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Велика и пространа. Савремено организована. Увек спремна за иновације и 
отворена за сарадњу. Прати развој науке, технике и образовне технологије. 
Труди се да је имплементира у наставни процес. Не заборавља људске 
вредности. Чува и негује другарство, традицију, толеранцију. 

Свакодневно се у њој дружи и стиче нова знања 287 ученика. На два 
наставна  језика: српском и словачком. Помаже им и усмерава их млад и 
амбициозан наставнички колектив који чини 34  наставника и 4 васпитача. 
Још 13 радника брине се да све функционише беспрекорно. 

Они најмлађи – предшколци осећају се овде сасвим добро. Са својим 
васпитачицама труде се да реализују припремни предшколски програм и 
полако се привикавају на школски живот.  

Из просторија продуженог боравка увек се чује смех, песма, граја. Две групе 
ученика са својим учитељицама овде корисно проводе време након 
завршетка наставе. 

Широк спектар изборних предмета омогућава да свако пронађе себе. 
Грађанско васпитање, Веронаука, Народна традиција, Од играчке до 
рачунара, Чувари природе, Информатика, Спорт - предмети су које ученици 
највише воле. 

Савремена образовна и информациона технологија. Присутна међу 
наставницима и ученицима. Рачунари, Интернет, школски разглас, видео 
надзор, електронски дневник. На часовима, на одморима, у слободном 
времену, свакодневно. Богата школска библиотека. У скоро једанест хиљада 
књига и мноштво разноврсних часописа свако проналази нешто по свом 
укусу. 

Велики број ваннаставних активности. Школски часопис, секције, Дечији 
савез и Ђачки парламент, Подмладак Црвеног крста, конкурси, изложбе, 
приредбе, акције, манифестације, пројекти, путовања. Нова фискултурна 
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сала. Остварење давних жеља за унапређењем наставе физичког 
васпитања. Могућност здравијег и свестранијег развоја. 

1 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 
Назив школе 
 

Основна школа „15. октобар“ 

Адреса школе 
 

Маршала Тита 99, Пивнице 

Телефон секретара 
 

021/756-578 

Телефон директора 
 

021/756-580 

Факс 
 

021/756-580 

Интернет адреса 
 

www.15oktobar.edu.rs 

Е-маил 
 

office@15oktobar.edu.rs 

Шифра делатности 
 

8520 
8510 

Матични број школе 08062064 
ПИБ 100753767 
Директор Татиана Нађ 
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2 ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 
 

Зграда Основне школе „15. октобар“ у Пивницама у функцији је од школске 
1966/1967. године. Од тада се у њој изводи образовно-васпитни рад на два језика: 
српском и словачком. Дуги низ година се у школи настава изводила и двојезично, 
односно на оба језика истовремено, што је школу чинило специфичном и јединственом 
у Србији. 

Школске 2017//2018.године школу похађа 244 ученика распоређених у 18 
одељења.  

У оквиру школе раде и две групе предшколске деце у којима се реализује 
припремни предшколски програм. У једној групи настава се изводи на словачком језику, 
а у другој двојезично. Школске 2009/2010. године адаптиран је део школске зграде за 
потребе предшколског образовања, тако да од 1. марта 2010. године у школи ради и једна 
група деце од 3 до 5,5 година. Активности остварују две васпитачице на оба језика. 

Школа има на располагању 12 учионица општег типа, информатички кабинет, 
дигиталну учионицу, просторију продуженог боравка, библиотеку, зборницу, 
канцеларије, ђачку кухињу са трпезаријом, свечану салу, свечани хол у коме се 
организују изложбе, а по потреби и приредбе. Школа има нову фискултурну салу која 
још нема употребну дозволу. У сали је изграђена једна учионица која је планирана за 
извођење наставе физике и наставе техничког и информатичког образовања, као и две 
радионице за техничко и информатичко образовање. Број учионица у школи није 
довољан за организовање кабинетске наставе. Простор око школске зграде красе зелене 
површине и украсно биље. Школа има и спортске терене на отвореном за рукомет, 
кошарку и одбојку. 

Школска библиотека броји преко 13 045 књига. Ученици у сарадњи са 
наставницима уређују школски часопис „Наша школа“. 

Школа ученицима нуди широк спектар изборних предмета: Веронауку, Грађанско 
васпитање, Словачки  језик са елементима националне културе, Чувари природе, 
Народна традиција,  Од играчке до рачунара, Лепо писање, Информатика и рачунарство, 
Хор и оркестар.  

У школи постоји савремено опремљен информатички кабинет са петнаест 
умрежених рачунара са свом потребном пратећом опремом. Школа поседује и преносне 
рачунаре и пројекторе. У школи 13 година функционише електронски дневник, школски 
разглас и видео надзор. Наставницима и ученицима на располагању је бежични 
Интернет. Маркетинг школе је богат и садржајан. 

Школске 2017/2018. године 
Настава је организована у две смене које се смењују месечно. 
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3 АНАЛИЗА СТАЊА 
 

Снаге наше школе Слабости наше школе 
Учешће и успеси наших ученика на 
различитим такмичењима и смотрама у 
земљи и иностранству 

Недостатак учионичког простора – рад у 
две смене. 

Национална и верска разноликост 
ученика и запослених. 

Непостојање употребне дозволе за 
коришћење фискултурне сале. 

Млад, стручан и амбициозан наставни 
кадар, који се редовно стручно 
усавршава. 

Отежан рад стручних актива и тимова 
због тога што доста наставника ради у 
две или више школа. 

Савремена информационо-
комуникациона технологија. 

Удаљеност од града. 

Добри међуљудски односи.  
Добро организован и активан рад Дечјег 
савеза и Ученичког парламента. 

 

Укљученост школе у различите пројекте.  
  

 

4 РЕСУРСИ 

4.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
У школи је запослено 53 радника, од тога 40 у настави. У склопу школе раде и 
предшколске групе, рад са децом предшколског узраста покрива пет васпитачица. У 
разредној настави запослено је 11 наставница разредне наставе, а у предметној настави 
24 наставника. Неки радници су запослени са непуним радним временом, а неки 
допуњују норму у другим школама. Осамнаест радника користи јавни или лични превоз 
за долазак на посао. 
Сви предмети су стручно заступљени, на оба наставна језика. 
 

Степен стручне 
спреме 

Васпитач
и 

Наставниц
и 

Стручни 
сарадници 

Руковођење Администрациј
а 

Техничко 
особље 

Докторат  2     
Магистратур

а 
 1     

Специјализац
ија 

 2     

VII  29 2 1 1  
VI 5 1     
IV     2  
III      3 
I      5 

Свега 5 35 1 1 3 8 
 
Наставни кадар је млад, амбициозан, перманентно се стручно усавршава и показује жељу 
за даљим напредовањем. Отежавајућа околност за организацију наставе, а посебно 
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допунског и додатног образовно-васпитног рада и ваннаставних активности представља 
чињеница да део радника свакодневно путује и везан је за аутобуски ред вожње, а део 
радника ради у две или три школе што представља извесно ограничење у планирању и 
организацији образовно-васпитног рада школе. 

4.2 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

4.2.1 ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 
ВРСТА ПРОСТОРИЈЕ 

 
БРОЈ 

 
КВАДРАТУРА 

Учионице у згради школе 9 423,78 
Информатички кабинет 2 116,06 
Кабинети 4 224,69 
Просторија продуженог боравка 1 56,44 
Просторије за реализацију ППП 1 52,19 
Просторија вртића 1 52,19 
Библиотека са читаоницом 1 44,69 
Свечана сала 1 104,52 
Зборница 1 40,30 
Канцеларија педагога 1 17,94 
Канцеларија секретара и 
рачуновође 

1 11,34 

Канцеларија директора 1 13,65 
Кухиња 1 17,49 
Трпезарија 1 57,38 
Магацин кухиње 1 12,87 
Просторија за помоћно осбље 1 6,50 
Просторија за инвентар 1 7,22 
Просторије за ложача 2 10,8 
Тоалети за предшколце 1 10,8 
Тоалети наставнички 2 12,18 
Архива 1 14,88 
СВЕГА: 35 1307,91 

 
Преглед просторија у згради фискултурне сале: 
 

ВРСТА ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 
 

КВАДРАТУРА 

Играјућа површина 1 505 
Кабинет техничког и 
информатичког образовања 

1 87 

Радионице 2 40 
Просторија за наставника 1 15 
Свлачионица 2 47 
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Тоалети 5 89 
Сала за вежбање 1 120 
Туш кабине 2 54 
СВЕГА:  957 

 
Ученички тоалети изграђени су ван школске зграде, што представља велики проблем, 
нарочито зими, јер ученици морају напуштати зграду школе, а дешава се да тоалете 
користе и они, који нису ученици школе,оштећују и уништавју их. Са руководством 
општине Бачка Паланка вођени су разговори на ову тему и урађени су први кораци 
решавања проблема, који се односе на израду идејног пројекта и предмера радова, након 
чега би се приступило изради главног пројекта и обезбеђивању средстава за доградњу 
тоалета уз зграду школе. 

При школи постоји дворишни простор, који је делом асфалтиран (спортски 
терени) за потребе наставе физичког васпитања, а на другом делу, испред школе, се 
налази парк. Ту се налази и мини дечји парк, постављен на иницијативу Општинске 
управе, а у уз сарадњу школе. У оквиру акције озелењавања школских дворишта под 
називом „Како расте дрво?“, као и у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за 
образовање, управу и националне заједнице „За чистије и зеленије школе“ школски парк 
се сваке године обогаћује новим садницама. 

Дворишни простор не задовољава потребе ученика. Школа такође користи 
терене Спортског друштва “Славија” за организовање већих спортских манифестација, 
као и салу Дома културе за приредбе и остале манифестације културног карактера. 
Отворене и зелене површине:  
 

ВРСТА ПОВРШИНЕ БРОЈ 
 

КВАДРАТУРА 

Двориште 1 2842,28 
Спортски терени 1 1470,00 
Парк 1 980,00 
СВЕГА:  5292,28 

4.2.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ 

 
Опремљеност зграде је на задовољавајућем нивоу. У оквиру инвестиција и 

инвестиционог одржавања у последњих десет година у школи је у сарадњи са 
Министарством просвете и науке, Министарством омладине и спорта, Министарством 
за телекомуникације и информационо друштво, Покрајинским секретаријатом за 
образовање, управу, прописе и националне заједнице – националне мањине, 
Националним саветом словачке националне мањине, Општинском управом општине 
Бачка Паланка, Месном заједницом Пивнице и уз помоћ родитеља ученика урађено 
следеће: 

 Изграђена је  фискултурна сала, 

 Адаптирана комплетна електро инсталација, 

 Промењена столарија и кров на згради школе, 

 Опремљен је кабинет информатике, 

 Уређена је и опремљена је дигитална учионица 

 Уређене су просторије продуженог боравка 

 Адаптиране су просторије за рад предшколских група, 
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 У свим учионицама је комплетно обновљен намештај, 

 Уређена је и опремљена свечана сала 

 Уређена је и опремљена библиотека. 

 У свим просторијама су замењени подови, 
 Постављени су ормарићи за ученичке ствари за све ученике школе. 

 
Школска кухиња и трпезарија захтевају реновирање и прилагођавање важећим 
стандардима и нормативима. 
 

4.2.3 ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРИЈА 

 
Намештај је у већини учионица замењен новим. Наставна средства су у функцији и сваке 
године се допуњавају новим. Последњих година обезбеђене су беле табле, рачунар за 
наставника у сваку учионицу, рачунари за кабинет техничког и информатичког 
образовања, реквизити за наставу физичког васпитања, музички инструменти, 
пројектори, наставна средства за разредну наставу, наставна средства за биологију и 
хемију, штампачи, дигитални фотоапарати. За предшколце купљен је ТВ пријемник, 
ритмички музички инструменти, играчке. Школи недостају одређена наставна средства 
за реализацију наставе техничког и информатичког образовања, физике и хемије. Овај 
проблем решава се углавном коришћењем Интернета и презентација у настави. Такође 
недостаје део опреме и реквизита за извођење наставе физичког васпитања. 

 
Преглед техничких средстава у школи: 

 
СРЕДСТВО КОЛИЧИНА 

Касетофон са ЦД-ом 10 
Графоскоп 6 
Графоскоп преносни 1 
Дијапројектор 12 
ТВ пријемник 4 
Видеорекордер 3 
ЦД плејер 2 
Микроскоп 12 
Појачало 2 
Музички стуб 1 
Пианино 1 
Музичка табла 1 
Синтисајзер 2 
Фотокопир апарат 1 
Сервер рачунар 6 
Таблет рачунар 1 
Лап топ рачунар 7 
Рачунар 85 
Мултифункционални уређај 5 
Пројектор 8 
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Дигитални камкордер 1 
Дигитални фотоапарат 6 
Школски разглас 1 
Видео надзор 1 
Ласерски штампач 5 
Електронски дневник 1 
УПС 12 
Скенер 2 
Интерактивна табла 1 
МИМИО уређај 4 
 
Сем наведених средстава школа располаже и другим средствима и помагалима, 

дидактичким материјалом који се налази у специјализованим учионицама из појединих 
наставних области (графофолије за већину предмета, дијафилмови, музички 
инструменти, плакати, спортски реквизити...). 

4.2.4 СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 
ВРСТА ПРОСТОРИЈЕ 

 
БРОЈ 

 
СТЕПЕН 
ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Учионице за разредну наставу 4 80% 
Учионице за наставу више 
предмета 

5 70% 

Дигитална учионица 1 100% 
Просторија продуженог боравка 1 80% 
Просторије за реализацију ППП 1 80% 
Просторија вртића 1 90% 
Библиотека са читаоницом 1 100% 
Свечана сала 1 90% 
Кабинет за информатику 1 100% 
Кабинет за биологију и хемију 1 70% 
Кабинет за географију и историју 1 70% 
Кабинет за техничко и 
информатичко образовање и 
физику 

1 70% 

Фискултурна сала 1 60% 
 

4.3 ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ 
Школа се финансира средствима републичког, покрајинског и општинског буџета.  

4.4 РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
Физичко окружење 

 
Најближа околина Пивница 
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Објекти у окружењу 

Фудбалски стадион 
Просторије Добровољног ватрогасног друштва 
Дом културе 
Сала Месне заједнице 
Игралиште 
Просторије Дома здравља у Пивницама 

Образовне установе Основне школе општине Бачка Паланка 
Средње школе општине Бачка Паланка 
Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка 
Предшколске установе, основне и средње школе 
са наставним језиком словачким 

Здравствене установе Дом здравља Бачка Паланка 
Институт за јавно здравље Војводине 

Културне установе Аматерско позориште „Јанко Чеман“ Пивнице 
СКУД „Пивнице“ 
Савез аматера Бачка Паланка 
Градска библиотека „Вељко Петровић“ 
Градска библиотека „Вељко Петровић“, огранак 
у Пивницама 
Камерни хор „Надеје“ 

Невладине организације Удружење жена Пивнице 
Црвени крст Бачка Паланка 

Спортске организације Фудбалски клуб „Славија“ Пивнице 
Организације локалне 
самоуправе 

Огранак Матице словачке Пивнице 
Матица словачка у Србији 
Национални савет словачке националне мањине  

Медији РТВ Војводина 
Локалне телевизије, радио, новине 

 

4.5 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 Хор и оркестар 
 Драмска секција 
 Литерарно-рецитаторска секција 
 Ликовна секција 
 Новинарска секција 
 Секција за ручни рад 
 Спортске секције 
 Еколошка секција 
 Ритмичка секција 
 Ритмичка гимнастика и плес 
 Математичка секција 
 Цвећарска секција 
 Фолклорна секција  
 Саобраћајна се кција 
 Креативни кутак 
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5 МИСИЈА 
 

Ми смо двојезична школа која негује 
толерантност, традицију, еколошку свест, 
спортски и такмичарски дух, у којој се води рачуна 
о савременом приступу образовању, где су 
информације свима доступне. 
 
 

6 ВИЗИЈА 
 
 

Желимо да постанемо школа која прати развој 
науке и технологије, која  негује људске 
вредности узимајући у обзир потенцијале 
и потребе  сваког ученика, у којој свако дете учи 
са радошћу и активно спознаје свет. 
 

7 ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Процес планирања је уско повезан са евалуацијом. Од квалитета евалуације и 

резултата добијених овим процесом у највећој мери зависи квалитет развојног 
планирања за наредни циклус. За анализу стања су коришћени подаци добијени у 
процесу евалуације Развојног плана и самовредновања рада школе, Извештај о екстерној 
евалуацији рада школе, анкете, интервјуи које су наставници и педагошкиња водили са 
ученицима и родитељима ученика. 
 

7.1 ИЗВЕШТАЈ O ЕВАЛУАЦИЈИ ПРЕТХOДНOГ РАЗВOЈНOГ 
ПЛАНА 

 
У претхoдних пет гoдина је реализован Развoјни план кoји је унапређивао три 

приoритетне oбласти: Подршка ученицима, Етос и Ресурси. Активности предвиђене 
акционим планом за област Етос су реализоване у потпуности, а за области Настава и 
учење и Ресурси  делимично. Неке од нереализованих активности биће планиране новим 
Развојним планом. 
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7.1.1 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У протеклом периоду остварени су следећи задаци:  
 Унапређење рада школских секција и укључивање ученика у рад према 

интересовањима и индивидуалним способностима 
 Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина 

и здравих стилова живота  
 Промоција здравих стилова живота 

 

7.1.2 ЕТОС 

У протеклом периоду остварени су следећи задаци:  
 Редовно промовисање резултата ученика и наставника. 
 Анализа и унапређивање превентивних активности које доприносе безбедности 

ученика. 
 Оплемењивање школског амбијента с акцентом на ученичке радове, уз подизање 

еколошке свести ученика и запослених. 
 Прилагођавање школског простора потребама деце са сметњама у развоју. 
 Уређење простора за индивидуалне разговоре са родитељима – Кутак за родитеље 
 Организовање спортско-рекреативних и културно-забавних активности у школи 

уз учешће ученика и наставника. 
 Благовремено и перманентно информисање родитеља о животу и раду школе. 

7.1.3 РЕСУРСИ 

У протеклом периоду остварени су следећи задаци:  
 Обезбеђен је стручни кадар за извођење наставе из свих наставних предмета, на 

оба језика 
 Ненаставно особље запослено је у складу са прописима (број, квалификације) 
 Запослени самовреднују свој рад и труде са да ха унапреде у складу са 

резултатима самовредновања 
 Школа узрађује план стручног усавршавања запослених и води евиденцију о 

његовој реализацији 
 Формирана је електронска  база података о стручном усавршавању запослених у 

установи и ван ње 
 Школа има израђен програм увођења приправника у посао и примењује га 
 У оквиру стручних већа и актива организују се различити облици стручног 

усавршавања унутар установе 
 Обезбеђено је учешће наставника, васпитача, стручних сарадника и директора у 

образовним  конкурсима и пројектима 
 Адаптиран је улаз и постављена рампа са рукохватом за лица  ометена у развоју 
 Адаптирани су подови у свим учионицама 
 Намештај у свим учионицама и у биб лиотеци је замењен новим 
 Значајно је побољшан ниво опремљености информационо-комуникационом 

технологијом 
 Постављени су ормарићи за све ученике у школи, за њихове ствари 
 Вртић и просторије припремног предшколског програма опремане су у складу са 

могућностима 
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7.2 САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Сваке школске године у школи се формира тим за самовредновање који има 
обавезу да извши процес самовредновања рада школе и сачини Акциони план након 
процеса самовредновања. За испитивање сe користе упитници, чек-листе, интервјуи. 
Након испитивања, тим за самовредновање рада школе врши анализу добијених 
података, издваја јаке стране школе и подручја рада која је потребно унапредити. 
 

7.3 ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ 
 

Од укупно 30 стандарда квалитета рада установе , Школа је остварила 29 
стандарда, што представља 96,7% (23,3% свих стандарда на нивоу 3 и 73,3% на нивоу 
4), укључујући 100% стандарда који су укључени у вредновање. 
Школа има један неостварен стандард у области Образовна постигнућа ученика. 
Међутим, у већини области квалитета идентификовани су елементи на којима треба 
радити како би се квалитет рада школе у целини унапредио. Уочене јаке стране рада 
школе, одноно успешно остварени стандарди квалитета, добра су полазна основа за 
даљи развој. На основу наведеног, општи квалитет Школе оцењује се оценом 4. 
Активности из Плана за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним 
стандардима квалитета рада установе које нису реализоване или је планирано да се 
реализују континуирано кроз више година биће уграђене у нови Развојни план школе. 
 

 

8 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. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
5. РЕСУРСИ 
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4.
 П

О
Д

РШ
КА

УЧ
ЕН

И
Ц

И
М

А

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)



Развојни план Основне школе „15. октобар“ у Пивницама 

2017/18.-2021/22. 17 
 

 

1.
 П

РО
ГР

АМ
И

РА
Њ

Е,
 П

ЛА
Н

И
РА

Њ
Е 

И
 

И
ЗВ

ЕШ
ТА

ВА
Њ

Е

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.
 О

РГ
АН

И
ЗА

Ц
И

ЈА
 Р

АД
А 

Ш
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ЛЕ
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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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8.1 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. 
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика. 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Усклађивање и унапређивање школског програма и годишњег плана рада школе. 
 

1. задатак: Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи. 
2. задатак: 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.  
 

Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време реализације Мерљиви 
показатељи 
реализације 

1. 
  

Планирање рада органа, тела и 
тимова је у функцији 
ефективног и ефикасног рада у 
школи. 
  
  

Наставници су у 
обавези да добро 
познају правилнике 
о наставним 
плановима и 
програмима у 
основној школи 

наставници 
разредне и 

предметне наставе 

током године Садржајно 
усклађени програми 
наставних предмета 
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У јуну месецу на 
састанку Стручног 
већа наставника 
разредне наставе, 
Стручног већа 
наставника 
друштвених наука, 
Стручног већа 
наставника 
природних наука 
одабрати 
програмске 
садржаје који се 
међусобно повезују 
и допуњују 

чланови стручних 
већа 

јун Записници са 
састанака стручних 

већа 

Приликом месечног 
планирања водити 
рачуна о корелацији 
програмских 
садржаја међу 
предметима 

наставници 
разредне и 

предметне наставе 

крајем сваког 
месеца 

Месечни планови 
рада 

2. 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. 
  

У јуну месецу на 
састанку Стручног 
већа наставника 
разредне наставе, 
Стручног већа 
наставника 
друштвених наука, 
Стручног већа 
наставника 
природних наука 
приликом избора 

чланови стручних 
већа 

јун Записници са 
састанака стручних 

већа 
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програмских 
садржаја који се 
међусобно повезују 
и допуњују 
ускладити време 
њихове реализације 
Приликом месечног 
планирања водити 
рачуна о временској 
корелацији 
програмских 
садржаја међу 
предметима и 
развоју 
међупредметних 
компетенција 

наставници 
разредне и 

предметне наставе 

крајем сваког 
месеца 

Месечни планови 
рада 

 
ЕВАЛУАЦИЈА  

Начин праћења  Увидом у:   

 годишњи план рада школе   
 програме наставних предмета  
 месечне планове рада  
 записнике са састанака стручних већа   

Ко  Чланови Актива за школско развојно планирање   
Када  На крају сваког квартала  
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8.2 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. 

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. 



Развојни план Основне школе „15. октобар“ у Пивницама 

2017/18.-2021/22. 22 
 

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

 
1. 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.  
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.  
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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 

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) 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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) 
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 



Развојни план Основне школе „15. октобар“ у Пивницама 

2017/18.-2021/22. 25 
 

Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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 
са кључним појмовима, 
материјали са 
занимљивостима. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
за праћење и 
евалуацију 

наставног часа) 
Коришћење асистивних 
средстава код писања 
(оловка са адаптивном 
хватаљком), код читања 
(коришћење слика/ 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

Индивидуални 
образовни планови 
за ученике, писане 
припреме, посете 

часовима (протокол 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

симбола уз текст, 
гласовни електронски 
апарати или софтвери 
који изговарају речи, 
електронске књиге) 

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) 
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 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

 
  
 

 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 
предметне 

наставе 

током 
године 

посете часовима 
(протокол за 

праћење и 
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 

наставници 
разредне и 

током 
године 

Планови и 
програми рада 

наставника, писане 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

коришћење различитих 
извора знања.       

предметне 
наставе 

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) 
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 

током 
године 

пријатна атмосфера 
на часу 
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Редни 
број  

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

предметне 
наставе 

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, 
његовим способностима, 
вештинама, знањима. 

наставници 
разредне и 
предметне 

наставе 

током 
године 

 

 ученички 
портфолио 

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 
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Начин праћења Увидом у:  
• Годишњи план рада школе  
• плановe и програмe 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 

Ко Чланови Актива за школско развојно 
Када На крају сваког квартала 

 

8.3 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. 
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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 учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и 
свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа; унапређивање учења и постигнућа ученика на 
завршном тесту и усвајање трајних и примењивих знања. 
 
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. 
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. 
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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 

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 

Имајући у виду структуру 
одељења прилагодити 
методологију учења 

наставници 
предметне 

наставе 

током године већи проценат ученика 
који су постигли 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

стандарда постигнућа на 
тестовима из 
српског/матерњег језика и 
математике. 
 

индивидуалним 
карактеристикама ученика. 

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 

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 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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 

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 
Спровођење активности 
планираних акционим 
планом ради подизања 

предметни 
наставници, 

педагошкиња 

током године Реализовани часови 
припремне наставе, 
примењене методе и 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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

резултата на завршном 
испиту из српског језика. 

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, 

географије, 
физике, хемије и 

биологије 

у току школске 
године 

Свеске ученика, 
материјали, планови 

наставника 

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 

током године Деца и ученици 
задовољавају своје 
потребе у школи, 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

 наставе, 
педагошкиња 

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 
складу са програмским 
циљевима и 
индивидуалним потребама. 
 

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

наставници, 
педагошкиња 

једном у 
полугодишту 

сваке наставне 
године по 
Стручним 

већима. 

Записници Стручних 
већа, евиденција о 

стучном усавршавању 
унутар установе 

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 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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 Актива за школско развојно планирање 
Када На крају сваког квартала 

 
 

8.4 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.  
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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. 

 
Редни број 

задатка 
Задаци Активности Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Мерљиви 

показатељи 
реализације 

1.  На основу анализе 
успеха и владања 

Анализа успеха ученика учитељи, предметни 
наставници,  

педагошкиња 

септембар и 
током године 

Евиденција о 
идентификованим 
ученицима  
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

предузимају се мере 
подршке 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 
наставника, ђачка 
књижица 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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 
плану рада  

школе  

Дневници рада 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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. 

„У туђим ципелама“  Ученички парламент Новембар 
сваке 

Организују се 
заједничке 
активности 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

школске 
године 

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 
ваннаставних 
активности. 

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 

Проширење рада ритмичке 
секције на ниже и више разреде. 

руководиоци секције током 
школске 
године 

Записници  
Дневник осталих 
облика образовно-
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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. 
Школски часопис- 
Наша школа 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

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 
 

6. У школи се 
организују 
компензаторни 
програми/активности 
за подршку учењу за 

Израда плана подршке за сваког 
ученика. 

педагошкиња, 
одељенски 
старешина, 

предметни наставник 

током године Израђен план 
подршке ученику 
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Редни број 
задатка 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Мерљиви 
показатељи 
реализације 

ученике из 
осетљивих група. 
 

Укључивање ученика у 
активности школе. 
 
 

одељењски 
старешина и 
предметни 
наставници 

током године  
 

Дневник 
образовно-
васпитног рада, 
Дневник осталих 
облика образовно-
васпитног 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 
 педагошку евиденцију и документацију 
 припреме наставника  
 портфолио ученика  
 записнике Тима за ИО 
 Дневник рада 
 Дневник осталих облика образовно-васпитног рада  
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извештаје ученичких организација 
Ко Чланови Актива за школско развојно 
Када На крају сваког квартала 

8.5  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. 

 
 
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 . 
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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 

 
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 

Завршетак фискултурне сале: 
Извођење завршних радова 

Извођач радова 
Општинска управа 

Општине Бачка 
Паланка 

 
октобар 2018  

 Изведени радови, 
Извештај надзорног 

органа 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материјално-
техничких 
ресурса. 
 
 

 
 
 
 

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: 
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 
Изградња топле везе и 
ученичких тоалета: 
Извођење радова 

Извођач радова током 2018 и 
2019 

Изведени радови, 
извештај надзорног 

органа 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

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: 
Израда пројекта и обезбеђивање 
потребне документације 
 

секретар 
директор 

Општинска управа 
општине Бачка 

Паланка 

 
током 2018 

 

Увид у урађен пројекат и 
прибављену 

документацију 

Постављање топлотне изолације 
и фасаде 
Обезбеђивање финансијских 
средстава – аплицирање за 

 
директор 

Пројектни тим  
локална самоуправа 

 
 

током 2019 

Финансијски план школе,  
Одлуке о додели 

средстава, извод Управе 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

средства на расписаним 
конкурсима и у буџету локалне 
самоуправе 

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 
реализација 
пројеката 
којима се 
развијају 
опште и 

Избор теме и израда пројекта Тим за развој  
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

октобар Израђен пројекат 

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 
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Редни 
број 

задатка 

Задатак Активности Носиоци активности Време 
реализације 

Мерљиви показатељи 
реализације 

међупредметне 
компетенције 

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 Актива за школско 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 
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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 
законском 

регулативом. 

Упитници, 
резултати 

спроведеног 
испитивања,  

годишњи план 
рада, подаци о 

повећаном 
обухвату 

предшколским 
програмима. 

Тим за 
Развојно 

планирање, 
Стручно веће 

васпитача 

 
 

ОБЛАСТ 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
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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 
облици и 

методе рада 

Књига 
васпитно-

образовног 
рада, 

фотографије, 
пано, 

портфолио-
васпитача, 

детета 

Васпитачи 

 
 
 

Задатак 

 
 
 

Активности 

 
 

Носиоци 
активности 

 
 

Време 
реализације 

 
 
 

План евалуације 
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    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 

(користи се више 
од једне технике 

Књига васпитно-
образовног рада, 
портфолио детета 

Васпитачи 

Уградити 
инструменте за 

Васпитачи 
 

У јуну 
месецу. 
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системско 
посматрање у план 

и програм 
припремног 

предшколског 
програма.  

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 

 
ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
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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   
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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 

деце предшколског 
узраста. 

Директор Током шк. године Изграђено 
игралиште 

прилагођено 
психофизичким 

карактеристикама 
деце 

предшколског 
узраста 

Увид у 
документацију 

правне и 
рачуноводствене 

службе 
 

Директор, 
Стручно 

веће 
васпитача 

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 

 
 
 

  




