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1 ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ  
 
У оквиру процеса самовредновања квалитета рада школе, а у циљу сагледавања 

стварних потреба свих учесника у наставном процесу, као и сагледавању улоге школе 
каo институције која се активно бави васпитањем и образовањем деце издвојили смо пет 
приоритетних области вредновања које су нам полазна основа у планирању дугорочних 
циљева кроз развојне задатке и активности.  
 

ОБЛАСТИ:  
 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
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4.
 П
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Д

РШ
КА

УЧ
ЕН

И
Ц

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

5.
 Е

ТО
С

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу

5.3. Школа је безбедна средина за све

5.4. Школски амбијент је пријатан за све

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима

7.
 Р

ЕС
УР

СИ 7.2.Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

7.3.У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси 
(простор, опрема, и наставна средства)
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1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.

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

2.
 Н

АС
ТА

ВА
 И

 У
ЧЕ

Њ
Е

2.1.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

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

2.3.Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.

2.4.Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

2.5.Сваки ученик има прилику да буде успешан.

3.
 О

БР
АЗ

О
ВН

А 
П

О
СТ

И
ГН

УЋ
А 

УЧ
ЕН

И
КА

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 
индивидуалних циљева учења.

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.

4.
 П

О
Д

РШ
КА

 У
ЧЕ

Н
И

Ц
И

М
А

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

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

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

6.
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РГ
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И
ЗА

Ц
И
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РЕ
СУ

РС
И

М
А 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.
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1.1 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  
 
 
 Област 
квалитета   

 
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  
 

Подручје рада 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи. 
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 
стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција. 

Показатељи  1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим 
календаром. 
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе 
и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 
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 интересовања ученика. 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Усклађивање и унапређивање квалитета програмирања, планирања и извештавања о раду школе. 
 

1. задатак: Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром. 
2. задатак: Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање наставе. 
3. задатак: У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу.  
4. задатак: Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика. 
5. задатак: У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.  
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време реализације Мерљиви 
показатељи 
реализације 

1. 
 
 
 
 
 
  

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

Израдити годишњи 
плана рада 
усаглашавањем са 
школским 
програмом и 
развојним планом 
на основу календара 

педагошкиња септембар садржајно 
усклађени планови 

и програми  

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

Приликом 
глобалног 
планирања наставе 
водити рачуна о 
међупредметним и 
предметним 
компетенцијама и 
стандардима, а код 
оперативног 
планирања о 
исходима  

наставници 
разредне и 

предметне наставе 

почетком школске 
године, 

крајем сваког 
месеца 

 

глобални и 
оперативни планови 

рада 

У оперативним  
плановима наставника и у 
њиховим дневним припремама 
видљиве су методе и технике 
којима је планирано активно 
учешће ученика на часу.  
 

Изабрати методе и 
технике рада на 
часовима које 
омогућавају 
активно учешће 
ученика на часу 

наставници 
разредне и 

предметне наставе 
 

крајем сваког 
месеца, свакодневно 

 

 оперативни 
планови рада, 

дневне припреме 
 

Планирање допунске наставе и 
додатног рада је 
функционално и засновано је 

Планирати 
допунску наставу и 
додатни рад на 

наставници 
разредне и 

предметне наставе 
 

током године планови допунске 
наставе и додатног 

рада 
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на праћењу постигнућа 
ученика. 

основу постигнућа 
ученика 

У планирању слободних 
активности уважавају се 
резултати испитивања 
интересовања ученика. 

Одабрати слободне 
активности у складу 
са интересовањима 
ученика  

педагошкиња 
 

септембар 
 

проширена понуда 
слободних 

активности и већа 
обухваћеност 

ученика 
 

ЕВАЛУАЦИЈА  
Начин праћења  Увидом у:   

 Годишњи план рада школе   
 глобалне и оперативне планове рада наствника 
 планове допунске наставе и додатног рада  
 припреме наставника   

Ко  Чланови Стручног aктива за развојно планирање   
Када  На крају сваког квартала  
 

1.2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
 
Област 
квалитета 

 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Подручје рада 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.   
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 
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Показатељи  2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, 
коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).  
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.  
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана 
индивидуализације. 
2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и 
образложе како су дошли до решења. 
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне 
препоруке о наредним корацима. 
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.  
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 
2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор 
практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава 
дисциплину у складу са договореним правилима. 
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и 
претходна постигнућа. 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Повећати ниво сарадње у планирању наставних садржаја уз уважавање способности и потреба ученика, развијати 
функционална знања, користити поступке вредновања у функцији даљег учења и ефикасно управљати процесом учења.  
 
 

1. задатак: Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 
2. задатак: Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре    

ученика, подстиче вршњачко учење).  
3. задатак: Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.  
4. задатак: Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика.  
5. задатак: Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.  
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6. задатак: Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе 
како су дошли до решења. 

7. задатак: Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.  
8. задатак: Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне 

препоруке о наредним корацима. 
9. задатак: Ученик поставља себи циљеве у учењу.  
10. задатак: Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 
11. задатак: Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне наставе 

подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 

12. задатак: Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна 
постигнућа. 

 
Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

1.  Ученик разуме објашњења, упутства и 
кључне појмовe. 
 
 
 
 

Наставник користи 
наставне методе рада које 
подстичу ученике да 
науче кључне појмове. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

писане припреме,  
Протокол за 
праћење и 
евалуацију 

наставног часа 
Наставник учи ученике 
да користе  
рационални/ 
најприступачнији начин 
одабира и истицања 
кључних појмова. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

писане припреме 
наставника, 
Протокол за 
праћење и 
евалуацију 

наставног часа 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

2.  Наставник усмерава интеракцију међу 
ученицима тако да је она у функцији 
учења (користи питања, идеје, 
коментаре ученика, подстиче вршњачко 
учење).  
 
 

Наставник користи 
наставне облике рада који 
подстичу ученике да 
користе различите начине 
за решавање задатака. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

планови и 
програми рада 

наставника, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 

3.  Наставник функционално користи 
постојећа наставна средства и 
ученицима доступне изворе знања.  
 
 
 

Упознавање и обука 
наставника са применом 
и коришћењем 
савремених средстава у 
настави.  

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

писане припреме, 
посете часовима 

(протокол за 
праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Коришћење постављених 
бесплатних софтвера са 
сајта школе који се могу 
применити у настави. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Протокол за 
праћење и 
евалуацију 

наставног часа 
4.  Наставник прилагођава начин рада и 

наставни материјал индивидуалним 
карактеристикама сваког ученика. 
 

Наставник користи 
најпримереније наставне 
материјале за рад са 
ученицима.  
 
 
 
 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Планови и 
програми рада 

наставника, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

Креирати задатке у 
складу са 
интересовањима и 
потребама ученика, 
маштовите задатке. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

 

већа укљученост 
ученика у  

активности на часу 

Давати подржавајућу 
повратну информацију 
(истицати постигнуто и 
ефикасно водити ученика 
напред). 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

бољи успех 
ученика, педагошка 

свеска 

5.  Наставник примењује специфичне 
задатке/активности/материјале на 
основу ИОП-а и плана 
индивидуализације. 
 
 

Коришћење прилагођеног 
текста у складу са 
уџбеником  (материјал 
написан крупним 
словима.  
 
 
 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Израда и употреба 
наставних листића за 
надокнађивање, за развој, 
за истраживачки рад. 
 
 
 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Примена материјала на 
којима је дат кратак 
преглед градива, картице 

наставници 
разредне и 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

са кључним појмовима, 
материјали са 
занимљивостима. 

предметне 
наставе 

припреме, посете 
часовима (протокол 

за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Коришћење асистивних 
средстава код писања 
(оловка са адаптивном 
хватаљком), код читања 
(коришћење слика/ 
симбола уз текст, 
гласовни електронски 
апарати или софтвери 
који изговарају речи, 
електронске књиге) 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 

Одржавање сарадње са 
ОШ „Херој Пинки“ у 
Бачкој Паланци 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе, 
педагошкиња 

током 
године 

Извештаји 
дефектолога 

6.  Активности/радови ученика показују да 
су разумели предмет учења на часу, 
умеју да примене научено и образложе 
како су дошли до решења. 
 

Наставник учи ученике 
да објективно приступају 
тачности решења 
задатака. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе, 
педагошкиња 

током 
године 

посете часовима 
(протокол за 

праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

7.  Ученик прикупља, критички процењује 
и анализира идеје, одговоре и решења. 
 
 

Наставник континуирано 
захтева од ученика да 
образложе како су дошли 
до решења. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе, 
педагошкиња 

током 
године 

посете часовима 
(протокол за 

праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 

Наставник поставља 
захтеве који се односе на 
више менталне 
активности ученика. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе, 
педагошкиња 

током 
године 

посете часовима 
(протокол за 

праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
8.  Наставник даје потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима о 
њиховом раду, укључујући и јасне 
препоруке о наредним корацима. 
 
  
 

Редовно образлагање 
изречене оцене о 
постигнућу.      
 
 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Протокол за 
праћење и 
евалуацију 

наставног часа, 
педагошка свеска 

Наставник редовно даје 
повратну информацију 
ученику о квалитету 
одговора, закључивању и 
продуктима рада. 
 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Присутност 
повратне 

информације, 
изложба ученичких 

продуката рада, 
писана припрема 

наставника 
Наставник указује 
ученицима на могућност 
остваривања вишег нивоа 
постигнућа. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

успех ученика, 
већа укљученост 
ученика у рад на 

часу 
9.  Ученик поставља себи циљеве у учењу.  

 
Коришћење питања, 
идеја, коментара ученика 
у раду на часу. 

наставници 
разредне и 

током 
године 

посете часовима 
(протокол за 

праћење и 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

   
 

предметне 
наставе 

евалуацију 
наставног часа) 

Оспособљавати ученике 
да постављају себи 
циљеве у учењу у складу 
са постојећим знањем и 
вештинама.                

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Планови и 
програми рада 

наставника, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Подстицати ученике да 
циљ у учењу буде 
коришћење различитих 
извора знања.       

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Планови и 
програми рада 

наставника, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Унапредити унутрашњу 
мотивацију ученика како 
би себи постављали 
циљеве у учењу.  

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Планови и 
програми рада 

наставника, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

10.  Ученик уме критички да процени свој 
напредак и напредак осталих ученика. 
 

Употреба разноврсних 
техника оцењивања. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Евиденција у 
педагошким 

свескама ученички 
портфолио 

11.  Наставник/инструктор практичне 
наставе и ученици се међусобно 
уважавају, наставник/инструктор 
практичне наставе подстиче ученике на 
међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и 
одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 
 

Подстицати ученике на 
самопоштовање, 
доношење одлука, личну 
контролу и међусобну 
комуникацију. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе  

током 
године 

смањен број 
конфликтних 
ситуација на 

одморима  

Упознавање ученика са 
критеријумима 
оцењивања.  

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Ученици су 
упознати са 

критеријумима 
оцењивања 

Имплементирати 
стратегије за побољшање 
школске климе. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

пријатна атмосфера 
на часу 

Кратка провера знања на 
сваком часу. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Задаци у свескама 
ученика, педагошка 

свеска 

Израда евиденционе 
листе за анализу 
успешности рада на часу. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Евиденциона листа 
о раду на крају 

свеске из одређеног 
предмета 

12.  Наставник користи разноврсне поступке 
за мотивисање ученика уважавајући 
њихове различитости и претходна 
постигнућа. 

Код мотивисања ученика 
руководити се 
потенцијалима ученика, 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

 

 ученички 
портфолио 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

 
  

његовим способностима, 
вештинама, знањима. 

На часу омогућити 
ученику избор теме рада, 
са ким ће радити и на 
који начин ће радити. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

већа укљученост 
ученика у  

активности на часу 

Мотивисати ученике на 
успостављање 
позитивних односа са 
вршњацима, развијати 
толерантност. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

међусобно 
уважавање ученика 

  
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Начин праћења Увидом у:  

• Годишњи план рада школе  
•оперативне п лановe рада наставника 
• Индивидуалнe образовнe плановe за ученике 
• писане припреме  
• Протокол за праћење и евалуацију наставног часa 
• извештајe дефектолога 
• записници стручних већа 
• евиденције у педагошким свескама 
• ученички портфолио 
• анализе успеха ученика 
• педагошке свеске 
• евиденциону листу о раду на крају свеске из одређеног предмета 
• књигу дежурства 
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Ко Чланови Стручног актива за развојно планирање 
Када На крају сваког квартала 

 

1.3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
 
Област 
квалитета 

 
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Подручје рада 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, 
односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

Показатељи  3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег 
језика и математике. 
3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег 
језика и математике. 
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним 
циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
3.2.4.Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и 
индивидуалним потребама. 

 
Развојни циљ: Унапређивање постигнућа ученика праћењем напредовања ученика кроз јасно дефинисане и свима доступне 
критеријуме оцењивања; побољшање резултата ученика на завршном испиту у свакој наредној школској години. 
 

1. задатак: Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и 
математике. 

2. задатак: Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и 
математике. 

3. задатак: Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
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4. задатак: Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима. 

5. задатак:  Применом различитих техника и поступака повећати мотивацију за учење код ученика. 
6. задатак: Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
7. задатак: Прилагодити стицања знања и оцењивање ученицима са тешкоћама у учењу. 
8. задатак: Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним 

потребама. 
 

Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

1. Најмање 50% ученика 
остварује средњи ниво 
стандарда постигнућа на 
тестовима из 
српског/матерњег језика и 
математике. 
 
 

Користити анализу резултата 
са пробног и завршног 
испита за унапређивање 
образовних постигнућа. 

наставници 
предметне 

наставе 

септемвар 
сваке школске 

године 

Увид  у глобалне и 
оперативне планове, 

припреме наставника и 
педагошка 

документација 
наставника 

Израда годишњег и 
оперативних планова 
редовне наставе поштујући 
закључке анализе остварених 
резултата на иницијалном, 
пробном или завршном 
испиту. 

наставници  
предметне и 

разредне наставе, 
Стручна већа 

септембар 
сваке школске 

године 

Глобални и 
оперативни планови 

Израда годишњег плана 
додатне и допунске наставе 
поштујући закључке анализе 
остварених резултата на 
иницијалном, пробном или 
завршном испиту. 

наставници 
предметне и 

разредне наставе 
 

септембар 
сваке школске 

године 

Годишњи план 
допунске и додатне 

наставе 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

Израда плана припремне 
наставе за ученике 8. разреда 
на основу резултата са 
пробног и завршног испита. 

наставници 
предметне 

наставе 

септембар 
сваке школске 

године 

План припремне 
наставе наставника 

Израда плана припремне 
наставе за ученике који раде 
по ИОП-у. 

Тим за ИО септембар 
сваке школске 

године 

План припремне 
наставе наставника 

2. Најмање 20% ученика 
остварује напредни ниво 
стандарда постигнућа на 
тестовима из 
српског/матерњег језика и 
математике. 
 

Имајући у виду структуру 
одељења прилагодити 
методологију учења 
индивидуалним 
карактеристикама ученика. 

наставници 
предметне 

наставе 

током године већи проценат ученика 
који су постигли 
напредни ниво 

образовних стандарда  

Подстицање учешћа ученика 
на такмичењима. 

наставници 
предметне 

наставе, 
одељењске 
старешине 

током године Дневник осталих 
облика васпитно-
образовног рада, 

евиденција о 
ученицима и 

реализованој додатној 
настави 

Истицање постигнутих 
резултата на такмичењима. 

наставници 
предметне 

наставе 

током године Истакнуте дипломе 
ученика са такмичења, 
смотри и конкурса на 
огласној табли, сајт 

школе 
3. Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на 
нивоу или изнад нивоа 
републичког просека. 

Сваки наставник је у обавези 
да добро проучи Правилник 
о оцењивању ученика у 
основном образовању и 
васпитању 

наставници 
предметне и 

разредне наставе 

август Висок ниво корелације 
између нивоа 
постигнућа на 

завршном испиту и 
закључне оцене 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

 
 

Едукација наставника кроз 
обуку „Оцењивање у 
функцији ефикасног учења и 
сазнавања у настави“ 

наставници 
предметне и 

разредне наставе 

током године Извештаји о стручном 
усавршавању 
наставника 

Праћење похађања и ефеката 
допунске, додатне наставе и 
секција. 

наставници 
предметне 

наставе, 
одељењске 
старешине 

током године Дневници осталих 
облика васпитно-
образовног рада 

Израда јединствених 
критеријума оцењивања за 
све наставне предмете и 
разреде. 

Стручна већа, 
наставници 
предметне и 

разредне наставе, 
педагошкиња 

прво 
полугодиште 

2018-2019 

Одржана Стручна 
већа, израђени 

јединствени 
критеријуми 

оцењивања за све 
предмете и разреде 

Подстицање редовног учења 
ученика путем формативног 
вредновања постигнућа 
ученика (свакодневна 
провера исхода на настави, 
вредновање рада у групи, 
вредновање самосталног 
рада и сл.). 

наставници 
предметне и 

разредне наставе, 
педагошкиња 

током године 
 

План контролних и 
писмених задатака, 

увид у припреме 
наставника са 
акцентом на 

проверавање исхода, 
анализирање тестова 
знања током наставне 

године, листићи за 
проверу исхода 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

Оспособљавање ученика за 
самооцењивање. 

наставници 
предметне и 

разредне настав 

у току сваке 
школске године 

Свеске ученика, 
протокол о 

посматрању часова, 
припреме наставника, 
радни материјали за 

ученике. 
Прилагођавање начина 
провере знања склоностима 
ученика. 

наставници 
предметне и 

разредне настав 

у току сваке 
школске године 

Припреме наставника, 
листе за праћење 

напредовања ученика. 
4. Ученици којима је 

потребна додатна 
образовна подршка 
остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним 
циљевима 
учења/прилагођеним 
образовним стандардима. 
 

Спровођење активности 
планираних акционим 
планом ради подизања 
резултата на завршном 
испиту из српског језика. 

предметни 
наставници, 

педагошкиња 

током године Реализовани часови 
припремне наставе, 
примењене методе и 
облици рада, пробни 

завршни испит 
Редовно и систематски 
пратити и анализирати успех 
ученика по одељењима и 
предметима ради 
унапређивања наставе на 
нивоу Стручних актива и 
Одељењских већа. 

наставници 
предметне и 

разредне наставе, 
педагошкиња 

током године Педагошка 
документација 

наставника и анализе 
успеха ученика 

Иницијално тестирање и 
прилагођавање планова рада 
могућностима и потребама 
ученика. 

предметни и 
разредни 

наставници 

септембар 
сваке школске 

године 

Индивидуални 
планови наставника, 

тестови 

Интензивирање  рада у 
областима у којима су 
ученици показали низак 
ниво постигнућа. 

наставници 
матерњег језика, 

математике,  
историје, 

у току школске 
године 

Свеске ученика, 
материјали, планови 

наставника 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

географије, 
физике, хемије и 

биологије 
Прилагођавање завршног 
испита  ученицима који 
похађају наставу по ИОП –у 
2.  

Тим за ИО мај, јун сваке 
школске године 

Захтев Министарству 
просвете, прилагођени 
тестови, евиденција са 

завршног испита 
5. Ученици који похађају 

допунску наставу показују 
напредак у учењу. 
 

Укључивање ученика-
вршњака у пружање помоћи 
у учењу, организовање 
вршњачке едукације. 

Ученички 
парламент, 
наставници 
предметне 

наставе, 
педагошкиња 

током године Деца и ученици 
задовољавају своје 
потребе у школи, 

Примена прилагођених 
материјала индивидуалним 
карактеристикама ученика. 

наставници 
предметне и 

разредне наставе 

  током године извештаји и записници 
Ученичког парламента 

Укључивање ученика у 
слободне активности према 
њиховим интересовањима. 

наставници  
разредне наставе, 

 руководиоци 
секција 

током године Радни материјали 

Примењивање иновативних 
дидактичко-методичких 
решења у настави. 

наставници 
предметне и 

разредне наставе, 
педагошкиња 

   
током године 

Свеске ученика 

8. Ученици који похађају 
часове додатног рада 
остварују напредак у 

Планирање и реализација                           
угледних часова (савремене 
методе и наставни системи). 

наставници, 
педагошкиња 

једном у 
полугодишту 

сваке наставне 
године по 

Записници Стручних 
већа, евиденција о 

стучном усавршавању 
унутар установе 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

складу са програмским 
циљевима и 
индивидуалним потребама. 
 

Стручним 
већима. 

Примена 
индивидуализованог 
приступа/ИОП-а 3 за 
даровите ученике.  

учитељи, 
одељењске 
старешине, 
предметни 

наставници,  
Тим за ИО 

током године Евиденционе листе 

Планирање и реализација 
тематских дана и тимских 
часова. 

учитељи једном у 
полугодишту 

Прилагођен 
дидактички материјал, 
дневник рада, ђачка 
књижица, евиденција 
наставника 

Избор најбољих ученика у 
одељењима на крају школске 
године и награђивање 
успешних ученика као вид 
мотивације. 

Наставничко 
веће,  

педагошкиња, 
директор 

током године Записници 
Наставничког већа 

 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Начин праћења Увидом у:  
 годишње и оперативне планове рада наставника  
 планове припремне, додатне и допунске наставе  
 педагошку документацију наставника 
 извештаје о стручном усавршавању 
 тестирање, анализа података добијених тестирањем, анкетирање, интервјуисање 
 анализу успеха ученика  

Ко Чланови Стручног актива за развојно планирање 
Када На крају сваког квартала 
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1.4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
 
Област 
квалитета 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Подручје рада 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.  
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима. 

Показатељи  4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.  
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 
 4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна комуникација…). 
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа 
утврђује понуду ваннаставних активности. 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих 
група. 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подстицање и функционисање подршке ученицима у сарадњи са породицом, задовољавањем различитих потреба и 
интересовања ученика, организовањем ваннаставних активности, развијањем социјалних вештина, реализацијом програма за подршку 
учењу за ученике из осетљивих група. 
 

1. задатак: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.  
2. задатак: У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 
3. задатак: У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација…). 
4. задатак: На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду 

ваннаставних активности. 
5. задатак: Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
6. задатак: У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. 
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Редни број 

задатка 
Задаци Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Мерљиви 

показатељи 
реализације 

1.  На основу анализе 
успеха и владања 
предузимају се мере 
подршке ученицима.  
 
 

Анализа успеха ученика учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња 

септембар и 
током године 

Евиденција о 
идентификованим 
ученицима  

Примењивање 
индивидуализованог 
приступа/ИОП-а за све ученике 
којима је потребна додатна 
подршка 

 учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња  

током године Педагошки профил 
ученика, израђене 
мере 
индивидуализације, 
израђен ИОП  

Примена диференцираног 
начина рада  

учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња 

током године Израђен план 
подршке ученику 

Укључивање ученика у 
допунски рад 

учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња 

током године Дневник 
образовно-
васпитног рада, 
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада 

Укључивање ученика у додатни 
рад 

учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња 

током године Дневник 
образовно-
васпитног рада, 
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада 

Примена ИОП-а 1, 2, 3 учитељи, предметни 
наставници 

током године Припремљени 
дидактички 
материјал, свеске 
ученика, дневник 
рада, евиденција 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

наставника, ђачка 
књижица 

Успостављање сарадње са 
релевантним институцијама у 
циљу  пружања одговарајућих 
облика помоћи за ученике 
којима је потребна  подршка у 
образовању. 

директор, 
педагошкиња, 

чланови Тима за ИО 

у току 
школске 
године 

 
Стручна 
документација 

Сарадња са Комисијом за 
процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене 
или социјалне подршке 
детету/ученику. 

чланови Тима за ИО, 
педагошкиња, 

одељењски 
старешина 

у току 
школске 

године по 
потреби 

Копија попуњеног 
обрасца бр.1 
 
 

2.  У пружању подршке 
ученицима школа 
укључује породицу 
односно законске 
заступнике. 
 

Правовремено информисање 
родитеља о активностима у 
школи. 

директорка, 
Стручни актив за 

развојно планирање, 
одељенске старешине 

у току 
школске 
године 

Огласни панои у 
школи, записници, 
сајт школе, 
школски часопис 

Укључивање родитеља у  
планирање рада школе. 

директорка, Савет 
родитеља школе 

квартално, на 
почетку 
првог и 
другог 

полугодишта,  

Записници са 
седница Савета 
родитеља 
Белешке директора 

Учешће родитеља у изради 
ИОП-а. 

Тим за ИО 
 

на почетку 
сваког 

квартала 

ИОП, евиденција о 
сарадњи са 
родитељима 

„Дани отворених врата“. одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници  

према 
распореду у 
Годишњем 

Дневници рада 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

плану рада  
школе  

Укључивање родитеља у 
планирање и реализацију 
активности и акција ученичких 
организација. 

ученици, 
руководиоци 

ученичких 
организација, 

родитељи 

према плану 
ученичких 

организација 

Дневници рада, 
фотографије 

3.  У школи се 
организују 
програми/активности 
за развијање 
социјалних вештина 
(конструктивно 
решавање проблема, 
ненасилна 
комуникација,…). 
 

Упознавање  и подсећање  
ученика и родитеља  на правила 
понашања у школи 

одељенске старешине септембар, 
октобар 

сваке 
школске 
године 

Ученици у већој 
мери поштују 
правила понашања 
у школи 

Заједничко доношење правила 
понашања у одељењима,  израда 
паноа 

одељенске старешине септембар, 
октобар 

сваке 
школске 
године 

Ученици у већој 
мери поштују 
правила понашања 
у школи. 

Активности у оквиру Дечје 
недеље посвећене развијању 
другарства, пријатељства, фер 
такмичења и навијања у 
спортским активностима 

учитељице, 
наставници физичког 

васпитања 

током 
трајања 
Дечије 
недеље 

Записници дечијег 
савеза и ученичког 
парламента, слике 

Одабир тема из области 
превенције насиља за ЧОС  

учитељице, 
одељењске 
старешине, 

педагошкиња 

прва недеља 
октобра у 

току школске 
године 

Организују се 
заједничке 
активности 
ученика, 
наставника и 
родитеља. 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

„У туђим ципелама“  Ученички парламент Новембар 
сваке 

школске 
године 

Организују се 
заједничке 
активности 
ученика, 
наставника и 
родитеља. 

Недеља спорта - 
„Спортом до здравља“ 

одељенске 
старешине,  

наставници физичког 
васпитања,учитељице 

октобар, мај 
сваке 

школске 
године 

 

Организују се 
заједничке 
активности 
ученика, 
наставника и 
родитеља. 

Обележавање Дана толеранције 
(видео, панои, разговори…) 

сви наставници и 
ученици 

новембар 
сваке 

школске 
године 

Организују се 
заједничке 
активности 
ученика, 
наставника и 
родитеља. 

4.  На основу праћења 
укључености 
ученика у 
ваннаставне 
активности и 
интересовања 
ученика, школа 
утврђује понуду 

Упознавање ученика са понудом 
секција у школи и укључивање 
ученика у секције. 

руководиоци секција септембар, 
октобар  
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 

Испитивање интересовања 
ученика и предлог нових 
секција у школи. 

педагошкиња,  
Ученички парламент 

 

септембар,  
јун 

 

Записник анализе 
анкете и истакнута 
понуда секција на 
огласној  табли 

Анкетирање ученика и избор  
секције. 

Ученички парламент септембар Анализа анкете, 
записник 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

ваннаставних 
активности. 

Проширење рада ритмичке 
секције на ниже и више разреде. 

руководиоци секције током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 
слике 

Проширење рада фолклорне 
секције на више разреде. 

руководиоци секција током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 

Активирање рада цвећарске 
секције. 

учитељице,  
наставник биологије 

током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 

Формирање секције за стране 
језике. 

наставници страних 
језика 

током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 

Географска секција- израда 
плана екскурзија, презентација 
туристичке понуде.  

ученици, 
руководилац секције  

током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 

Информатичка секција- 
техничка подршка у раду 
осталих секција. 

ученици, наставник 
информатике 

током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада 

Новинарска секција прати рад и 
дешавања у школи. 

ученици, 
руководилац секције 

током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног рада. 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

Школски часопис- 
Наша школа 

Промовисање рада секција кроз 
школски часопис 

новинарска секција на крају 
сваког 

полугодишта 

чланци у часопису 

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

Идентификовање ученика из 
осетљивих група 

педагошкиња септембар Препознати 
ученици из 
осетљивих група 

Упознавање родитеља ученика 
из осетљивих група са њиховим 
правима и обавезама 

васпитачице, 
учитељи, одељенске 

старешине, 
директорка 

у току   
школске 
године 

 

Записници  

Индивидуални саветодавни рад 
са родитељима ученика који 
нередовно похађају наставу 

 учитељи, одељенске 
старешине, 

педагошкиња 

у току  
школске 
године 

Записници, 
белешке 
 

Сарадња са представницима 
Националног савета ромске 
националне заједнице 

директорка по потреби у 
току школске 

године 

Допис,  
Школа добија 
помоћ у 
оснаживању 
породица 

Сарадња са Центром за 
социјални рад на оснаживању 
породице 

васпитачице, 
учитељи, одељенске 

старешине, 
педагошкиња 

у току  
школске 
године 

Извештаји 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

6. У школи се 
организују 
компензаторни 
програми/активности 
за подршку учењу за 
ученике из 
осетљивих група. 
 

Израда плана подршке за сваког 
ученика. 

педагошкиња, 
одељенски 
старешина, 

предметни наставник 

током године Израђен план 
подршке ученику 

Укључивање ученика у 
активности школе. 
 
 

одељењски 
старешина и 
предметни 
наставници 

 

током године  
 

Дневник 
образовно-
васпитног рада, 
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитог рада 

Укључивање ученика-вршњака 
у пружање помоћи у учењу, 
организовање вршњачке 
едукације. 

Ученички парламент, 
наставници 

предметне наставе, 
педагошкиња 

током године Деца и ученици 
задовољавају своје 
потребе у школи 

Укључивање ученика првог и 
другог разреда у продужени 
боравак. 

учитељица задужена 
за рад у продуженом 

боравку 

током године Дневник 
oбразовно-
васпитног рада у 
продуженом 
боравку 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Начин праћења Увидом у:  

 оперативне планове рада наставника  
 мере индивидуализације и ИОП-е 
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 педагошку евиденцију и документацију 
 припреме наставника  
 портфолио ученика  
 записнике Тима за ИО 
 Дневник рада 
 Дневник осталих облика образовно-васпитног рада 
 извештаје ученичких организација 

Ко Чланови Стручног актива за развојно планирање 
Када На крају сваког квартала 

 

1.5 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 
 
 
Област 
квалитета 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

 
 

Подручје 
рада 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

Показатељи  6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са 
могућностима школе. 
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 
6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 
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Развојни циљ:  Коришћење људских ресурса  у циљу подизања квалитета рада школе. Побољшање материјално-техничких,  
здравствених и хигијенских услова школе модернизацијом, адаптацијом и реконструкцијом простора. 
 

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

2. задатак: Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 
3. задатак: Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 
4. задатак: У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције . 

 
Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

1. 
 

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

Сагледавање  и анализа потреба 
и реалних финансијских 
могућности стручног 
усавршавања 

 
Стручна већа, 
педагошкиња,  

директор 

 
током 2018-2022 

Записници 
Белешке  

Захтеви за обезбеђивање 
средстава из буџета 

Израда планова стручног 
усавршавања по стручним 
активима 

Стручна већа 
 

током 2018-2022 Записници са седница 
Стручних већа 

Израђен План стручног 
усавршавања на нивоу 

Стручног већа 
Израда Плана стручног 
усавршавања на нивоу школе за 
текућу школску годину 

Руководиоци 
Стручних већа, 
педагошкиња, 

директор 

током 2018-2022 Израђен План стручног 
усавршавања унутар и 
ван установе за сваку 

школску годину 
Коршћење новостечених 
вештина и знања кроз разне 
облике професионалних 
активности 

 
Наставници разредне и 

предметне наставе  

 
током 2018-2022 

Писане припреме 
наставника, хоризонталне 

евалуације, анализа 
директора и педагошкиње 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

Стручне посете и/или студијска 
путовања 

Наставни кадар 
педагошкиња 

директор 

 
када се стекну 

услови 

 Реализоване стручне 
посете или студијска 

путовања 
Извештаји 

фотографије 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
обезбеђује 
оптимално 
коришћење 
материјално-
техничких 
ресурса. 
 
 

 
 
 
 

Завршетак фискултурне сале: 
Извођење завршних радова 

Извођач радова 
Општинска управа 

Општине Бачка 
Паланка 

 
октобар 2018  

 Изведени радови, 
Извештај надзорног 

органа 

Завршетак фискултурне сале: 
Постављање дојављивача 
пожара 

Извођач радова 
Општинска управа 

Општине Бачка 
Паланка 

 
октобар 2018 

Изведени радови, 
Извештај надзорног 

органа 

Завршетак фискултурне сале: 
Прибављање употребне дозволе 

секретар новембар 2018 Употребна дозвола. Сала 
предата на коришћење 

Изградња топле везе и 
ученичких тоалета: 
Израда пројекта и обезбеђивање 
потребне документације 

Секретар 
директор 

Општинска управа 
општине Бачка 

Паланка 

октобар 
новембар 2018 

Увид у урађен пројекат и 
прибављену 

документацију 

Изградња топле везе и 
ученичких тоалета: 
Обезбеђивање финансијских 
средстава – аплицирање за 
средства на расписаним 
конкурсима и у буџету локалне 
самоуправе 

 
директор 

Пројектни тим  
Локална самоуправа 

 
током 2018 

Финансијски план школе,  
Одлуке о додели 

средстава, извод Управе 
за трезор о стању на 

рачуну 

Изградња топле везе и 
ученичких тоалета: 

 
секретар 

 
током 2018 

План јавних набавки, 
расписана јавна набавка, 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

Јавна набавка и избор 
најповољније понуде за 
извођење радова 

прибављене понуде, 
изабра најбоља понуда, 

закључен уговор 
Изградња топле везе и 
ученичких тоалета: 
Извођење радова 

Извођач радова током 2018 и 
2019 

Изведени радови, 
извештај надзорног 

органа 

Постављање топлотне изолације 
и фасаде: 
Израда пројекта и обезбеђивање 
потребне документације 
 

Секретар 
Директор 

Општинска управа 
општине Бачка 

Паланка 

 
октобар 2018 

 

Увид у урађен пројекат и 
прибављену 

документацију 

Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Обезбеђивање финансијских 
средстава – аплицирање за 
средства на расписаним 
конкурсима и у буџету локалне 
самоуправе 

 
Директор 

Пројектни тим  
Локална самоуправа 

 
 

током 2018 

Финансијски план школе,  
Одлуке о додели 

средстава, извод Управе 
за трезор о стању на 

рачуну 

Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Јавна набавка и избор 
најповољније понуде за 
извођење радова 

 
секретар 

 
током 2018 

План јавних набавки, 
расписана јавна набавка, 

прибављене понуде, 
изабра најбоља понуда, 

закључен уговор. 
Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Извођење радова 

Извођач радова током 2018 или 
2019 

Изведени радови, 
извештај надзорног 

органа 
Постављање топлотне изолације 
и фасаде: 

секретар 
директор 

 
током 2018 

 

Увид у урађен пројекат и 
прибављену 

документацију 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

Израда пројекта и обезбеђивање 
потребне документације 
 

Општинска управа 
општине Бачка 

Паланка 
Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Обезбеђивање финансијских 
средстава – аплицирање за 
средства на расписаним 
конкурсима и у буџету локалне 
самоуправе 

 
директор 

Пројектни тим  
локална самоуправа 

 
 

током 2019 

Финансијски план школе,  
Одлуке о додели 

средстава, извод Управе 
за трезор о стању на 

рачуну 

Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Јавна набавка и избор 
најповољније понуде за 
извођење радова 

секретар током 2019 План јавних набавки, 
расписана јавна набавка, 

прибављене понуде, 
изабра најбоља понуда, 

закључен уговор. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Наставници 
континуирано 
користе 
наставна 
средства у 
циљу 
побољшања 
квалитета 
наставе 
 
 
 

Побољшање кваликтета наставе 
физичког и  здравственог 
васпитања  опремањем 
фискултурне сале справама и 
реквизитима 

директор, 
наставници физичког 

васпитања, наставници 
разредне наставе 

током школске 
2018 - 2019 

Набављене лопте, 
заштитне мреже, 

струњаче, справе за 
гимнастику 

  
Побољшање кваликтета наставе 
обезбеђивањем aсистивнe 
технологијe за ученике са 
сметњама у развоју 

Стручна већа, 
Тим за инклузивно 

образовање 

током 2018 - 
2022 

Набављена асистивна 
технологија, ИОП-2 

 

 Побољшање кваликтета наставе 
коришћењем прибављених 
наставних средстава 

Наставници предметне 
и разредне наставе 

 

2018 – 2022 
 

Наставници користе 
наставна средства којима 

школа располаже 
4. 
 

У школи се 
подржава 

Избор теме и израда пројекта Тим за развој  
међупредметних 

октобар Израђен пројекат 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

реализација 
пројеката 
којима се 
развијају 
опште и 
међупредметне 
компетенције 

компетенција и 
предузетништва 

Формирање тимова ученика и 
наставника који ће се бавити 
одређеним задацима везаним за 
пројектну тему 

Предметни 
наставници, ученици  

октобар Оформљени тимови који 
раде на пројектима 

Успостављање сарадње са 
локалним установама и 
организацијама 

Директор, 
педагошкиња  

током школске 
године 

записници 

Промоција пројекта (сајт школе, 
школски часопис, локални 
медији) 

Предметни 
наставници, ученици, 

Тим за ажурирање 
школског сајта, 

редакција школског 
часописа  

Након 
реализације  

пројекта 

Прилози у школском 
часопису, на сајту школе, 

фотографије 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Начин праћења Увидом у:  
 педагошку документацију наставника 
 извештаје о стручном усавршавању 
 електронску базу стручног усавршавања 
 записнике и извештаје тимова 
 документацију секретара 
 финансијске извештаје рачуновође 
 извештај директора 
 записнике са седница Школског одбора 

Ко Чланови Стручног актива за развојно планирање 
Када На сваком  полугодишту 
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РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА 
 

ОБЛАСТ 1: ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ПЛАН И РАЗВОЈНИ ПЛАН 
Циљ 1:  Унапређивање квалитета Годишњег плана рада, усаглашавањем са РП, за сваку радну годину 

 
Задатак Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
План евалуације 

Критеријуми 
успеха 

Инструменти Носиоци 

У  план и програм 
припремног предшколског 

програма уграђени су 
елементи из Развојног 
плана предшколских 

група ОШ „15. октобар” 

У план и 
програм 

припремног 
предшколског 

програма 
уградити 
елементе 

развојног плана 
школе 

Васпитачи Септембар 
2017 године. 

План и програм 
припремног 

предшколског 
програма је 
сачињен у 
складу са 
развојним 

планом 
предшколских 

група 

Анекс плана и 
програма 

припремног 
предшколског 

програма 

Тим за 
Развојно 

планирање, 
Стручно веће 

васпитача 

  План и програм 
припремног предшколског 

програма обезбеђује 
подршку за потребе деце и 

њихових породица 

Спровођење 
испитивања 

потреба деце и 
њихових 
породица 

Васпитачи Мај - 
Септембар 

2017,2018,2019,  
2020,2021. 

године 

планом и 
програмом 
припремног 
предшкоског 
програма се 

пружа подршка 
деци и 

њиховим 
породицама 

према  
исказаним 

потребама, а у 
складу са 

Упитници, 
резултати 

спроведеног 
испитивања,  

годишњи план 
рада, подаци о 

повећаном 
обухвату 

предшколским 
програмима. 

Тим за 
Развојно 

планирање, 
Стручно веће 

васпитача 
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законском 
регулативом. 

 
 

ОБЛАСТ 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

Циљ: Унапређивање квалитета планирања, реализације и евалуације непосредног рада са децом у свим вртићима  
Задатак Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
План евалуације 

Критеријуми 
успеха 

Инструменти Носиоци 

Стварају се прилике за 
интеракцију деце са децом 

различитих узраста и са 
одраслима. 

Размена 
стваралачких 

постигнућа међу 
децом различитог 

узраста 

Васпитачи 
деца, 

учитељи и  
ученици 
основне 
школе 

Током године Заједничке 
активности и 

размена 
постигнућа су 
реализовани у 
непосредном 

васпитно-
образовном 

раду 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

фотографије, 
пано, 

портфолио-
васпитача, 

наставника, 
детета 

Васпитачи, 
учитељи  

Циљеви и задаци су 
постављени у складу са 
подацима систематског 
посматрања, уоченим 

интересовањима, потребама 
деце и вредновањем 
васпитно-образовног 

процеса. 

Анализа података 
систематског 
посматрања. 

Васпитачи 
 

Једном 
месечно 

Подаци 
систематског 
посматрања 

видљиво 
наведени при 

планирању 
садржаја за 

групу, 
подгрупу и/или 

појединачно 
дете, као и 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

фотографије, 
пано, 

портфолио-
васпитача, 

детета 

Васпитачи 
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облици и 
методе рада 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

Циљеви и задаци су 
постављени у складу са 
подацима систематског 
посматрања, уоченим 
интересовањима, потребама 
деце и вредновањем 
васпитно-образовног 
процеса. 

Избор циљева, 
задатака и садржаја, 
облика и метода рада 
врши се у односу на 
развојне могућности 
групе/или 
појединачног детета. 

Васпитачи 
 

Једном 
месечно 

Подаци 
систематског 
посматрања 

видљиво 
наведени при 

планирању 
садржаја за 

групу, 
подгрупу и/или 

појединачно 
дете, као и 
облици и 

методе рада 

Књига 
васпитно-
образовног 
рада, 
фотографије, 
пано, 
портфолио-
васпитача, 
детета 

Васпитачи 

 ИПП или ИОП је 
саставни део 
планирања 
васпитно-образовног 
рада. 

Васпитачи 
 

Тромесечно 
од израде 

ИПП/ИОП 

 
ОБЛАСТ 3: ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

Циљ: Унапређивање праћења и документовања дечјег развоја и напредовања,  у сарадњи са родитељима/старатељима.   
 
 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

  Систематско праћење је 
у функцији 

програмирања васпитно-
образовног процеса. 

Избор техника 
систематског 
посматрања у 
зависности од 

утврђеног циља 
посматрања. 

Васпитачи 
 

Током године У васпитним 
групама врши се 

систематско 
посматрање и 

документовање 
дечјег развоја 

Књига васпитно-
образовног рада, 
портфолио детета 

Васпитачи 
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Уградити 
инструменте за 

системско 
посматрање у план 

и програм 
припремног 

предшколског 
програма.  

Васпитачи 
 

У јуну 
месецу. 

(користи се више 
од једне технике 

посматрања и 
подаци су 

систематизовани 
у портфолију). 

 

Вођење белешке о 
деци у књизи 

васпитно-
образовног рада. 

Васпитачи 
 

Током године 

Прикупљене 
податке о детету 

систематизовати у 
дечијем 

портфолију. 

Васпитачи 
 

Током године 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

 
Родитељи се квартално 
информишу о дечјем 

напредовању и пружају 
им се на увид дечји 

радови и остала 
документација о детету. 

 
Едукативни 
родитељски 

састанци, 
индивидуални 

састанци са 
родитељима о 
напредовању 

детета. 

 
Васпитачи, 

Педагог 

 
 

Током године 

 
Родитељи на 

нивоу васпитне 
групе укључени 

су у процес 
праћења развоја 
и напредовања 

свог детета. 

 
Књига васпитно-
образовног рада, 

извештаји 
васпитача/педагога, 
портфолио детета 

 
Васпитачи, 

Педагог 
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ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
Циљ: Редовно похађање предшколског програма посебно деце из осетљивих група 

 
Задатак Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
План евалуације 

Критеријуми 
успеха 

Инструменти Носиоци 

 Установа предузима мере 
за редовно похађање 

предшколског програма, 
посебно деце из осетљивих 

група. 

Информисање 
родитеља/старатеља 
из осетљивих група 

о предшколском 
програму. 

Васпитачи, 
педагог 

Мај у току 
сваке 

школске 
године 

Деца редовно 
похађају 

предшколски 
програм посебно 

деца из 
осетљивих група. 

Све већа 
укљученост деце 

и родитеља у 
ваннаставне 
активности. 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

еволуциони 
лист за 

родитеље, 
фотографије, 

пано 

Васпитачи,  
педагог 

 

 „Отворена врта“ – 
обилазак вртића, 
боравак у вртићу, 

укључивање деце у 
занимљиве 
активности 

 

Васпитачи, 
педагог 

 

Мај у току 
сваке 

школске 
године 

 
ОБЛАСТ 7: РЕСУРСИ 

Циљ:  Побољшати средину за учење и развој деце кроз адаптацију простора и набавку играчака, дидактичког материјала и 
опреме   

 
Задатак Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
План евалуације 

Критеријуми 
успеха 

Инструменти Носиоци 

 Простор предшколске 
установе опремљен је 

у складу са 
нормативом. 

Изградња дечијег 
игралишта које 
одговара психо-

физичким 
карактеристикама 

Директор Током шк. године Изграђено 
игралиште 

прилагођено 
психофизичким 

карактеристикама 

Увид у 
документацију 

правне и 
рачуноводствене 

службе 

Директор, 
Стручно 

веће 
васпитача 
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деце предшколског 
узраста. 

деце 
предшколског 

узраста 

 

Предшколска установа 
је опремљена 

потребним 
дидактичким 
средствима за 
реализацију 

квалитетног васпитно-
образовног рада. 

Обезбеђивање 
дидактичких 

средстава за децу 
предшколског 

узраста. 

Директор,   
васпитачи 

Септембар/Октобар 
сваке школске 

године 

Играчке и 
дидактички 
материјал 

набављени, 
најмање 80% од 

предвиђених 
планом набавке 

Увид у 
документацију 

правне и 
рачуноводствене 

службе 
 
 

Стручно 
веће 

васпитача 

 
 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД  

 

 
Област 
квалитета 

 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД  

 
Подручје 
рада 

1.1 Физичка средина подстиче учење и развој деце. 
1.2 Социјална средина подстиче учење и развој деце. 
1.3 Планирање и програмирање васпитно-образовног рада је у функцији подршке дечијем учењу и развоју. 

Показатељи  1.1.1. Материјали, играчке и средства су доступни деци, подржавају истраживање, игру и различите видове њиховог 
изражавања. 

1.1.5. Простори вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко учешће и учење деце, васпитача и 
родитеља. 

1.2.3. У вртићу се стварају ситуације за интеракцију деце различитих узраста/група (у радним собама, заједничким 
отвореним и затвореним просторима). 
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Развојни циљ: Унапређивање квалитета планирања, реализације и евалуације непосредног рада са децом 

5. задатак: Материјали, играчке и средства су доступни деци, подржавају истраживање, игру и различите видове њиховог 
изражавања. 

6. задатак: Простори вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко учешће и учење деце, васпитача и родитеља. 
7. задатак: У вртићу се стварају ситуације за интеракцију деце различитих узраста/група (у радним собама, заједничким 

отвореним и затвореним просторима). 
8. задатак: Планирање васпитно-образовног рада је засновано на континуираном посматрању, слушању деце и праћењу њихових 

потреба и интересовања. 
9. задатак: Праћење, документовање и вредновање васпитно-образовног процеса је у функцији подршке дечјем учењу и 

развијању програма. 

1.3.1. Планирање васпитно-образовног рада је засновано на континуираном посматрању, слушању деце и праћењу 
њихових потреба и интересовања. 

1.3.6. Праћење, документовање и вредновање васпитно-образовног процеса је у функцији подршке дечјем учењу и 
развијању програма. 
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Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

Материјали, 
играчке и средства 
су доступни деци, 
подржавају 
истраживање, 
игру и различите 
видове њиховог 
изражавања. 

Обезбедити 
играчке које 

подстичу дечији 
развој и учење 

Васпитачи Септембар/Октобар 
сваке школске 

године 

Радна соба 
подстиче дечију 
машту, развија 

игру и 
истраживање. 

Опремљена је и 
доступна деци.  

Монтесори 
материјал, 
обезбеђени 
материјал 

распоређен по 
кутцима. 

Организовано је 
6 кутака: за игре 
маште или игре 

улога, 
друштвене игре 
и дидактички 
материјал, за 

стваралаштво, за 
грађење, за 

истраживање и 
кутак 

библиотеке.  

Васпитачи 

Простори вртића 
(унутрашњи и 
спољашњи) 
одражавају 
заједничко учешће 
и учење деце, 

Обезбеђивање 
дечијег 

игралишта које 
одговара психо-

физичким 
карактеристикама 

деце 

Васпитачи Током године Свестрани развој 
моторике, успешно 

савладано 
различито кретање 

кроз простор, 
развој 

психофизичких 

Тобоган, 
љуљашке, 

клацкалице,  
подлога од 

мекане гуме, 
пењалице, 
пешчаник 

Стручно веће 
васпитача 
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васпитача и 
родитеља. 

предшколског 
узраста. 

способности: 
брзине, 

окретности, 
гипкости, снаге, 
издржљивости и 

др. 
У вртићу се 
стварају ситуације 
за интеракцију 
деце различитих 
узраста/група (у 
радним собама, 
заједничким 
отвореним и 
затвореним 
просторима). 

Размена 
стваралачких 

постигнућа међу 
децом различитог 

узраста 

Васпитачи 
деца, 

учитељи и  
ученици 
основне 
школе 

Током године Заједничке 
активности и 

размена 
постигнућа су 
реализовани у 
непосредном 

васпитно-
образовном раду 

Књига васпитно-
образовног рада, 

фотографије, 
пано, 

портфолио-
васпитача, 

наставника, 
детета 

Васпитачи, 
учитељи  

Планирање 
васпитно-
образовног рада је 
засновано на 
континуираном 
посматрању, 
слушању деце и 
праћењу њихових 
потреба и 
интересовања. 

Анализа података 
систематског 
посматрања. 

Васпитачи 
 

Једном месечно Подаци 
систематског 
посматрања 

видљиво наведени 
при планирању 

садржаја за групу, 
подгрупу и/или 

појединачно дете, 
као и облици и 

методе рада 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

фотографије, 
пано, 

портфолио-
васпитача, 

детета 

Васпитачи 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

Планирање 
васпитно-

Избор циљева, 
задатака и 

Васпитачи 
 

Једном месечно Подаци 
систематског 

Књига 
васпитно-

Васпитачи 
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образовног рада је 
засновано на 
континуираном 
посматрању, 
слушању деце и 
праћењу њихових 
потреба и 
интересовања. 

 

садржаја, облика 
и метода рада 
врши се у односу 
на развојне 
могућности 
групе/или 
појединачног 
детета. 

посматрања 
видљиво наведени 

при планирању 
садржаја за групу, 

подгрупу и/или 
појединачно дете, 

као и облици и 
методе рада 

образовног 
рада, 
фотографије, 
пано, 
портфолио-
васпитача, 
детета 

 ИПП или ИОП је 
саставни део 
планирања 
васпитно-
образовног рада. 

Васпитачи 
 

Тромесечно од 
израде ИПП/ИОП 

Праћење, 
документовање и 
вредновање 
васпитно-
образовног 
процеса је у 
функцији подршке 
дечјем учењу и 
развијању 
програма. 

 

Избор техника 
систематског 
посматрања у 
зависности од 

утврђеног циља 
посматрања. 

Васпитачи 
 

Током године У васпитним 
групама врши се 

систематско 
посматрање и 

документовање 
дечјег развоја 

(користи се више 
од једне технике 

посматрања и 
подаци су 

систематизовани 
у портфолију). 

 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

портфолио 
детета 

Васпитачи 

 Уградити 
инструменте за 

системско 
посматрање у 

план и програм 
припремног 

Васпитачи 
 

У јуну месецу. 
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2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 
Развојни циљ: Редовно похађање предшколског програма посебно деце из осетљивих група 

1. Задатак: У установи се примењују различити начини укључивања породице. 
2. Задатак У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице у складу са њеним потребама 

(саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…). 

предшколског 
програма.  

 Вођење белешке 
о деци у књизи 

васпитно-
образовног рада. 

Васпитачи 
 

Током године  

 Прикупљене 
податке о детету 
систематизовати 

у дечијем 
портфолију. 

Васпитачи 
 

Током године   Увид у 
документацију 

правне и 
рачуноводствене 

службе 
 
 

 
Област 
квалитета 

 
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 
Подручје 
рада 

2.3. Установа сарађује са породицом и локалном заједницом. 

Показатељи  2.3.2. У установи се примењују различити начини укључивања породице. 

2.3.3. У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице у складу са њеним потребама 
(саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…). 
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Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

У установи се примењују 
различити начини 

укључивања породице. 

Едукативни 
родитељски 

састанци, 
индивидуални 

састанци са 
родитељима о 

напредовању детета. 

 
Васпитачи, 

Педагог 

 
 

Током године 

 
Родитељи на 

нивоу васпитне 
групе укључени 

су у процес 
праћења развоја 
и напредовања 

свог детета. 

 
Књига васпитно-
образовног рада, 

извештаји 
васпитача/педагога, 
портфолио детета 

 
Васпитачи, 

Педагог 

  У установи се пружа 
подршка остваривању 
васпитне улоге породице 
у складу са њеним 
потребама 
(саветовалишта, 
отворена врата, тематски 
састанци…). 

 

Информисање 
родитеља/старатеља 
из осетљивих група 

о предшколском 
програму. 

Васпитачи, 
педагог 

Мај у току 
сваке 

школске 
године 

Деца редовно 
похађају 

предшколски 
програм посебно 

деца из 
осетљивих 

група. 
Све већа 

укљученост деце 
и родитеља у 
ваннаставне 
активности. 

Књига васпитно-
образовног рада, 

еволуциони лист за 
родитеље, 

фотографије, пано 

Васпитачи,  
педагог 

 

 „Отворена врта“ – 
обилазак вртића, 
боравак у вртићу, 

укључивање деце у 
занимљиве 
активности 

 

Васпитачи, 
педагог 

 

Мај у току 
сваке 

школске 
године 



Анекс развојног плана Основне школе „15. октобар“ у Пивницама 

2017/18.-2021/22. 51 
 

3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 

 
Развојни циљ: На основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планира се и унапређује професионално 

деловање 
1. Задатак: Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског рада. 
2. Задатак У установи постоји стална сарадња и размена искустава на нивоу установе/објекта/радних јединица. 

  
3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Област 
квалитета 

 
УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Подручје 
рада 

4.1. Планирање рада установе је у функцији њеног развоја. 

Показатељи  4.1.4. Развојни план се заснива на резултатима процеса самовредновања, спољашњег вредновања, пројеката и др. 

 
Област 
квалитета 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА  

Подручје 
рада 

3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију. 

3.2. У установи се негује клима поверења и заједништва. 

 
Показатељи  3.1.3. Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског рада. 

3.2.3. У установи постоји стална сарадња и размена искустава на нивоу установе/објекта/радних јединица. 
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Развојни циљ: Унапређивање квалитета Годишњег плана рада, усаглашавањем са РП, за сваку радну годину 

Задатак: Развојни план се заснива на резултатима процеса самовредновања, спољашњег вредновања, пројеката и 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

Учешће у стручним 
органима и телима 
заснива се на принципима 
тимског рада. 

 

Активно 
учествовање у 

раду тима 

Васпитачи, 
Наставници, 

Педагог, 
директор 

Током године Активност 
тима остварује 
и унапређује 
квалитет рада 

школе 

Записници 
тима 

Тимови, 
Стручно веће 

васпитача 

У установи постоји стална 
сарадња и размена 
искустава на нивоу 
установе/објекта/радних 
јединица. 

 

Сарадња са 
школом 

Васпитачи Током године Примена 
новостеченог 

знања, 
Остварена 
сарадња са 
школом, 

Унапређивање 
васпитно-

образовног 
процеса  

План сарадње 
са школом 

Стручно веће 
васпитача и 
наставника 
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7. РАЗВОЈНИ ТИМ ШКОЛЕ 
 
Pазвојни тим Основне школе „15. октобар“ у Пивницама чине: 
 

1. Патрик Малина, вршилац дужности директора школе 
2. Мирјана Радић, педагошкиња 
3. Верица Танацковић, професор ликовне културе 
4. Анка Салчак, професор разредне наставе 
5. Марина Бела, васпитачица  
6. Ана Часар, представник Савета родитеља 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

План евалуације 
Критеријуми 

успеха 
Инструменти Носиоци 

Развојни план се заснива 
на резултатима процеса 
самовредновања, 
спољашњег вредновања, 
пројеката и др. 

 

На основу 
резултата 
израдити 
развојни план 

Васпитачи Октобар 2018 
године. 

План и програм 
припремног 

предшколског 
програма је 
сачињен у 
складу са 
развојним 

планом 
предшколских 

група 

Анекс плана и 
програма 

припремног 
предшколског 

програма 

Тим за 
Развојно 

планирање, 
Стручно веће 

васпитача 




