставнике и ПП службу, помоћно особље и особље са економије 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе  

6.1.1.  Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности 5 5 26 39 3,32 

6.1.2 Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенциjама запослених 2 5 23 54 3,54 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 4 7 18 47 3,42 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествуjу у 

доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

3 5 14 52 

3,55 

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

 

 

6.2.1 Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад 4 6 16 41 3,40 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. . 

4 7 20 44 

3,39 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.. 1 10 19 45 3,44 

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

вредновања.. 

4 7 17 47 

3,43 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима 4 3 24 45 3,45 

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 3 7 18 47 3,45 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења.  4 4 15 51 3,53 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. . 

2 8 13 50 

3,52 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

5 6 21 43 

3,36 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу 

професионално деловање.  

1 7 32 35 

3,35 

6.4.3 Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа 

вреднуjу и унапређуjу наставу и учење 

4 6 25 40 

3,35 

6.4.4 Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 3 10 21 42 3,34 
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Упитник за родитеље  

 

 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно средња 

1 2 3 4 оцена 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса 4 4 22 35 3,35 

6.5.2 Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе 1 8 29 30 3,29 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух  

6.6.1 Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организациjама и 

локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика 

4 1 12 51 

3,62 

6.6.2 У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе 3 2 19 43 3,52 

6.6.5 Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно 

учење ученика и наставника 

5 0 11 51 

3,61 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња  

оцена 

 

1 2 3 4  

6.1.    Руковођење директора у функцији унапређења рада школе 

 

 

6.1.3 Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада / 2 1 14 3,71 

6.3.  Лидерско деловање директора омогућава развој школе      

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима / / 1 16 3,94 

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе / / 6 11 3,65 

6.6.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења / / 3 14 3,82 

6.5. Материјално – технички ресурси користе се фумкционално  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса 2 2 5 8 3,12 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух .  

6.6.4. Школа укључује ученике и  родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета  / / 3 14 3,82 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за 

целоживотно учење ученика и наставника 

/ 1 2 14 3,76 
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9. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАЗВОЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЈАЧАЊЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

НАСТАВНИКА 
УЧЕЊЕ И 

РАЗВИЈАЊЕ 

МОТИВАЦИЈЕ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРАЋЕЊЕ И 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

РАДА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИМ 

ПОТРЕБАМА 

УЧЕНИКА 

КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСТУПАКА У 

ЦИЉУ ДАЉЕГ 

УЧЕЊА 
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10. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

Развојни циљеви: 

 

1. Школски програм и Развојни план су у складу са потребама и условима рада Школе. 

 

 

Циљ: 

1. Школски програм и Развојни план су у складу са потребама и условима рада Школе. 

  Специфични циљ: 1.1.Праћење и допуна/измена Школског програма и Развојног плана 

1.1.1.Задатак : Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада са прописима 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази Индикатори остварености 

Усклађивање школског 

програма и годишњег 

плана рада са изменама 

закона и прописа 

 

Праћење измена 

закона и наставних 

планова и 

програма 

 
Секретар, стручни 
актив за развој 
школског 
програма, стручни 
актив за развојно 
планирање 
 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

август текуће 

школске године 

Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Школски програм и 

годишњи план рада су у 

потпуности усклађени са 

законима и прописима 

 

 

Израда анекса школском 

програму 

Праћење измена 

закона и наставних 
планова и 
програма 

Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Школски 

програм 

Школски програм је у 

потпуности усаглашен са 

наставним плановима и 

програмима 
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1.1.2.Задатак: Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације Докази Индикатори остварености 

Уграђивање акционог плана 

Развојног плана школе за 

текућу годину, структурних 

елемената школског 
програма у Годишњи 
план рада 

Израда годишњег 

плана рада у 

складу са 

школским 
програмом и 
развојним планом 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора и ППС 

 
август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Годишњи 

план рада 

 

Школски програм, 

Годишњи план рада и 

Развојни план школе су 
међусобно усклађени 

 

Садржајно и временско 

усклађивање програма 

наставних предмета у 

оквиру сваког разреда 

Стручна већа 

садржајно и 

временски 

усклађују 

програме 

међусобно 
сродних предмета 

 

 

Председници 

стручних већа 

 

 

август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Оперативни 

планови 

наставника 

 

Наставни планови и програми 

међусобно сродних 

предмета су садржајно и 

временски усклађени 

(корелације) 

 
1.1.3.Задатак: Израда плана ваннаставних и слободних активности 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази Индикатори остварености 

- Испитивање интересовања 

ученика 

 

 - Израда плана ваннаставних 

и слободних активности 

 
 - Праћење реализације 
активности 

Праћење измена 

закона и наставних 
планова и 
програма 

Помоћник 

директора за 

наставу, 

одељењске 

старешине 

 
јун, август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Годишњи план 

рада,  

Акциони 

планови 

Анкетни 

листићи 

 

Ваннаставне активности 

ученика су добро осмишљене и 

задовољавају потребе ученика. 

 
Ваннаставне активности су 
сачињене у складу са 
могућностима школе. 
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11. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

1.Развојни циљеви: 

 

1.Јачање компетенција наставника и васпитача кроз континуирану едукацију у циљу подизања квалитета образовно-васпитног 

рада. 

2.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 

3.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање праћења и 

процењивања у настави. 

4. Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

5. Наставници користе поступке који су у функцији даљег учења. 

Циљ: 
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

  Специфични циљ: 1.1.Стицање нових компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак:1.1.1 Стално стручно усавршавање наставног кадра у школи 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

Време реализације Докази Индикатори остварености 

 

Интегрисани 

приступ настави, 

међупредметна 

настава 

 

 

Кроз угледне часове 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год.у 

сагласности са 

плановима 

наставника  

Годишњи план 

рада, припреме за 

час, извештај са 

часа, 
Записници са 
састанка стручног 
већа 
 

5 наставника током једне 

школске године реализује 

угледне часове којима 
демонстрира интегрисани 
приступ настави,  
развијање међупредметних 
компетенција 
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Дискусије, анализе, 

размена искуства 

 

На састанцима 

стручних већа 

дискутује се о 

начинима за 

побољшање наставе и 

анализира реализација 

угледних часова 

 

Председници 

стручних 

већа 

 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

након реализованих 

часова 

 

 

Записници са 

састанка стручног 

већа, извештај о 

стручном 

усавршавању 

 

У свим стручним већима 

вршена је анализа- дискусија 

бар једном  у полугодишту 

 

Излагање о 

савладаном 

програму стручног 

усавршавања 

На састанцима стручних 

већа наставници преносе 

нова искуства члановима 

који нису посетили 

програм стручног 

усавршавања 

Наставници 

који су 

савладали 

програм, 

председник 

стручног већа 

 

 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

након реализованих 

програма  

 

Записници са 

састанка стручног 

већа, извештај о 

стручном 

усавршавању 

У свим стручним већима бар 

један члан је излагао 

савладан програм једном 

током године 

Циљ: 
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада 

Специфични циљ: 1.1.Стицање нових компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак: 1.1.2.Стално стручно усавршавање наставника у/ван установе. 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 
Време реализације 

Докази Индикатори остварености 

Реализација програма 

стручног усавршавања из 

области- инклузија ученика 

са сметњама у развоју 

Кроз 

акредитоване 

програме 

Председници 

стручних већа, 

директор 

Током године 

2020. и 

2021.године 

 

Сертификат 

Један члан стручног већа је 

стекао сертификат програма и 

презентовао стечена знања на 

састанку стручног већа 

Реализација програма 

стручног усавршавања из 

области- учење да се учи и 

развијање 
мотивације 
 

Кроз 

акредитоване 

програме 

 

Председници 

стручних већа, 

директор 

Током 
2022. и 2023. 

године 
када се укаже 
прилика 

 

Сертификат 

Један члан стручног већа је 

стекао сертификат програма и 

презентовао 
стечена знања на састанку 
стручног већа 
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Реализација програма 
стручног усавршавања из 
области- иновативне методе 
наставе и управљање 
одељењем 
 
 

Кроз 

акредитоване 

програме 

 

Председници 

стручних већа, 

директор 

Током 
2024.године када 

се укаже 

прилика 

 

Сертификат 

Један члан стручног већа је 
стекао сертификат програма и 
презентовао стечена знања на 
састанку стручног већа 

Циљ: 
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљ:1.2.Усавршавање постојећих компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак: 1.2.1 Активна практична примена новостечених знања и вештина у припреми наставе 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази Индикатори остварености 

 

 

У наставним 

плановима и 

програмима 

предвидети савремене 

наставне методе 

За поједине 

наставне садржаје 

треба предвидети 

да ће бити 

обрађени 

применом активне 

методе наставе 

или интегрисаног 
приступа 
 
 

 

 

Председници 

стручног већа, 

педагог, психолог 

 

 

 

Агуст у 

периоду 

2020/21-

2024/25. 

 

 

Оперативни 

планови рада 

наставника 

 

 
Минимум један члан 

стручног већа је предвидео 

најмање 2 часа са активним 

методама наставе 

 
Програми наставних 

предмета су међусобно 

садржајно и временски 

усклађени у оквиру 

сваког разреда. 

 

Анализом програма 

рада сродни активи 

усклађују време 

обраде различитих 

модула 

 

Педагошки 

колегијум, 

председници 

стручних већа 

 

 

Август у 

периоду 

2020/21-2024/25. 

Записници са 

седница 

стручног 

већа, 

оперативни 
планови 
наставника 
 
 

 

Усклађени су планови 

минимум за два стручна 

већа прехрамбене струке и 

2 стручна већа 
пољопривредне струке 

1.2.2.Применити у наставном процесу знања стечена на семинарима 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази Индикатори остварености 
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Реализација угледних и 

огледних часова 

Угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом 

рада и личним 

планом стручног 

усавршавања се 
реализују 

 

 

Наставници, 

педагог, психолог 

 

 

2020/21-2024/25. 

 

 

Извештај о 

часу, 

припрема 

Сви угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом рада су 

реализовани и на њима је 

јасно уочен активан 

приступ настави 

Коришћење гугл 

учионице 

У сарадњи са проф. 

информатике и 

српског језика  

Наставници шк.2020/21.год. База 
података на 
интернету 

Сви наставници су 

обучени за гугл 

платформу 
Циљ: 
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљ: 1.3.Јачање професионалних капацитета запослених коришћењем информационо – комуникационе 
технологије 
Задатак: 1.3.1.Оспособити наставни кадар за примену савремених метода и иновативних облика рада 

Активности Начин реализације Носиоци Време реализације Докази Индикатори 

остварености 

Провера 

оспособљености 

наставника за 

примену ИКТ у 

настави 

Увидом у 

припреме 

наставника, 

анализом 

упитника 

 

Проф. информатике, 

помоћник директора 

 

 

шк. 2020/2021..год. 

 

Извештаји, 

анкете 

Сви  наставници 

користе  стечено 

знање 

Реализација неопходне 

обуке за рад на 

рачунару 

У школи се 

организује обука 

за све наставнике 

Директор, 

Проф.информатике, 

српског језика и 

књижевности, 
помоћник директора 

 

Август шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 

 

Лични 
извештаји 

 

Сви наставници су 

успешно завршили 

обуку 

Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење . 
Специфични циљ: 2.1.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе 

Задатак: 2.1.1.Укључити ученике у ваннаставне активности чиме је омогућено да ученици испоље своја интересовања и 
потребе и остваре висок степен мотивисаности и социјалне одговорности за сопствено напредовање 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази 



 

42 

 

Утврђивање тачног броја 

ученика који су укључени у 

ваннаставне активности 

Извештај наставника 

за 
ваннаставне 
активности 

 

Тим, чланови 

СТРЗ 

 

Октобар шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Дневник рада ваннаставних 

активности 

 

Промоција рада секција у 

школском часопису 

Чланови секција 

припремају текстове за 

школски лист о свом 

раду 

 

Наставници, 

редакција 

листа 

 

током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Текстови у школском листу 

 

Промовисање рада секције 

кроз јавне часове 

Организовање и 

реализација јавних 

часова 

 

Наставници 

 

током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Дневник рада ваннаставних 

активности, извештаји 

Задатак:2.1.2.Одржати број секција које раде у школи. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази 

Анализа интересовања 
ученика за ваннаставне 
активности 

Анкетирање ученика 
чланова Парламента о 
интересовањима 

 

Тим 
Децембар шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 
Евиденција тима, записник са 

Ученичког парламента 

Укључити ученике у 
планирање рада секције 

Чланови секције 

предлажу  теме 
Наставници током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Дневник рада ваннаставних 

активности, извештаји 

 

Изменити програм и план 

рада појединих секција 

Наставник уважава 

потребе ученика и 

израђује план рада 
секције 

 

Наставници 

 

током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Годишњи план рада 

Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење 
Специфични циљ: 2.2.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике учења 
Задатак: 2.2.1. Обучити наставнике за различите технике учења на часу 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 
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Стручна већа 

припремају план 

коришћења 

различитих техника 

На састанцима 

стручних већа 

разматра се 

коришћење 

различитих техника 

учења за поједине 

наставне теме 

 

 

 

Председници 

стручних већа 

  

то
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к
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Записници са 

састанка 

стручног већа 

 

 

Сва стручна већа су дискутовала 

о техникама учења која ће 

применити 

 

Наставници 

примењују договорене 

технике 

У припремама 

наставника је 

назначено које 

технике учења 
користе на часу 

 

 

Наставници 

Припреме 

наставника, 

извештај о 

посећеним 
часовима 
 

 
50% наставника наводи у 

припремама и реализује у настави 

различите технике учења 

Задатак: 2.2.2. Наставници уче ученике различитим техникама учења на часу 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Наставници 

реализују часове на 

којима се 

ученици оспособљавају 

за примену различитих 

техника учења 

За предвиђене 

наставне садржаје 

наставници вежбају 

ученике за различите 

технике учења 

 

 

Наставници 

 

 

током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 
 

 

Извештаји о 

посећеним 

часовима 

Сви наставници који су планом 

предвидели реализују 

активности на часу 

Одељењске 

старешине и 

васпитачи обрађују 

тему Технике учења 

На ЧОЗ-е и у оквиру 

васпитног рада у 

Дому обрађује се 

тема Технике учења 

Одељењске 

старешине, 

васпитачи 

током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 

 

Евиденције  у 

Дневнику 

образовно -

васпитног рада и 

дневнику 

васпитног рада 

Одељењске старешине и 

васпитачи су предвидели и 

реализовали активност на часу 

Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење 
Специфични циљ: 2.3.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике оцењивања 
Задатак: 2.3.1. Наставници континуирано прате напредовање ученика 
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Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Праћење напредовања 

ученика у белешкама 

наставника 

На састанцима стручних 

већа чланови бирају форму 
по којој ће пратити 
напредовање ученика 

 

Председници 

стручних 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Записници са 

састанка 

стручног 

већа 

 

Сви наставници имају 

форму којом прате 

напредовање 

Наставници користе 

и формативно и 

сумативно 
оцењивање 

Наставници прате 

напредак ученика, 

евидентирају мишљење и 
препоруке 

 

Наставници 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Евиденциј

а 

наставника 

60% наставника 

континуирано прати 

напредовање ученика 

Употреба 

електронског 

дневника 

Предметни 
наставници уносе 
препоруке и мишљење 

Одељењски 
старешина, 
наставници 
 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 
 

Електронск

и дневник 

Наставници уноси податке 

у електронски дневник 

Задатак: 2.3.2. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Израда форме по којој ПП служба у сарадњи са 
руководством одређује 
форму праћења – формулар 
за самоевалуацију напретка 
ученика 

  
Израђен 

образац 

праћења 

 
ће ученици пратити ПП служба, 

пом.директора током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

80% ученика бележи 
напредак из различитих напредовање 

предмета   

Реализација часова на 

којима се ученици 

обучавају како да прате 

напредовање 

Одељењске старешине 

обучавају ученике на 

начине попуњавања 

табела – самоевалуација 

рада 

  Извештај са 

часа 

одељењског 

старешине 

 

Одељењске 
током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Све одељењске старешине су 

старешине реализовале час обуке 

   
Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење 

Специфични циљ: 2.4.Техничка опремљеност школе, пријатан, адекватан и подстицајан простор за примену савремених и 

иновативних метода наставе у циљу мотивације ученика. 
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Задатак: 2.4.1. Опремити учионице савременим наставним средствима (телевизори, пројектори, паметне табле) 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације Докази Индикатори 

остварености 

Обезбедити наставна 

средства 

Конкурисање за 

различите фондове и 

пројекте 

 

Директор, 

тим 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

документација 

 

Обезбеђена средства 

Задатак: 2.4.2. Мотивисати наставнике  и ученике за примену нових метода рада. 

Обезбедити подстицајан и 

адекватан простор за 

примену иновативних 

метода 

 

Педагошко- 

инструктиван рад, 

стручно усавршавање 

наставника, посета 

часовима 

 

ПП служба, 

директор 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Извештаји 

наставника, 

протоколи посете, 

евалуација 

квалитета рада 

 

 

Наставници су мотивисани 

за примену нових метода 

рада, створена је 

подстицајна клима 

применом нових метода 

Подстицати ученике на 

самостални и истраживачки 

рад (израда паноа, 

презентација) 

Ученици на часу поред 

уџбеника користе и друге 

доступне изворе знања.  

Већи број ученика се бави 

истраживачким и 

самосталним радом 

 

Наставници 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Портфолио 

ученика, 

електронкси 

дневник 

 

Ученици и наставници су 

мотивисани за 

истраживачки и самостални 

начин рада 

Циљ: 
3.Школа континуирано доприноси  већој  успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање 
праћења и процењивања у настави. 
 
Специфични циљ: 
3.1.Усклађивање школских оцена са оценама на завршном и матурском испиту 
 
 
Задатак: 3.1.1.Примена јединствених критеријума оцењивања на нивоу стручних већа 
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Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Анализа и дискусија о 

израђеним јединствених 

критеријумима 

оцењивања 
за предмете 

На састанцима 

стручног већа 

анализирати 

јединствен критеријум 
оцењивања 

Председник 

стручног већа, 

помоћник 
директора 

  то
к
о
м

 ш
к
.2

0
2
0
/2

1
. 

–
 ш

к
.2

0
2
4
/2

0
2
5
.г

о
д

. 

 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Израђени јединствени 

критеријуми 

оцењивања 

Упознати ученике са 

критеријумима 

оцењивања за све нивое 

Након обраде 

наставних тема 

ученике информисати 

о критеријумима 
 

 

Наставници 

 

Документација 
Сви наставници су 

упознали ученике са 

јединственим  

критеријумима за оцену 

Ученици су упознати са 

образовним стандардима 

постигнућа 

Ученици се упознају 

на почетку и током 

школске 
године о предвиђеним 
стандардима 
постигнућа 
 

 

Наставници 

 

Документација 

Сви наставници су упознали 

ученике са стандардима 
образовних постигнућа у 
вези са предметом који 
предају 

Задатак: 3.1.2.Тестове знања прилагодити завршним тестовима 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације Докази Индикатори остварености 

 

Анализа збирке задатака 

за завршни и матурски 

испит 

 

На састанцима 

стручних већа 

 

Председник 

стручног већа 

 

Прво 

полугодиште 

шк.2020/21. 

– 

шк.2024/202

5.год. 

 

 

Записници са 

састанка 

стручног већа 

стручних 
предмета 

Сва стручна већа су 

анализарала збирку задатака и 

формирала јасан став о 

припреми ученика за испит 
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Израда тестова у складу 

са захтевима са завршним 

тестом 

На састанцима 

стручних већа чланови 

састављају тестове по 

узору на задатке из 

збирке 
наглашавајући сличност 

 

Председник 

стручног већа 

 

током 

шк.2020/21. 

– 

шк.2024/202

5.год. 

 

Записници са 

састанка 

стручног већа, 

тестови 

Тестови који се користе за 

процену знања су у 

сагласности са тестовима на 

завршном испиту 

Организовање 
припремне наставе за 
завршне и матурске 
испите 

према правилнику о 

реализацији матурских 

и завршних испита 

 
мај-јун  

шк.2020/21. 

– 

шк.2024/202

5.год. 

 

 

 

Дневник рада 

 

Сви часови припремне наставе 

су реализовани 

Циљ: 
4. Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

Специфични циљ: 
4.1. Наставници на часу прилагођавају темпо рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 
 
Задатак: 4.1.1.Припремање часа у одељењима са ученицима који похађају наставу по ИОП-у 

Активности Начин реализације 

 

Носиоци Време 
реализације 

Докази Индикатори остварености 

Припремити наставни 

материјал за ученике који 

теже напредују у учењу 

 

 
Наставници се упознају 
и примењују обрасце 
ИОП-а и израђују  
планове и припреме 

СТИО тим 
  

 

Записник са 

тима 

Израђени и попуњени 

обрасци 
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Евалуација рада ученика 

по ИОП-у и 

самоевалуација рада 

наставника који  предају 

тим ученицима 

Наставници попуњавају 

обрасце , редовно  

евалуирају рад ученика 

и самоевалуирају свој 

рад , уредно водити 

педагошку 

документацију 

 

Наставници 

 

Документација 
Сви наставници су упућени 

и примењују законску 

обавезу 

Редовно реализовати  

додатну и допунску 

наставу  

На основу испитивања 

ученика и увида у 

њихово образовно 

постигнуће, наставници 

реализују допуснку и 

додатну наставу 

 

Наставници 

 

ш
к
.2

0
2
0
/2

1
. 

–
 

ш
к
.2

0
2
4
/2

0
2
5
.г

о
д

. 

 

 

Дневник рада 
Сви наставници су 

испитали и проценили 

ученике, те на основу тога 

реализују допунску и 

додатнну наставу 

Циљ: 
5. Наставници користе поступке који су у функцији даљег учења. 

  Специфични циљ: 5.1. Наставници обавештавају ученике о њиховом напредовању и раду. 

Задатак:5.1.1 .Редовна повратна информација о начину рада ученика. 
 

Активности Начин реализације 
  Носиоци 

Време реализације 

 

Докази Индикатори 

остварености 

Наставници користе 

похвалу у циљу 

мотивисања ученика да 

дају своје предлоге, 

коментаре и образлажу 

процену одговора 

У току часа ученици су 

активни, износе своје 

примере, анализирају... 

Наставници користе 

похвалу и јасно 

образлажу оцену. 

 

Предметни 

наставници 

то
к
о
м

  
ш

к
.2

0
2
0
/2

1
. 

–
 

ш
к
.2

0
2
4
/2

0
2
5
.г

о
д

. 

 

 

Дневник, 

педагошка 

свеска 

Наставници 

похваљују труд 

ученика и дају 

повратну 

информацију 

ученицима 



 

49 

 

Редовно обавештавати 

родитеље о напредовању 

ученика. 

Одељењске старешине 

редовно  обавештавају 

родитеље о начину рада 

ученика  

Одељењске 

старешине 
током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Евиденција Родитељи су 
обавештени о раду 
ученика. 

Наставници континуирано 

прате напредак ученика  

( примењују и формативно 

и сумативно оцењивање) 

Наставници редовно 

прате и евидентирају рад 

ученика у педагошкој 

свесци/електронском 

дневнику 

Наставници 
током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Евиденција 

Наставници редовно 

прате начин рада ученика 

и ученици су упознати са 

тим 
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12.ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ –  

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
1.Развојни циљеви: 

 

1.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

2.Ученици постижу резултате на матурском испиту који су у складу са успехом током школовања. 

 
Циљ: 
1. Школа континуирано доприноси  већој успешности ученика. 

Специфични циљ: 1.1.Праћење постигнућа ученика ради планирања анализе успешности. 

1.1.1.Задатак: Континуирано праћење постигнућа ученика. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Праћење резултата 

ученика остврених при 

упису у школу 

Увид и 

анализа 

уписне 
документације 

 

ППС 

  се
п

те
м

б
ар

 т
ек

у
ћ
е 

ш
к
.2

0
2
0
/2

1
. 

–
 

ш
к
.2

0
2
4
/2

0
2
5
.г

о
д

. 

 

школска 

документација 

Анализа резултата на 

нивоу генерације 

Праћење остварених резултата 

матураната при упису на 

жељене више, високе школе и 

факултете 

Одељењске 

старешине у 
контакту са 
ученицима 

 

ППС 

 

школска 

документација 

 

У већој мери, матуранари  

су уписали жељене 

факултете 

Праћење постинућа ученика 

на  
такмичењима 

Извештаји 

са 

такмичења 

 

ППС 
школска 

документација 

Ученици учествују и постижу 

добре резултате на свим 

нивоима 
такмичењима 

 

Анализа постигнућа и 

израда пропратне 

документација 

 

Увид у 

документацију 

 

 

ППС 

 

школска 

документациј

а 

Документација је ажурна, 

а извештавање о 

резултатима је 

континуирано и служи 
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као додатни вид 

мотивације 

постигнућа осталих ученика 
1.1.2. Задатак:  Направити систем јавне промоције ученика који постижу резултате у наставним и ваннаставним 
активностима. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Промоција талентованих 

ученика 
који су се истакли у појединим 
областима 

на 

родитељским 

састанцима, 

ШО и СР 

 

Руковод

ство, 

наставн

ици 

 то
к
о
м

 ш
к
.2

0
2
0
/2

1
. 

–
 ш

к
.2

0
2
4
/2

0
2
5
.г

о
д

. 

 
 

 

записници 

 

промоција свих ученика 

који остварују успех 

Презентација талентованих 

ученика који су се истакли у 

појединим областима локалној 

заједници 

 

(стипендије, 
награде, 
медији) 

Руковод
ство, 
наставни
ци 

записници 
промоција свих ученика који 
остварују успех 

 

Промоција талентованих ученика 

у штампаним материјалима 

школе 

Кратки текстови о 
награђеним 
ученицима у 
школском листу, 
Годишњаку 

 
 
Редакције 

 

штампани 

материјал 

 

промоција свих ученика који 

остварују успех у штампаним 

материјалима 

1.1.3.Задатак: Смањење броја ученика који су напустили школовање  

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације 
Докази Индикатори остварености 

Рад на адаптацији на школске 

и домске услове живота 

саветодавни рад, 

тестирање 

 

ППС 
током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 

 
 

документација  реализоване све 

активности у адаптацији 

ученика 
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Праћење ефеката допунске и 

додатне наставе 

Анализа 

извештаја 

наставника који 

остварују 

допунску/додатну 
наставу 

 

 

ППС 

 

током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 

 

 

 

 

извештаји  

 

позитиван ефекат 

допунске и додатне 

наставе 

Циљ: 
  2. Ученици постижу резултате на матурском испиту који су у складу са успехом током школовања. 
 

  Специфични циљ: 2.1. Интензивирати активности које ће допринети успешнијој реализацији матурског/ завршног   

испита 

2.1.1.Задатак:  Реализовати  припремну наставу и обезбедити услове за полагање матурског/завршног испита. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време 

реализације Докази Индикатори остварености 

Реализовати припремну 

наставу. 

Наставници 

током школске 

године редовно 

реализују 

активности које 

ће допринети 

напредовању 

ученика. 

 

ППС 
током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 

 

документациј

а  

Наставници током школске 

године редовно реализују 

активности које ће 

допринети напредовању 

ученика. 

Омогућити исте услове  

полагања за све 

(обезбедити амфитеатар за 

полагање) 

 

Омогућен је 

простор за 

полагање, услови 

су подстицајни за 

полагање испита 

Руководство  

Крај током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.

год. 

 

 

 

 

извештаји  

 

подстицајни простор 
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13.ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ –  

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

1.Развојни циљеви: 

 

1. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

2. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 

Циљ: 
  1. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

  Специфични циљ: 1.1. Подстицање интересовања ученика у оквиру ваннаставних активности. 

1.1.1.ЗАДАТАК:  Унапређење рада школских секција и укључивање у рад према интересовањима и индивидуалним 
способностима 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

Испитивање могућности, 

потреба и интересовања 

ученика за ангажовање у 

секцијама, такмичењима и др. 

ваннаставним активностима. 

 

Предметни наставници 

испитују интересовања 

ученика. 

 

Предметни 

наставници 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 
 

документација  
Унапређен је рад секција и 

ученици су према својим 

интересовањима укључени 

у њихов рад. 

 

Израда Годишњег програма 

рада секција и његова 

реализација. 

ПП служба прикупља 

планове секција,  

пред.наставници 

редовно реализују 

год.планове 

 

Предметни 

наставници 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Планови 

секција, 

Дневник 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

Израђени годишњи 

планови се реализују 

редовно 
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Мотивисати ученике да се 

укључе у рад постојећих 

секција. 

Унапређен је рад 

секција и ученици су 

према својим 

интересовањима 

укључени у њихов рад. 

Предметни 

наставници 
 током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

извештаји Наставници и ученици 

укључени у рад секција 

 

Презентација и промовисање 

резултата рада секција. 

 

У школи се самостално 

или у сарадњи са 

локалном заједницом 

организују активности 

које доприносе личном 

и развоју социјалних 

вештина и здравих 

стилова живота. 

Предметни 

наставници 
током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Сајт школе, 

извештаји 

Изложени ученички 

продукти, радови на сајту 

школе, извештаји и 

фотографије са одржаних 

манифестација 

 

1.1.2.ЗАДАТАК:  Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина и здравих стилова живота 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

Спортско дружење ученика и 

наставника. 

Предметни 

наставници испитују 

интересовања 

ученика. 

 

Предметни 

наставници 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 
 

документација  
Унапређен је рад секција и 

ученици су према својим 

интересовањима укључени 

у њихов рад. 

 

На ЧОС-у реализовати теме у 

вези са здравим стиловима 

живота. 

 

Обрада теме, 

подстицање ученика 

на спортске 

активности 

 

Одељењске 

старешине 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Дневник 

образовно-

васпитног рада 

 

Ученици се баве 

спортским активностима, 

схватају важност здравог 

стила живота. 

Подстицање ученика за учешће 

у многобројним хуманитарним 

акцијама које организују школа 

и лок. заједница. 

 

Одељењске 

старешине на ЧОЗ 

подстиче ученике за 

учешће у 

хуманитарним 

Одељењске 

старешине 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

извештаји, 

фотографије 

Ученици су 

заинтересовани и 

учествују у 

хуманитарним акцијама у 

школи и у акцијама  у 
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акцијама у/ван 

школе 

сарадњи са 

лок.заједницом 

Практичну наставну учинити 

атрактивнијом ради личног 

развоја ученика – полагање 

вожње у оквиру образовног 

профила руковаоц-механичар 

пољопривредне технике 

Предложити 

унапређивање и 

измену наставног 

програма за 

образовне профиле 

Руководство Јун- август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

документација Измењен начин извођења 

практичне наставе 

Циљ: 
2.У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 

  Специфични циљ: 2.1. Упознавање ученика са мерама подршке. 

2.1.1.Задатак:  На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

Упознавање ученика са 

мерама подршке. 

На часовима одељењског 

старешине, као и на 

редовним часовима,  

ученике упознати са 

врстама подршке у учењу 

које пружа школа. 

 

Кроз индивидуалне и 

групне разговоре, 

обавестити ученике о 

врстама подршке. 

 

Ученике који постижу 

лош успех упутити на 

разговор код пегагога и 

психолога. 

 

Одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

Септембар месец 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 
 

документација  
Сви ученици су 

обавештени о врстама 

подршке у учењу које 

пружа школа. 

 

 

На основу анализе успеха 

предузете су све неопходне 

мере од стране свих 

наставника, како би се 

пружила адекватна помоћ 

ученицима који слабије 

напредују у учењу. 
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14.ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ЕТОС 
 

 

 

Развојни циљеви: 

 

1. Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених основних и посебних обележја, 

промоцијом  ученичких  постигнућа  и  резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања. 

 

1.Задатак: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

 

Успешна комуникација – 

проток и доступност 

информација свим 
запосленима и ученицима 

Информације о 

активностима на 

седницма Н.већа, 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Ученичког парламента, 

информације у 

Школском листу, на 
Сајту, огласне табле за 
ученике и наставнике 

 

 

Руководство 

школе 

 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и сви 

ученици су обавештени о 

свим активностима 

Организација ваннаставних 

активности у којима свако од 

ученика има прилику да 

постигне  резултат 

Спортска такмичења, 

изложбе, 

манифестације 

Руководство 

школе, 

председници 

стручних већа 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Школска 

документација 

Организоване активности 

Наградити ученике који 

постижу одређене резултате 

Награђивање ученика 
након успеха у Руководство, 

одељењске 

током шк.2020/21. 

– 
Извештаји о 

активностима 

Организовање и 
планирање награђивања 
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 активностима школе са 
домом 

старешине шк.2024/2025.год. 
 

ученика 

Редовно извештавање о 

учешћу чланова колектива и 

ученика у активностима 

значајним за одвијање 

школског живота 

Извештаји о 

активностима на 

седницма Н.Већа, 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Ученичког 

парламента, у 

Школском листу, 

Годишњаку, на Сајту, 

огласне табле за 

ученике и наставнике 

 

 

 

 

Руководство 

школе 

 

током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и сви 

ученици су обавештени о 

свим активностима 

2. Задатак: Подршка и помоћ родитеља, Школског одбора и локалне заједнице у промоцији Школе; Обележавање Дана Школе 
и Св.Саве 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

Направити план активности 

поводом обележавања Дана 

Школе, Св.Саве 
(Савет родитеља, Школски 
одбор, локална заједница) 

Организациони 

одбор 
за прославе 

 

Руководство 

 

Сваке школске 

године(јануар, јун) 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Извештаји о 

активностима, 

фотографије 
 

Сачињен план са јасном 

расподелом активности 

Подстицање и припремање 

свих заинтересованих страна 

за  активно учешће у 

прослави Дана Школе и 

Св.Саве(Савет родитеља, 
Школски одбор, 
локална заједница) 

 

 

Договор на 

састанцима 

 

 

Руководство 

школе, 

наставници 

 

 

Сваке школске 

године (јануар, јун) 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

 

Записници 

 

Активно учешће свих 

заинтересованих 

страна 
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3. Задатак: Презентовати школу путем Веб-сајта, медија, манифестација. 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

Редовно ажурирање сајта и 

странице на друштвеним 

мрежама 

Извештаји о 

активностма 

 

администратор 
током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

сајт, страница 
Сајт и страница редовно 

ажурирани 

Обавештавање медија о 

активностима у школи 

Саопштења, 

интервју, видео 

прилози, радио 
емисије 

 

Руководство 

школе 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

летопис 

 

Медији редовно 

обавештени 

 

 

Организовање 

манифестација 

Спортски сусрети, 

едукативни 

семинари, такмичења  

КК Таур 
 

 

 

Руководство 

школе 

 

током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

летопис 

 

Све планиране 

манифестације су 

реализоване 

4. Задатак: Безбедност у школи за све ученике. 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

Формирање тима, избор 

координатора 
Наставничко веће Директор Август током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Решења Формиран тим сваке 

школске године 

Евалуација –анализа 
реализације програма за 
заштиту деце за 
протеклу школску годину: 
-анализа о предузетим 
превентивним и 
интервентним активностима 

 

 

Увид у документацију 

 

 

Тим , ПП 

служба 

 

Август шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

протоколи, 

педагошка 

документација, 

 
Тим је сваке школске 
године поднео извештај о 
активностима 

Израда плана за заштиту 
ученика за текућу школску 
годину и 
упознавање свих актера 

предлагање активности ППС 

Координатор 

школског тима 

Август шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Израђен план који је 
саставни део Годишњег 
плана рада 



 

59 

 

 
Избор радионица за часове 
ЧОС 

 

одабир радионица 

 

ППС, тим 

 

Октобар током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Извештај о 

одржаним 

радионицама, 

дневник рада 

Сваке године стручна 
служба бира 3 радионице 

 
Договор са Ученичким 
парламентом око активности 

 

предлагање активности 

 

Ппс, тим 

 

Октобар током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Извештај о 

предузетим 

активностима 

Ученички парламент 
планира активности у вези 
безбедности 
ученика 

Праћење реализације 
планираних активности и 
евиденције насиља 

увид у документацију  

ППС, тим 
Током шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 

 

Извештаји,увид у 

свеске 

праћења 

Све интервентне ситуације 
су евидентиране 

Упознавање родитеља 
ученика 
првог разреда и ученика у 
Дому са правилима 
понашања, 
протоколом поступања у 
случају насиља и 
Правилником о мерама, 
начину и поступку заштите и 
безбедности ученика 

 

 

Родитељски састанак 

 

 

Одељенске 

старешине 

Васпитачи 

 

 

Септембар током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

 

Записник са 

родитељског 

састанка 

 
Сви родитељи ученика 
првог разреда су 
упознати са протоколом 
поступања у случају 
насиља 

Упознавање ученика првог 
разреда и ученика у Дому са 
школским правилима, 
протоколом поступања у 
случају насиља и 
Правилником о мерама, 
начину и поступку заштите и 
безбедности 

 

 

ЧОС, састанци 

васпитних група 

 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи и 

ученици 

 

 

Септембар  

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Дневник рада- час 

одељењског 

старешине 

 
Сви ученици првог разреда 
су упознати са протоколом 
поступања у случају 
насиља 
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Развијање културе понашања 
и толеранције различитости 
кроз 
часове одељењског 
старешине и 
васпитне активности у дому 

 

ЧОС, састанци 

васпитних група 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи 

 

Током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

Дневник рада- час 

одељењског 

старешине 

Реализоване су током 
године три радионице на 
часу одељењског 
старешине 

Израда паноа и презентација 
на тему ненасиља у сарадњи 
са Ученичким парламентом 

 

предлагање тема 

Ученици, 

Наставници, 

васпитачи 

 

Новембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Пано, 

презентација 

Током године Ученички 
парламент реализује 
минимум једну активност 

Јачање сарадње са 
институцијама из локалне 
заједнице у циљу 
превенције и сузбијања 
насиља: 

 

контакти 

 

Тим, директор 
Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Школска 

евиденција, 

летопис 

 

 
Предавање представника 
МУП-а 

 

предавања 

 

Тим, ПП 

служба 

Друго полугодиште 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Школска 

евиденција, 

летопис 

Реализована 
предавања минимум  
једном током године 

Наставак едукације свих 
актера школе у циљу 
сензибилизације на појаву и 
препознавање насиља 
(врсте, облици, начини 
испољавања ) 

кроз часове одељењске 

заједнице, радионице, 

текстове у 

школском листу 

 

Тим , 

одељенске 

старешине,вас

п итачи, ППС 

Током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Дневник рада, 

школска 

евиденција 

 
Током године се спроводе 
минимум 2 активности 

 
 
Појачан васпитни рад са 
ученицима 

-праћење понашања 

ученика на часу 

-праћење односа 

учесника насиља на 

часу и ваннаставе уз 

помоћ дежурног 

наставника 

Одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

васпитач 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

Дневник рада- 

листе за 

праћење 

понашања 

ученика, свеске 

одељењских 

старешине 

 
 
Појачан васпитни рад за 
сваког ученика где се 
укаже потреба 
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-праћење понашања 

ученика у Дому 

Пружање помоћ ученицима у 
решавању индивидуалних 
проблема или проблема са 
другима 

индивидуално 

саветодавни рад са 

ученицима који 

имају проблеме у 

понашању 

Педагог, 

психолог, 

Одељенске 

старешине, 

васпитач 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Свеске 

одељењских 

старешина 

Пружена је помоћ и 
саветодавни рад сваком 
ученику када се указала 
потреба 

Интензивиран и 
индивидуализиран васпитни 
рад: 
-са починиоцима насиља 
-са жртвама насиља 

 

 

васпитни рад 

Психолог, 

педагог, тим, 

одељењске 

старешине, 

васпитач 

 

Током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Свеске 

одељењских 

старешина 

Пружена је помоћ и 
саветодавни рад сваком 
ученику када се указала 
потреба 

 
 
Организовање и реализација 
спортских активности. 

 фер плеј 

турнир 

 спортске игре по 

принципу сви 

побеђују 
 спортом против 
насиља 

 
 

 

 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

тим 

 

 

Током шк.2020/21. 

– 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Извештај након 

одржаних 

спортских 

активности 

 
Током године 
организована је минимум 
једна спортска активност 
*уколико буде могућа 
реализација због 
епидемиолошке ситуације 

5. Задатак: Одржати школску средину пријатну за све. 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

 

Одржавање школског парка 
практична настава 

наставници 
практичне 
наставе 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Дневник рада  

Уредан школски парк 

Оплемењивање школског 

простора 

ученички 
радови наставници Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 
 

израђени панои 
оплемењен школски 
простор 
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6. Задатак: Развијање и неговање активног учешћа родитеља у животу школе 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

Упознавање родитеља са 

организацијом рада у школи 

и дому; са правилницима и 

протоколима рада у школи и 

дому; са дужностима 

одељењских старешина и 

васпитача 

 

Избор представника 

родитеља- Савет родитеља 

 

Договор о реализацији 

ескурзија 

 

 Информисање одељењских 

старешина и васпитача о 

здравственом стању, 

психофизичком и социјалном 

развоју, интересовањима и 

навикама ученика  

 

Договор о сарадњи 

 

 

Родитељски састанци 

у школи. Групни 

састанак са 

родитељима у Дому 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

 
Директор, 

управник 

Дома, 

одељењске 

старешине, 

васпитачи, 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

септембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

 

 

 

записници, 

школска 

документација 

 

 

 

 

 

Током школске године 

одржана минимум 3 

родитељска састанка 

 

 

Размена информација о 

адаптацији ученика на 

школске и домске услове 

живота и рада 

Родитељски састанци 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Телефонски 

разговори 

 

Одељењске 

старешине, 

васпитачи, 

педагог, 

психолог 

 

Септембар- 

децембар  

током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

документација 

ППС, школска 

документација 

 

 

Током школске године 

одржане минимум 2 размене 

информација 
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Саветодавни рад са 

ученицима који имају 

тешкоћа у раду и 

њиховим родитељима, по 

потреби, повезивање ученика 

са надлежним службама 

Индивидуални и 

групни разговори, 

сарадња са надлежним  

службама 

ПП служба, 

одељењске 

старешине, 

васпитачи, 

здравствени 

радници 

 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

документација 

ППС 

 

током школске године 

спроведене континуиране 

размене информација 

Редовно контактирање 

родитеља ученика 

(починиоца насиља или 

ученика који трпи насиље) и 

њихово укључивање у 

заједничко решавање 

проблема 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Психолог, 

педагог, 

одељенске 

старешине, 

васпитачи 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

записници, 

белешке 

током школске године 

континуирано контактирање 

родитеља 

Саветодавни рад са 

неопредељеним ученицима и 

њиховим родитељима 

поводом 

избора занимања 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

документација 

ППС 

током школске године 

континуирано 

професионално саветовање 

Позив родитељима да 

присуствују свечаностима, 

извођењу школских 

представа и 

такмичењима ученика у 

ваннаставним активностима 

 

Информисање 

родитеља 

Одељењске 

старешине, 

васп итачи, 

сајт школе 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

записници, сајт 

током школске године 

континуирано 

присуствовање родитеља 

различитим свечаностима 
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Учешће представника 

родитеља у раду Школског 

одбора и Савета родитеља 

 

 

 

Групни састанак 

Директор, 

управник 

дома, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

секретар, 

чланови 

Школског 

одбора 

 

 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

 

записници 

 

током школске године 

континуирано 

учешће представника 

родитеља у раду Школског 

одбора и Савета родитеља 

7. Задатак: Даље развијање сарадње на свим нивоима. 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
остварености 

Сарадња са основним и 

средњим школама 

Рад на професионалној  

оријентацији, посете 

уколико 

епидемиолошка 

ситуација дозволи 

Одељењске 

старешине 

Друго 
полугодиште 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

Извештаји о 

посетама, 

сарадњи због 

проф. 

оријентације 

током школске године 
најмање 5 сусрета 
 

Музеј/галерије,  

 Изложбе 

Библиотека шабачка 

Канцеларија за младе града 

Шапца 

Културни центар 

 

 

 

Организовање посете 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

васпитачи, 

запослени у 

установама 

нашег града 

 
 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
уколико буде 
могућности због 
епидемиолошке 
ситуације 

 

 

летопис, 

извештаји 

 
 
током школске године 
најмање 2 посете 

Сарадња са установама које 

се баве децом са сметњама у 

развоју (Развојно 

саветовалиште и др.) 

Континуирана сарадња 

свих наставника и 

одељењских старешина 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

Дневник 

образовно-

васпитног рада 

Евиденција 
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Август, 

септембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

Туристичке агенције 

Ескурзије ученика 

Организација ескурзија 

и превоз ученика 

Директор, 

представници 

туристичких 

агенција 

 
Од октобра током  

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

летопис 

сваке године планиране и 
по могућности 
организоване екскурзије 
ученика 

Црвени крст  

Хуманитарне акције 

Акција 
Активисти 

Црвеног 

крста школе 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

летопис 

сваке године 2 пута 
годишње добровољно 
давање крви, уколико 
буде могућности за 
организовање 

 

Завод за јавно здравље 

Организовање 

контролних, 

превентивних 

активности и прегледа  

 

Прегледи због сумње 

на вирус  Ковид 19 

Наставници, 

васпитачи 

Дома, 

родитељи  

 

Током  

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

 

летопис 

током школске године 
редовни прегледи због 
такмичења и у случају 
сумње на вирус Ковид-19 
 

Центар за социјални рад 

Размена информација о 

ученицима, корисницима 

услуга Центра за социјални 

рад 

 

Консултације, 

разговори 

Стручна 

служба, 

стручни 

сарадници 

Центра за 

социјални 

рад, 

одељењске 

старешине 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

извештаји 

 
током школске године  

Локална самоуправа 

Обележавање значајних 

датума, учешће у раду 

 

Разговори, састанци, 

посете 

Директор, 

представници 

локалне 

 

Током 

 

летопис 

 
током школске године 
најмање 3 активности 
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Школског одбора самоуправе шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

Школска управа 

Дописи, посете просветних 

саветника, радни састанци, 

анализе, извештаји 

 

 

Посете, састанци 

Директор, 

управник 

дома, 

наставници, 

васпитачи, 

стручна 

служба, 

ШУ 

 
 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

 

летопис 

 
 
континуирана сарадња 

 

Предузећа, установе 

Практична настава 

Реализација 

практичне наставе са 

ученицима 

Директор, 

наставници 

практичне 

наставе 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

летопис 

 
континуирана сарадња 

 

Медији: локални медији , 

РТС Београд 

Промоција значајних 

догађаја у школи 

 

 

Гостовања, конф.за 

штампу, емисије 

Директор, 

управник 

дома, 

наставници, 

васпитачи, 

стручна 

служба, 

новинари 

 
 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

 

летопис 

 
 
континуирана сарадња 

 

Други домови 

Сусрети домова, семинари, 

размена искустава 

Састанци актива 

директора и 

управника домова, 

посете домовима, 

такмичења-Домијада 

Директор, 

управник 

дома, 

васпитачи, 

стручна 

служба 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

 

летопис, 

извештаји 

 
континуирана сарадња 

Наставити добру сарадњу са 

школама из иностранства 

 

 (Словенија, Хрватска, 

У току шк. године 

организовати посету  

наших наставника и 

ученика, школама из 

Пројектни 

тим, 

директор 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

летопис, 

извештаји 

континуирана сарадња 
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Словачка, Француска, Босна 

и Херцеговина) 

 

иностранства. 

 

Организовати посету 

наставника и ученика из 

иностранства нашој 

школи. 

 

Направити  план 

активности током 

посете нашој школи. 

 Поделити задужења 

наставницима и 

ученицима. 

 Учешће у програму Европске 

уније Еразмус+ у циљу 

финансирања пројеката, К2 

Мобилност, сарадња и 

размена искустава на 

европском нивоу – 

размена са школом из 

Француске 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Од 1.септембра 

2020. до 

31.августа 

2022.године 

 

документација 

пројектног тима 

Размена је реализована 
четири пута (долазак 
ученика и професора из 
Француске  у октобру 
месецу 2021. и у мају 
2022.године; 
одлазак наших ученика и 
професора у Француску у 
марту 2021.и 2022.године) 

Учешће у програму Европске 

уније Еразмус+ у циљу 

финансирања пројеката, К1 

Пројекат мобилности за 

школе, у циљу стизања 

искустава учења и 

држања наставе у другој 

држави – сарадња са 

школом из Словачке 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Од 1.септембра 

2020. до 

31.августа 

2022.године 

 

документација 

пројектног тима 

Долазак ученика на 
мобилност у нашој школи 
у другом полугошту 
(април/мај) 2021.године 
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15.ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ –  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 
Развојни циљеви: 

1. Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе 

2. Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој кључних способности: 

самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност 

 

Циљ: 
3. 1. Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе 

Специфични циљ: 1.1.Ефикасно и ефективно организован рад у Школи са домом 

1.1.1.Задатак: Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

У односу на проценат радне 

ангажованости  и компетенције 

запослених у школи,  одредити 

задужења. 

Равномерно су 

распоређена 

задужења у школи 

решењима о радној 

ангажованости. 

Директор, 
пом. дир. за 
наставу 

Август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

Решења 

задужења 

Сви наставници су 

добили равномерна 

задужења 

Водити  рачуна о томе да сви 

наставници  прођу кроз  

различите тимове 

1.1.2.Задатак: Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 

Директор укључује запослене у 

процес доношења одлука 

Приликом доношења 

појединих одлука 

укључити већи бр. 

директор 
Током шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 
 

извештаји 
Директор  укључује 

запослене у процес 

доношења одлука. 



 

69 

 

запослених 
 

Директор користи различите 

механизме за мотивисање 

запослених 

Саветодавни 

разговори 

Награђивање 

запослених који се 

истичу у раду 

директор 
Током шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 
 

извештаји Директор користи 

различите механизме за 

мотивисање  

запослених. 

Циљ: 
4. 2. Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој кључних способности: 

самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност. 

Специфични циљ: 2.1. Наставни кадар развија кључне способности. 

2.1.1.Задатак: Људски ресурси су у фунцији квалитета рада школе 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

Запослени се стручно 

усавршавају у складу са 

Годишњим планом стручног 

усавршавања  и могућностима 

школе. 

 

Појединим 

наставницима који 

имају недовољан  број 

сати стручног 

усавршавања указати на 

законску обавезу 

стручног усавршавања. 

Мотивисати наста внике 

да новостечена знања из 

области у којима су се 

стручно усавршавали 

примењују у свом раду. 

Директор, 

пом. дир. за 

наставу 

 

Током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
 

извештаји 
Сви наставници се 

стручно усавршавају у 

складу са Правилником о 

стручном усавршавању. 

 

Наставници новостечена 

знања примењују у 

настави у циљу 

побољшања наставе. 



 

70 

 

Развијање менторских 

односа на релацији 
наставник – ментор и 
наставник-проправник 

саветодавни рад 

ППС 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

По потреби током 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 
планирање 

Број наставника 

који су били 

ментори 
припраницима у 
школи и ван ње 

Анализа професионалног 

развоја запослених 

Увид у извештај о 

стручном усавршавању 

наставника 

Директор, 

ППС, стручна 

већа 

 

 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

Извештаји тима 

за 

професионални 

развој 

Број наставника и 

руководећег кадра у 

школи који на 

годишњем нивоу користе 

могућности 

професионалног развоја 

2.1.2.Задатак: Људски ресурси су у фунцији квалитета рада школе 

Активности Начин реализације 
Носиоци Време реализације 

Докази Индикатори 

остварености 

Проширење мини зооврта 

 

Сарадња са другим 

зоовртовима  

Директор,  

ангажовани 

радници 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

увид, 

документација 

Проширен мини  зооврт 

 

Изградња сале за физичко Почетак изградње прве 

фазе која подразумева 

завршетак грубих 

грађевинских радова 

Директор,  

ангажовани 

радници 

 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

увид, 

документација 

Изграђена сала за 

физичко васпитање 

 

Сређивање радионица,  

магацина,  кабинета и 

канцеларијског простора на 

економији 

Обезбедити новчана 

средства 

Ангажовати извођача 

радова 

Директор,  

ангажовани 

радници 

 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

увид, 

документација 

Сређене просторије на 

економији 

Реновирање објеката за 

животиње и за пољопривредне 

машине 

Обезбедити средства 

Набавити потребну 

опрему 

Директор,  

ангажовани 

радници 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

увид, 

документација 

Сређене објеката на 

економији 
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Опремање кабинета и 

медијатеке наставним 

средствима  

 

Обезбедити средства 

Набавити потребну 

опрему 

Директор 
Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

увид, 

документација 

Опремљени кабинети и 

медијатека 

Уређење трим стазе Радови на уређењу трим 

стазе 

Пројектни 

тим, директор 
током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

увид, 

документација 

Почети радови на 

уређењу трим стазе 

2020/21.год. и завршени 

радови до 2025.године 

Ремонтовање и набавка 

пољопривредне механизације 

извођење 

ремонтовања и набавка 

 

Директор 
Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

документација 

Ремонтована постојећа и 

набављена нова 

пољ.механизација 

Набавка књига за библиотеку у 

школи и у дому 

Набавка 

Реализација пројекта 

Књига за будућност 

Директор 
Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

пописна листа 

библиотеке 

Књишки фонд увећан за 

10% 

Опремање теретане и набавка 

столова за стони тенис у Дому 

ученика 

Набавка, опремање Директор 
Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

пописна листа 
Опремљења теретана и 

просторија за спорсте 

активности 
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16.МОНИТОРИНГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 
 

Приоритетна област 
Начин и 
време 
праћења 

Одговорно лице 
Кога треба 
информисати 

 

Јачање компетенција наставника 

 

Формални разговор 

са наставницима-  

јул  

 

  

 

Педагог, психолог 

 

Председника  тима, 

Директора, Савет 

родитеља 

 

Учење и развијање мотивације  

 

Састанак за поновно 

разматрање- 

 јун 

 

Педагог, психолог 
 

Директор, педагог, 

психолог 

 

 

Праћење и процењивање 

Посматрање- 

јул  

 

Педагог, психолог 

 

Вођу тима, Директора, 

Савет родитеља 

 

Прилагођавање рада образовно-

васпитним потребама ученика 

Посматрање 
 

Директор, психолог, 

педагог 

 

  Стручни актив за РП 

 

Коришћење поступака у циљу даљег 

учења 

Посматрање 
 

  Педагог, психолог 

 

 

  Стручни актив за РП 
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17.МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

 

 

У Средњој пољопривредној школи са домом ученика, матурски /завршни испит је комплексан и зависи од образовног 

профила који постоји у нашој школи. Резултати ученика на завршном/матурском испиту су у великој мери у складу са оценама 

добијеним током шк. године и саставни је део Извештаја о раду школе. 

 

Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Иницијално тестирање ученика 

 

Предметни наставници 
Септембар текуће шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Израда плана припремне наставе  

 

Предметни наставници Август, септембар текуће  

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год 

Реализација допунске и додатне наставе 

 

Предметни наставници Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Пробно тестирање ученика  Предметни наставници 

 

Мај текуће шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Израда тестова за ученике који раде по ИОП-у Тим за инклузивно 

образовање 

Мај, јун 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год 

Упоредна анализа успеха ученика на пробним 

завршним/матурским испитима и на самом 

завршном/ матурском испиту 

Предметни наставници, 

стручни сараданици 

Јун 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Анализа усклађености закључних оцена и 

постигнутих резултата на завршном/ 

матурском испиту 

Предметни наставници, 

стручни сараданици 

Јун-август 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Анализа постигнућа ученика на завршном/ 

матурском испиту  

Предметни наставници, 

стручни сарадници 

Август 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 
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18. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА У СЕКТОРУ КОМЕ 

ПРИПАДАЈУ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 

 
 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабацгодинама успешно сарађује са великим бројем послодаваца из 

Шапца, па и шире. Наша школа сарађује са бројним фирмама, предузећима ради што квалитетније практичне наставе наших ученика. 

Постоји сарадња са  Ветеринарском станицом Шабац и Ветеринарским специјалистичким институтом Шабац. Наша школа сарађује и 

са ПССС Шабац, расадником „Топаловић“ Липослист,  производњом воћа и поврћа "Ulo fruit" Мајур, "De heus" Шабац, Индустијом 

меса „Славија“, кланицом „Мачванка“, Млином „Поповић“, Водоводом-отпадне воде, Comex Шабац, EUROLIDER, Frutti Sinalco, 

ABD Prom хладњачом,  и са бројним другим предузећима.  

 

 

Активност 

 

Носиоци  активности Време реализације 

Склапање уговора о реализацији 

практичне наставе, наставе у блоку и 

професионалне праксе. 

Директор, 

Организаторпрактичненаставе 

Септембар, сваке шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Учествовање у реализацији 

завршног/матурског испита у свосјтву 

ектерног члана испитне комисије 

Директор, 

Организаторпрактичненаставе 

Јун, сваке шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Обавештавање послодаваца о 

активностима које се реализују у школи 

Директор, организатор практичне 

наставе, предметни наставници 

Периодично, сваке шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год.  у току планског 

периода  

Присуство послодаваца на 

манифестацијама које организује школа 

Директор Периодично, сваке шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. у току планског 

периода 

Промоција сарадње са послодавцима Директор У току шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

( сваке године) 
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19. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

 
Школа има разрађене програме за специфичне облике подршке ученицима.  

За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика 

од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси индивидуални образовни план, у складу са 

Законом. 

ЦИЉ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног улључивања ученика у редован образовно-

васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припреме за свет рада.  

Програм додатне подршке је намењен ученицима са сметњама у физичком и психичком развоју, а које онемогућавају ове 

ученике да у свакодневном школском раду усвоје садржаје образовно –васпитног рада. Циљ програма је савладавање постојећих 

тешкоћа у развоју и даље развијање очуваних способности ученика. Додатна подршка ће се организовати као рад у самој школи 

(рад педагога, психолога, наставника) и ван Школе кроз сарадњу са одговарајућим институцијама и стручњацима.  

ИОП-план омогућава да се њихов развој и напредовање одвија према способностима и интересовањима а сарадња се 

остварује са интерресорном комисијом, локалном самоуправом. Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану саставни су део наставног процеса. Саставни део Школског програма чине индивидуални 

образовни програми за ученике. Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће 

промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављати свим врстама дискриминације и насиља.  
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Наставни садржаји се прилагођавају  потребама појединих ученика, организују се  додатни видови подршке попут 

упознавања техника ефикасног учења, подизања мотивације за савладавање тешкоћа, помоћи у превладавању неуспеха, 

охрабривања самосталности ученика и његове одговорности за сопствено напредовање. 

У нашој школи, реализује се настава за ученике са сметњама у два одељења образовног профила – цвећар-вртлар (двогодишње 

образовање). Такође, у редовним одељењима одређен број ученика похађа наставу по ИОП-у. 

  Школа поседује Дом ученика који претежно смешта ученике свих школа. Ученицима у дому је обезбеђена образовно-   

васпитна подршка од стране васпитача и стручних сарадника. Ученици који живе у Дому наставиће са сакупљањем чепова у 

оквиру хуманитарне акције ,,Чеп за хендикеп“, као у са акцијом „Колач за друга“.  

Школске 2010/11. год. у нашој школи је основан хуманитарни фонд ,,Школарац“ за ученике лошијег материјалног стања.  

На почетку године одељењске старешине на основу података о материјалној ситуацији ученика сачињавају списак ученика 

који ће у току године користити услуге фонда. Средства се користе за куповину месечне карте за превоз, финансирање једног 

дела екскурзије, куповине неопходне обуће и одеће... 

Фонд чине професори који остварени хонорар од ванредних испита уплаћују у хуманитарне сврхе, као и запослени од 

чијих се плата сваког месеца одваја новац за фонд. У току школске године реализују се и различите активности (прављење 

аранжмана од цвећа, новогодишњих честитки...) у којима учествују наши ученици и професори  и на тај начин се обезбеђују 

новчана средства. И у наредним школским годинама, фонд ће наставити са својим активностима.  

У оквиру Ученичког парламента, на предлог ученика-чланова реализују се непланиране хуманитарне активности током 

године, о чему се води евиденција у записнику УП. Школа радо учествује у акцијама које организује Фондација „Хумано срце“.  
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Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Формирање школског Тима за ИО 

 

Директор Јун, август шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Израда плана и програма рада 

школског Тима за ИО 

 

Тим Јун, август шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Идентификација ученика којима је 

потребна додатна подршка  

Стручни сарадници, одељењске 

старешине, предметни наставници 

Септембар, октобар, новембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Укључивање ученика којима је 

потребна додатна подршка у школске 

ативности: ваннаставне активности, 

тимове, школске акције и пројекте 

Одељењске старешине, , наставници, 

Стручни сарадници 

У току шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Израда ИОП-а 

 

Педагошки колегијум, Тим за ИО Крај првог тромесечја 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Сарадња са Интерресорном комисијом, 

другим школама, установама, 

удружењима... 

 

Чланови Тима за ИО У току шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Набавка дидактичких материјала, 

месечних карти, одеће... 

 

Директор  У току шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Праћење напредовања ученика 

 

Стручни сарадници, одељењске 

старешине, предметни наставници 

Крај I, II, III и IV класификационог 

периода током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

 

 

 
 



 

78 

 

20.ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Даровитост је често дефинисана и истицана као неко значајно постигнуће појединца у некој активности, заправо нешто што 

га одваја од просечности, било по основу високе опште интелектуалне способности, велике креативности, високе специфичне 

способности или стваралачке способности.  

Даровит је ученик који има изражене потенцијале и постигнућа у односу на вршњаке (Farrel, McEwer, Maxwell&Miskelly, 

2003). 

План рада са даровитим ученицима планира се кроз следеће активности. 

 

 

Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Похађање семинара и обука као би наставници усвојили 

одређена знања о особеностима и карактеристикама 

даровитих ученика . 

Наставници , стручни сарадници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Идентификација надарених и талентованих ученика. 

 

Предметни наставници Септембар, октобар, новембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Израда ИОП-а 3  

 

Тим за ИО Октобар, новембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Менторски  рад наставника Предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Укључивање талентованих и надарених ученика  у 

секције, такмичења. 

 

Предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Обезбедити додатни радни материјал, литературу... 

 

Директор, предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Организовати помоћ надарених ученика ученицима који 

слабије напредују у учењу. 

Предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Обавестити ученике о постојању центара и организација Предметни наставници, стручни Током шк.2020/21. – 
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које окупљају даровите ученике. 

 

сарадници шк.2024/2025.год. 

Презентација радова, евалуација са такмичења. 

 

Предметни наставници, ученици Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Мотивисање талентованих и надарених ученика јавним 

похваљивањем и додељивањем награда. 

 

Директор, предметни наставници Крај шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

 

 

 

21.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И 

ЈАЧАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И 

УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

 
Програми заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције од других облика ризичног понашања 

остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у 

сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. У остваривање програма укључују се и физичка и 

правна лица са територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица 

обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања, тј. 

Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, конституисаног од стране школе.  

  Програм заштите деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу Посебног протокола и 

Правилника о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. 

Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих 

видова насиља у школској средини. 
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Р. 

бр. 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

ДИНАМИКА/ 

ВРЕМЕ 

1. 
Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Директор, заменик 

директора за наставу 
Решења наставника 

Август, 

септембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

2. 
Истицање имена и бројева телефона чланова тима на 

видним местима у школи 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 
Огласна табла 

Септембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

3. Организација дежурства у школи 
Директор, заменик 

директора за наставу 
Решења наставника 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

4. 

 Израда плана за заштиту ученика за текућу школску 

годину и упознавање свих актера,нарочито ученика прве 

године 

Тим  
Педагошка 

документација,извештаји 

Јун /Август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

5. 
Дефинисање правила понашања и последица кршења 

правила - први разред  (подсећање и за старије ученике) 

Одељењске 

старешине,Тим 

Записници са састанака 

Тима; писани материјал 

за одељењске старешине; 

План рада одељењских 

старешина 

Септембар / Октобар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

6. 

На часовима одељенских заједница, грађанког васпитања, 

верске наставе и осталим наставним предметима , 

промовисање прихватљивих облика понашања, разговором 

допринети повећању критичности према сопственом 

понашању и подстицати развијање толеранције, 

друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за 

друге. 

Одељенске старешине, 
Наставници 
 

Дневник рада 
Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

7. 
Дани спорта, такмичења и  у оквиру њих промоција фер-

плеја. 

Наставници физичког 

васпитања 
Извештаји, фотографије 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

8. 

Сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања 

ученика (предавања, едукација родитеља у вези са 

безбедношћу деце, указивање на важност породице у 

решавању проблема понашања деце. 

Одељ. 

старешине 

Стручни сарадници 

 

Записници са састанака 

Савета родитеља, 

Извештаји одељењских 

старешина 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

9. Сарадња са локалном заједницом (предавања организована Стручни сарадници Фотографије, извештај Друго полугодиште 
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22.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 
 

У Средњој пољопривредној школи са домом ученика-Шабац не бележи се значајан број ученика који у току школовања 

напусти школу. 

Највећи број ученика се испише из прве године, на почетку школске године, а разлог томе је премештање у другу 

образовну установу. 

 

 

 

 

од стране представника МУП-а,Црвеног крста… на тему 

насиља ) 

 шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

10. 
Укључивање чланова Ученичког парламента у решавање 

конфликата међу ученицима. 

Тим, 

Координатор  

 

Записници са састанака  
Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

11. 

Пружање потребне помоћи наставницима, одељенским 

старешинама у примени програма превентивних и 

интервентних активности 

Тим Извештаји тима 
Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

12. 
Прикупљање информација и организација консултација у 

установи и процена нивоа ризика за безбедност ученика. 
Тим Извештаји тима 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

13. 

Предузимање мера ,праћење и процењивање ефеката 

предузетих мера у заштити ученика;  

Вођење евиденције; 

                Тим 
Извештаји тима, 

Записници 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

14. Сарадња са релевантним службама 
Директор, тим Извештаји тима, 

Записници 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

15. 
Саветодавни рад са децом која трпе (врше) насиље и 

њиховим родитељима 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници 

Дневник рада стручених 

сарадника, досијеи 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
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Активност Носиоци активности Време реализације 

Квалитетна презентација наше школе у основним 

школама. 

 

Тим за промоцију школе Друго полугодиште 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Отворена врата школе. Директор, стручни сарадници, 

предметни наставници 

Април  

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Организовање свечаног пријема ученика првог 

разреда. 

 

Директор, одељењске старешине септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Смештај ученика у Дом ученика наше школе. Директор  Август, септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Обезбедити  месечне карте за ученике лошег 

материјалног стања. 

Директор Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Обезбедити оброк за ученике лошег материјалног 

стања. 

 

Директор Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Обезбедити уџбенике. Одељењске старешине, Ђачки 

парламент 

септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Организовати хуманитарне акције. Одељењске старешине, стручни 

сарадници 

Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Континуирана подршка ученицима приликом 

суочавања са школским и животним проблемима. 

 

одељењске старешине, наставници, 

стручни сарадници 

Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Промоција школе у медијима. Директор, тим  Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 
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23.ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ  ПОЈЕДИНИХ  НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 
 

Рад на унапређивању образовно-васпитног рада одвијаће се кроз рад стручних већа, Педагошког колегијума, стручног 

усавршавања професора и применом савремене технологије рада у настави општих и стручних предмета. 

Циљ запослених у нашој  школи је да све ученике оспособи да стечено знање примене у свом раду. Велики број наших 

ученика долази из сеоских средина и бави се пољопривредом и узгојем животиња. 

У школу долазе са добрим предзнањем. Добро опремљеном економијом и  изградњом зоолошког врта, у великој мери се 

допринело успешној реализацији практичне наставе. Отварање Школе јахања утицало је на укључивање већег броја ученика у 

секције. 

Ученици ће и у наредном периоду бити  укључени у разне научне, културно-уметничке, спортске и друге пројекте, 

такмичења, сајмове, инсистирајући на интердисциплинарном и мултикултуралном приступу. 

Наставиће се добра сарадња са школама из иностранства. Наша школа сарађује са школама у Француској, Словенији, 

Хрватској, Словачкој и Босни и Херцеговини. Током школске године, планирају се размене ученика наше школе са ученицима 

поменутих држава. План размене ученика, саставни је део Годишњег плана рада школе. 

Ове мере ће се континуирано реализовати  кроз многобројне активности предвиђене Годишњим планом рада школе, 

Школским програмом и Развојним планом. 
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24.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ НИВО  

И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА (матурски, завршни и др.) 
 

Припреме за полагање матурских и завршних испита спроводе се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, 

Правилником о полагању матурског и завршног испита, као и приручником о полагању матурског, односно завршног испита за 

одређени образовни профил. 

 

Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Упознавање ученика III и IV разреда са 

Правилником о полагању матурског, односно 

завршног испита 

Педагог, одељењске старешине Прво полугодиште 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Упознавање родитеља на родитељским 

састанцима са Правилником о матурском, односно 

завршном испиту 

Одељењске старешине Прво полугодиште 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Израда плана припремне наставе. 

 

Предметни наставници септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Одређивање председника комисије и ментора за 

практичан рад . 

Стручна већа септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Одређивање екстерног члана. Директор, стручна већа мај 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Обезбедити простор, тестове. Директор, зам. директора за наставу мај, јун 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Обезбедити радна места за реализацију 

практичног рада. 

Директор, зам. директора за наставу друго полугодиште 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Израдити тестове за ученике који раде по ИОП-у. Предметни наставници, стручни 

сарадници 

мај 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Извлачење области практичног рада. 

 

Предметни наставници, стручни 

сарадници 

децембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Реализација завршног / матурског испита. Предметни наставници јун 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Евалуација постигнутих циљева. Предметни наставници, стручни 

сарадници 

Јун-август 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 
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25.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

 

 

 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Усавршавање у 

школи 

Теоријска предавања на нивоу стручних већа  

 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Председници 
већа 

Реализација угледног часа, трибина, радионица, 

приредби... 

 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Професори предметне 

наставе 

Дискусија на састанку Педагошког колегијума на тему:  

Узроци неуспеха ученика у учењу и мере за њихово 

санирање. 

 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Председник 

Педагошког 

колегијума, 
Чланови П.колегијума 

Дискусија на стручним већима на тему: Вођење 

педагошке документације и школске документације. 

 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Председник стручног 

већа 
Педагог 

Презентација семинара на Наставничком већу. 

 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Члан Наставничког 

већа 

Усавршавање 

ван школе 

Семинари понуђени од стране ЦСУ, онлајн семинари У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

ЦСУ Шабац 

Стручно усавршавање на стручним скуповима (конгрес, 

сабор, сусрети и дани, конференције, саветовања, 

симпозијум, округли сто, трибине) 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Наставници 

Стручно усавршавање кроз посете 

(Сајам књига, Сајам образовања, огледни часови...) 

У току  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Запослени 

Евалуација 

програма 

стручног 

усавршавања 

Праћење и евиденција похађања семинара и  

усавршавања у установи 

Извештај о професионалном развоју наставника 

 

јун-август 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Директор, тим 
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26. ПЛАН  НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

 

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, 

наставници и стручни сарадници могу у току рада и професионалног развоја да напредују стицањем звања, и то: педагошког 

саветника, самосталног педагошког саветника, вишег педагошког саветника и високог педагошког саветника. 

Наставници и стручни сарадници звања могу стицати поступно и то под условима дефинисаним Правилником о стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Информисање наставника о поступку 

стицања звања и подстицање на 

укључивање у ову процедуру 

Зам. дир. за наставу, правник Август шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Пријављивање заинтересованих 

наставника подношењем захтева 

Директор, наставник Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Израда плана напредовања наставника и 

стручних сарадника 

 

Зам. дир. за наставу, предметни 

наставници, стручни сарадници 

Август, септембар 

шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Праћење реализације  плана напредовања 

ученика 

 

Зам. дир. за наставу Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Унапређивати рад на изради Портфолија 

 

предметни наставници, стручни сарадници Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 

Подршка наставницима који напредују у 

струци 

 

Директор, стручни сарадници Током шк.2020/21. – шк.2024/2025.год. 
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27. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА,  

ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

 
Рад са родитељима мора бити заснован на поштовању личности уз уважавање знања и искуства родитеља са њиховом децом. 

Са родитељима сарађују сви запослени који су укључени у образовно – васпитни рад (одељенске старешине, наставници, школски 

психолог,педагог, секретар и директор). 

Планирани облици сарадње: 

- Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељима  ради међусобног информисања о здрављу ученика, 

психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним активностима, условима у 

породици, школи и друштвеној средини,(одељењске старешине, стручни сарадници); 

- Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање детета и облицима сарадње са школом: избор 

родитеља са Савет родитеља; 

- Организовање одељенских и групних родитељских састанка (општег типа и тематских према специфичним проблемима појединих 

група ученика недисциплиновани ученици, ученици на дужем боловању, ученици који изостају са наставе, најбољи ученици, ученици 

спортисти...; 

- Посебан третман родитеља оних ученика који показују неуспех или проблеме у понашању / у сарадњи са стручним сарадницима); 

- Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице; 

- Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних планова школе; 

- Рад Савета родитеља. 
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Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе: 

1. Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и индивидуални контакти ); 

2. Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних проблема школе; 

3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад). 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Информације о почетку школске године Одељ. 

старешина 

Септембар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. Избор представника родитеља у Савет родитеља школе Директор 

Сарадња са родитељима ученика са сметњама у развоју који 

наставу похађају online (размена информација, преузимање 

наставног материјала) 

Одељ. 

старешина,предмет

ни наставници 

Информације о екскурзијама Одељ. 

старешина 

Дан отворених врата Директор 

Реализација образовно – васпитног процеса и прописаногфонда 

часова на крају првог класификационог периода 

Одељ. 

старешина 

Новембар шк.2020/21. 

– шк.2024/2025.год. 

Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

старешина 

Предлог мера за побољшање успеха ученика Одељ. 

старешина 

Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања Одељ. 

Старешина 

Педагог 

Реализација образовно – васпитног процеса и прописаногфонда 

часова на крају првог полугодишта 

Одељ. 

старешина 

Јануар/Фебруар 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

Старешина 
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Реализација образовно – васпитног процеса и прописаногфонда 

часова на крају другог класификационог периода 

Одељ. 

старешина 

Март, Април 

шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. Успех, дисциплина и изостанци ученика 

 

Одељ. 

старешина 

Укључивање родитеља у процес самовредновања рада школе -

анкетирање 

Тим, родитељи 

Реализација образовно – васпитног процеса и прописаногфонда 

часова на крају другог полугодишта 

Одељ. 

старешина 

Јун шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

старешина 

Организација припремне наставе Одељ. 

старешина 

Извештај о изведеној  екскурзији Одељ. 

старешина 

Редовно контактирање родитеља  

ученика (починиоца насиља или  

ученика који трпи насиље) и њихово  

укључивање у заједничко решавање 

Психолог,педагог,  

Одељењске 

старешине 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Професионално информисање  Психолог,педагог,  

Одељењске 

старешине 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Учешће представника родитеља у раду Школског одбора и 

Савета родитеља 

Директор, 

помоћници 

директора,секретар, 

чланови Школског 

одбора, 

Током  шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
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28.ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 
Циљ сарадње је унапређивање образовно-васпитног рада. 

Основна подручја деловања школе и друштвене средине биће: 

- укључивање представника друштвене средине у одлучивање о условима рада школе, 

-активно учешће представника локалне самоуправе у орган управљања, стручне активе и тимове. 

 

 

Активност 

 

Носиоци активности Време реализације 

Сарадња са основним и средњим  школама из Шапца и 

других градова Србије 

( професионална оријентација, презентација за упис, 

обележавање Дана школе, реализација такмичења, 

писање пројеката....) 

 

Директор, стручни сарадници, 

наставници 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Унапређивање сарадње са школама из Хрватске, Босне и 

Херцеговине, Словачке, Словеније и Француске  

( размена стручних знања, упознавање културе...) 

 Директор, наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са Школском управом Ваљево 

 

Директор Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са установама  из града: 

-Центар за социјални рад; 

-Црвени крст; 

-Културни центар; 

-Канцеларија за младе града Шапца; 

-МУП; 

-Библиотека шабачка; 

-Народни музеј Шабац; 

-Шабачко позориште; 

-Дом здравља; 

 Директор, наставници, стручни 

сарадници, васпитачи, управница 

дома 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
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-ЈКП ,,Водовод“; 

-Основне и средње школе; 

-Више школе и факултети; 

-Хуманитарна Фондација ,,Хумано срце“; 

-Спортски савез града Шапца; 

-Национална служба за запошљавање; 

-Центар за стручно усавршавање; 

-Хигијенски завод. 

 

Сарадња са Министарством просвете и науке Директор Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са факултетима и високим школама 

 

Директор, наставници, стручни 

сарадници 

Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са привредницима из Шапца и околине 

 

Директор, предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са Домовима ученика из Србије Директор, управница, васпитачи Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња са бројним фирмама, предузећима ради што 

квалитетније практичне наставе наших ученика. Постоји 

сарадња са  Ветеринарском станицом Шабац и 

Ветеринарским специјалистичким институтом Шабац.  

Директор, предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 

Сарадња  са ПССС Шабац, расадником „Топаловић“ 

Липослист,  производњом воћа и поврћа "Ulo fruit" 

Мајур, "De heus" Шабац, Индустијом меса „Славија“, 

кланицом „Мачванка“, Млином „Поповић“, Водоводом-

отпадне воде, Comex Шабац, EUROLIDER, Frutti 

Sinalco, ABD Prom хладњачом,  и са бројним другим 

предузећима. 

Директор, предметни наставници Током шк.2020/21. – 

шк.2024/2025.год. 
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29.ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Циљ: 1.Школски програм и Развојни план су у складу са потребама и условима рада Школе 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школски програм и Развојни план 

школе у складу са законским 
прописима 

сви делови Школског програма и Развојног 
плана школе у складу са законским 
прописима 

 

Увид у документа 

 
ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Циљ: 1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-
васпитног рада. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 
Јачање компетенција наставника и 
васпитача кроз континуирану 
едукацију у циљу подизања 
квалитета образовно-васпитног 
рада. 
 

60% наставника који су присуствовали 
семинарима користе новостечена знања у 
наставном процесу 

Прикупљени протоколи за 
анализу часа и 
извештаји са часа 

Циљ: 2. Развијање мотивације за учење. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Ученици су мотивисани за рад кроз 

различите облике и технике учења, 

као 
и разноврсне облике оцењивања 
 

60% ученика остварује напредак у 

учењу, укљученост у секције 30% 

Листе за праћење 

напредовања, извештај о 

раду 
секције 

Циљ: 3.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних 
стандарда кроз унапређивање праћења и процењивања у настави. 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школске оцене су усклађене са 

оценама на завршном и матурском 
испиту 

80% ученика остварује исти успех на 

завршном и матурском испиту као и 

током школовања 

 

Извештаји са 

матурских и 

завршних испита 
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Циљ: 4. Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Наставници на часу прилагођавају 
темпо рада и наставни материјал 
индивидуалним карактеристикама 
ученика 

Наставници се упознају и примењују 

обрасце ИОП-а и израђују  планове и 

припреме 

Израђени и попуњени 

обрасци 

Циљ: 5. Наставници користе поступке који су у функцији даљег учења. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 
Наставници обавештавају ученике 
о њиховом напредовању и раду. 

У току часа ученици су активни, износе 

своје примере, анализирају... Наставници 

користе похвалу и јасно образлажу 

оцену. 

Дневник, педагошка 

свеска 

 
ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Циљ: 1. Школа континуирано доприноси већој успешности ученики 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Побољшање успеха ученика 

током школских година 

Успех је сваке школске године бољи или 

исти у односу на предходну 

анализа успеха на крају 
школске године 
2020/21. – 
2024/25.године 

  Циљ: 2. Ученици постижу резултате на матурском испиту који су у складу са успехом током 

школовања. 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 
Интензивирати активности које ће 
допринети успешнијој реализацији 
матурског/ завршног   испита 

Реализована је припремна настава и 

омогућени су услови полагања за све. 

Омогућен је простор за 
полагање, услови су 
подстицајни за полагање 
испита 
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ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ: 1. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Ученици су мотивисани за рад у 

подручјима развијања социјалних 

вештина, укључености у 
ваннаставне активности, рад ученичког 
парламента 

код 40% ученика подстакнут је 
лични, социјални и 
професионални развој 

Документација 

ППС, извештаји 

  Циљ: 2. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Упознавање ученика са мерама подршке. 
Ученици су упознати са 

мерама подршке на 

часовима и кроз активности. 

Дневник, извештаји 

 
ОБЛАСТ: ЕТОС 

Циљ:Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених 

основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и 

подизањем нивоа 
културе понашања 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школа је остала безбедна и 

пријатна средина за све, 

резултати ученика се 
подржавају и промовишу кроз 
сарадњу на свим нивоима 
 

80% ученика сматра школу и 

окружење школе за безбедну 

средину ,60% ученика сматра да му 

се пружају могућности за 
успех, сви успеси ученика се промовишу 

 

Анализе анкета, 

интервјуи са ученицима 
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ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 
Циљ:Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школа у својој средини и шире остаје 
препознатљива по квалитету, 
унапређивању рада и услова за рад, као и 
по својим успесима и резултатима 
 

Признања, награде, похвале 
увид у инспекцијске 
записнике, 
документација школе 

  Циљ: 2. Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов 

развој кључних   способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, 

самосталност 
Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Компетенције наставника појачане у све 4 
области 

90% запослених је током циклуса 
остварило 120 

сати стручног усавршавања ван 

установе и 220 сати стручног 

усавршавања у установи 

Персонална документа 
запослених, портфолио 

 


