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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Р. бр. Име и презиме Занимање  Улога у тиму 

1.  Бојан Којић Директор, проф. разредне н. Руководилац  

2.  Драгана Золотић Психолог – стручни 

сарадник 

Водитељ активности израде 

РП 

3.  Невена Пејовић Професор енглеског језика Члан  

4.  Виолета Кешељ Професор биологије Члан  

5.  Вера Марић Проф. разредне наставе Члан  

6.  Весна Којић Проф. разредне наставе Члан  

7.  Милан Јанићијевић Дипломирани правник Члан, представник лок. 

самоуп. 

8.  Саша Симић  Члан, представник родитеља 

9.  Јована Јовановић Ученик  Члан Ђачког парламента 

 

 

 

 

 

 

„У ове странице уткала сам много сати рада, сво своје знање, љубав према школи, 
колегама и ученицима, жељу да сви заједно будемо бољи...“ 

Драгана Золотић, психолог
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

 

Пун назив образовно-васпитне 

установе: 

Основна школа „Сава Керковић“ 

Адреса: Светог Саве 22/а 

Седиште: Љиг  

Телефон: 014/3445-172, 3445-238 

Мејл: skolaljig@gmail.com 

Сајт: www.ossavakerkovic.edu.rs 

Дан школе: 27. јануар, Свети Сава 

Лого школе: 

 
Број ученика: 667 

Издвојена одељења: Ба, Бошњановић, Бранчић, Дићи, Ивановци, 

Јајчић, Кадина Лука, Латковић, Липље, 

Моравци, Палежница, Славковица, 

Цветановац, Штавица 

Број ученика у издвојеним 

одељењима: 

122 

Број запослених: 101 

Језик на коме се изводи настава: Српски језик 

Језици који се уче у школи: Енглески и немачки језик 

Број смена у школи: Две смене 

Директор школе: Бојан Којић, проф. разредне наставе 
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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Основна школа ''Сава Керковић'' у  Љигу образовно – васпитна установа за основно 

образовање и васпитање младих са подручја месних заједница: Љиг, Ба, Палежница, 

Кадина Лука, Славковица, Дићи, Лалинци, Штавица, Гукош, Велишeвац, Милавац, 

Бошњановић, Цветановац, Бабајић, Јајчић, Латковић, Липље, Моравци, Бранчић и 

Ивановци. 
 

           Основна школа ,,Сава Керковић” уЉигу, званично је основана решењем бр. 

6503/55 Народног одбора Среза Лазаревац 12.11.1955. године, а почела је са радом 

септембра 1955. године. 

   По оснивању, школа није имала ниједно издвојено одељење, а укупан број ђака 

био је 489, распоређених у 14 одељења. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Школа ради у оптималним просторним условима. 

Настава се одвија у објекту са укупном површином 2.588 м/2 и са школским двориштем 

површине од 2 ha, 52 a 72 m2. 

Школа ,,Сава Керковић” се налази у улици Светог Саве 22а, у мирном делу града. 

Локација школе је доступна ученицима па на наставу долазе већином пешице. 

Настава се одвија у 11 учионица и 10 кабинета. 

За наставу физичког васпитања школа користи сопствену салу коју користи и ОК 

„Спартак“. 

Школске зграде 14 издвојених одељења налазе се у селима, тако да ученици од 1. до 4. 

разреда наставу похађају у својим местима, а на наставу енглеског језика долазе у 

матичну школу два пута седмично, према распореду часова школе.  

На жалост, због сталног тренда смањења броја ученика у малим срединама, а посебно у 

селима, 2019. године, одлуком СО Љиг формирана је нова мрежа школа чиме је једно 

издвојено одељење (Лалинци) затворено. У наредном периоду постоји бојазан од 

затварања још неколико издвојених одељења према пројекцији броја ученика.  

 

   Данас нашу школу похађа 667 ученика, распоређених у 45 одељења. Школа 

има 103 запослена, од чега васпитно – образовни рад изводи 67 наставникa разредне и 

предметне наставе и 3 стручна сарадника, пружајући на најбољи начин оно што се од 

њих очекује.   

Настава се изводи у матичној школи у Љигу и у 14 издвојених одељења. 

Специфичности наше школе су: 

• Организација наставе у матичној школи и у 14 издвојених одељења 

• Велики број ученика путника 

• Велики број наставника путника 

• Добра сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Домом здравља и 

другим јавним службама општине 
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• Учешће школе у разним пројектима („Моја школа- школа без насиља“, „Оаза 

различитости и пријатељства“, „Образовна инклузија Рома“, Палежница и 

Бранковина – синергија наслеђа и вештина“, „Дигитална школа“) 

• Школа је покретач оснивања Удружења просветних радника Љига 

• Сви важнији догађаји у Љигу углавном се одвијају у објектима наше школе (Дан 

општине, спортске приредбе и такмичења, културна догађања, изложбе, 

представе и сл.). 

• Љиг спада у ред сиромашних и неразвијених општина. 

 

Од школске 2010/2011. у школи ради и педагошки асистент, који пружа додатну 

образовну подршку ученицима са тешкоћама у развоју и учењу, као и ученицима из 

осетљивих група.  

Школске 2013/2014. у школи је почео са радом и Продужени боравак за децу првог и 

другог разреда. 

Од школске 2018/2019. школа је прешла на електронско вођење евиденције па су 

учионице опремљене одређеним бројем рачунара и таблета. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД УПРАВНЕ И РУКОВОДЕЋЕ СТРУКТУРЕ ШКОЛЕ 
 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Р. бр. Име и презиме Улога  

1.  Зорана Живојиновић Председник,представник запослених 

2.  Верица Михаиловић Представник запослених 

3.  Драгана Золотић Представник запослених 

4.  Саша Симић Представник локалне самоуправе 

5.  Горан Гајевић Представник локалне самоуправе 

6.  Мирослав Ивановић Представник локалне самоуправе 

7.  Лидија Лазаревић Представник родитеља 

8.  Андријана Срећковић Представник родитеља 

9. Жељко Костадиновић                                Представник родитеља  

  10. Виолета Кешељ Председник школског синдиката 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ 

 

Редни 

број 
Име и презиме Радно место Стручна спрема 

1. Бојан Којић Директор  Професор разредне 

наставе 

2. Драгица Јочовић Помоћник директора Професор разредне 

наставе 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

7 
 

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ  

 
НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 

Р
.б

р
о
ј 

Име и презиме Врста стручне спреме 
Предмет који 

предаје 

1.  Ана Нерић 
Професор српског језика и 

књижевности (VII) 

Српски језик 

 

2.  Неда Дабић 
Професор српског језика и 

књижевности ( VII) 

Српски језик 

Грађанско в. 

3.  
Маријана Неговановић-

Обрадовић 

Професор српског језика и 

књижевности (VII) 

Српски језик 

Грађанско в. 

4.  
Данијела Николић-

Ђорђевић 

Професор српског језика и 

књижевности(VII) 

Српски језик 

 

5.  Бојана Којић Професор енглеског језика (VII) Енглески језик 

6.  Виолета Аћимовић Професор енглеског језика (VII) Енглески језик 

7.  Невена Пејовић Професор енглеског језика(VII) Енглески језик 

8.  Урош Тошанић Професор енглеског језика (VII) Енглески језик 

9.  Катарина Живковић Професор немачког језика (VII) Енглески језик 

10.  Весна Лазаревић Професор немачког језика (VII) Немачки језик 

11.  Бојана Вукотић Професор немачког језика(VII) Немачки језик 

12.  
Филип Радановић 

 

Професор музичке културе(VII) 

 

Музичка култура 

Хор и оркестар 

13.  
 

Ивана Кнежевић 

 

Професор музичке културе(VII) 

Музичка култура 

СА 

ЦСВ 

14.  Ђорђије Каљевић Професор ликовне културе ( VII-2) Ликовна култура 

15.  Зорана Живојиновић Професор историје(VII) Историја 

16.  Милена Антић Професор историје(VII) Историја 

17.  Драган Ђорђевић Професор географије (VII) Географија 

18.  Мирјана Сандић Професор географије (VII) Географија 
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19.  Биљана Андрић Професор географије(VII) 

Географија 

СА 

СЖП 

20.  Јелена Дудуј Професор математике(VII) Математика 

21.  Сњежана Паприка Наставник математике(VI) Математика 

22.  Јелена Старчевић Професор математике(VII) Математика 

23.  Предраг Ивошевић Професор математике(VII) Математика 

24.  Весна Вукосављевић Професор физике(VII) Физика 

25.  Виолета Кешељ Професор биологије(VII) Биологија 

26.  Никола Антонић Професор биологије(VII) Биологија 

27.  Данијела Радисављевић Професор хемије(VII) Хемија 

28.  Гордана Илић Професор техничког образовања (VII) ТиТ 

29.  Зоран Иконић Професор техничког образовања (VII) 
ТиТ 

Информатика 

30.  Весна Ређевић Професор информатике и рачунарства Информатика 

31.  Драган Живојиновић Професор физичког васпитања (VII) 
Физичко 

васпитање 

32.  Никола Костић Професор физичког васпитања(VII) 
Физичко 

васпитање 

33.  Милосав Радисављевић Професор физичког васпитања(VII) 
Физичко 

васпитање 

34.  Немања Јанковић Вероучитељ (VII) Верска настава 

35.  Марина Миловановић Вероучитељ (VI) Верска настава 

36.  Александар Велимировић Вероучитељ  (IV) Верска настава 
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НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Р
. 
б
р

о
ј 

Име и презиме Врста стручне спреме Радно место 

 

1. 
Зорица Обрадовић Професор разредне наставе (VII) Учитељ 

 

2. 
Весна Којић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

3. 
Мира Ивановић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

4. 
Вера Марић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

5. 

Селенка 

Радовановић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

6. 

Снежана 

Михаиловић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

7. 
Биљана Филиповић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

8. 
Верица Михаиловић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

9. 
Борка Живановић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

10. 
Јелена Јовић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

11. 
Ана Толовић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

12. 

Дмитар Драгаш 

 
Наставник разредне наставе (VI) 

Учитељ 

 

13. 

Слободанка 

Ратковић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

14. 
Рада Бушић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

15. 

Ивана Ивковић-

Николић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

16. 
Љиљана Остојић Наставник разредне наставе (VI) 

Учитељ 

 

17. 
Маријана Обрадовић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

18. 
Јасмина Јовановић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

19. 

Милена Којић 

Секулић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

20. 
Аница Драгаш 

Наставник  разредне наставе (VI) 

 
Учитељ 

 

21. 
Драгана Петровић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 
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22. 
Златија Петровић Наставник разредне наставе (VI) 

Учитељ 

 

23. 
Драгица Гајић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

24. 

Александра 

Богдановић 
Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

25. 
Љиљана Иконић Наставник разредне наставе (VI) 

Учитељ 

 

26. 
Санела Крстић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

27. 
Милена Лазаревић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

28. 
Јелена Илић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

29. 
Маријана Лазић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ 

 

30. 
Ана Гошњић Професор разредне наставе (VII) 

Учитељ (продужени боравак) 

 

 
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Редни 

број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО  СТРУЧНА 

СПРЕМА 

1. Драгана Золотић Психолог  Дипл. психолог 

2. Маја Алексић Чучак Психолог  Дипл. психолог 

3. Маја Радеч Педагог  Дипл. педагог 

4. Катарина Миловановић Библиотекар Проф. разредне 

наставе 

5. Милорад Митровић Педагошки 

асистент 

Средња школа 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 

 

Редни 

број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО СТРУЧНА СПРЕМА 

1. Дарко Девеџић  

 

Секретар Дипломирани правник 

(VII) 

 

2. Снежана Сајић Шеф рачуновоства Струковни економиста 

(VI) 

3. Никола Мајсторовић Административно- 

финансијски радник 

Економиста (VI) 
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РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
 

У школској 2018/2019. години Тим за самовредновање рада школе извршио је 

самовредновање у свим областима квалитета рада школе. Резултати самовредновања су 

коришћени за планирање мера за унапређење рада. У наставку су резултати приказани по 

областима квалитета рада. Приказ резултата по областима се разликује јер су чланови 

задужени за одређену област квалитета имали слободу у креирању извештаја. 

 

ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

Техника прикупљања података: анализа документације: Развојног плана, Школског 

програма и Годишњег плана рада школе. 

Инструмент самовредновања: чек листе састављене на основу законских прописа и 

стандарда квалитета рада установе. 

 

ВРЕМЕ САМОВРЕДНОВАЊА: март 2019. 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА: Драгана Золотић, психолог стручни сарадник 

 

ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА: испитивање остварености стандарда квалитета – 

програмирање образовно васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

 

ЗАДАЦИ:  

• Израдити чек листе за анализу Развојног плана,  Школског програма и Годишњег 

плана рада школе.  

• Извршити анализу Развојног плана,  Школског програма и Годишњег плана рада 

школе; утврдити да ли садрже све Законом прописане елементе, да ли су међусобно 

усаглашени и да ли су усмерени на унапређење квалитета рада школе. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Развојни план школе донет је за период 2016/2017. до 2019/2020. године. Донет је на 

основу извештаја о самовредновању и спољашњем вредновању, у поступку и року који су 

прописани Законом. Садржи све законом прописане елементе осим: мера превенције 

осипања ученика, плана укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте, плана напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника, плана 

укључивања родитеља или старатеља у рад школе и плана сарадње и умрежавања са 

другим школама и установама. Школа је и до сада учествовала у различитим пројектима са 

различитим институцијама, остваривала добро сарадњу са појединим школама и 

институцијама, али то није било планирано Развојним планом. Нарочито је важно да се 

промени досадашња пракса, која је подразумевала да је писање РП посао стручног 

сарадника, и да се у израду наредног Развојног плана активно укључе све циљне групе: 

директор, помоћник директора, наставници, ученици, родитељи и локална заједница. 

Наведене циљне групе су до сада само формало учествовале у изради РП. 
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У школској 2017/2018. години донет је нови Школски програм за наредни 

четворогодишњи циклус. Тим за развој школског програма успео је, по први пут, у израду 

Школског програма укључити сва стручна већа из области предмета и тимове који се баве 

посебним плановима образовно вспитног рада. Резултат тога је Школски програм који 

садржи све законом предвиђене елементе, али и начине на који ће се програми 

остваривати. Остаје задатак, који је предвиђен и Развојним планом, да се изврши 

хоризонтална и вертикална повезаност у оквиру предмета и између различитих наставних 

предмета. Да би се то остварило неопходно је развијати сарадњу између стручних већа из 

области предмета, јачати капацитет за тимски рад и планирање код наставника.  

 

Годишњи план рада школе (ГПР) значајно је унапређен од школске 2017/2018. године, 

пре свега у операционализацији свих планова рада, посебно планова рада стручних већа из 

области предмета, као и посебних планова образовно васпитног рада. Од школске 

2018/2019. године Годишњи план рада школе садржи и план праћења и евалуације ГПР-а. 

У наредном периоду периоду активности треба усмерити на временско и садржајно 

усклађивање програма наставних предмета у оквиру сваког разреда. 

 

Оперативни планови рада  школе 

Редовним прегледом и праћењем релевантне документације утврђено је да су се 

Годишњи и оперативни планови током школске године попуњавали и уредно стављали на 

увид. Оперативни планови сачињени су у складу са прописаним планом и програмом и уз 

сарадњу са осталим члановима разредног већа. Наставници сачињавају оперативне 

планове поштујући специфичности предмета . Оперативни планови садрже : назив 

предмета, разред, тему, број часа, наставних јединица , тип часа, облике рада, наставне 

методе,  наставна средства, корелацију, исходе, међупредметне компетенције, Наставне 

методе, облици рада и наставна средства усклађени су са циљевима часа и наставним 

садржајима и примерени узрасно – развојним карактеристикама ученика.  

 

Кординатори тимова су своје планове предали на почетку школске године , током 

године известавали  уредно о реализацији кроз записнике.  

 

Стручи сарадници као и директор такође су израдили своје планове за текућу 

годину и извештаје о реализацији предају на крају школске године.  

За допунска настава, додатна, слободне активности (на почетку године )  распоред  

реализације појединачно је достављен на увид и по том распореду се реализује .  

 

 

ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

Технике прикупљања података: посматрање школског часа, анализа педагошких свески и 

задавање упиника родитељима и ученицима. 

Инструмент самовредновања: образац за посматрање и вредновање школског часа, чек 

листе за анализу педагошких свески, упитник за ученике и упитник за родитеље. 

 

ВРЕМЕ САМОВРЕДНОВАЊА: током школске 2018/2019. године. 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА:Драгана Золотић, психолог стручни сарадник. 
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ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА: испитивање остварености стандарда квалитета у области 

Настава и учење. 

 

 

ЗАДАЦИ:  

• Посете наставним часовима током школске године према плану из Годишњег плана 

рада школе и посете угледним часовима, 

• Анализа остварености стандарда у области наставе и учења, 

• Израда чек листе за анализу педагошких свески и анализа педагошких свески 

приликом посета часовима, 

• Задавање упитника ученицима и родитељима са циљем испитивања њиховог 

мишљења о настави и учењу. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Након екстерног вредновања рада наше школе у октобру 2013. године, када је област 

Настава и учење оцењена оценом 1 (од укупно 7 стандарда, 5 је било неостварено* док су 

2 стандарда остварена**), у школи су се спроводиле различите мере унапређења наставног 

процеса (реализација базичног и супервизијског семинара Активно учење у настави, 

реализација семинара Оцењивање у основној школи, као и обука запослених Упознавање са 

новим правилником о стандардима квалитета рада установе у области настава и учење 

и примена стандарда у настави. У школској 2017/2018. години наставници су били  у 

обавези да одрже један час са применом метода активног учења, а у школској 2018/2019. 

години да одрже најмање један угледни час. 

 

У школској 2018/2019. години директор, помоћник директора и психолози – стручни 

сарадници посетили су 55 часова, 32 часа редовне наставе и 23 угледна часа. 

Стручни сарадници су са наставницима после часова анализирали оствареност свих 

стандарда и давали препоруке за унапређење рада. 

Приликом статистичке обраде података обрађено је 65 попуњених образаца за праћење и 

вредновање часа, 44 са часова редовне наставе и 21 са угледних часова. 

____________________________________________________________________________ 

* Наставник примењује одговарајућа дидактичко – методичка решења на часу, Наставник учи 

ученике различитим техникама учења на часу, Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика, Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, Наставник 

користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

** Ученици стичу знања на часу и Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 
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АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Табела бр. 1: Ниво оставрености стандарда у фреквенцама и процентима 
 

 

СТАНДАРД 

 

ТИП ЧАСА 

 

НЕОСТВАРЕН 

СТАНДАРД 

ДЕЛИМИЧНО 

ОСТВАРЕН 

СТАНДАРД 

ДОБРО 

ОСТВАРЕН 

СТАНДАРД 

У 

ПОТПУНОСТИ 

ОСТВАРЕН 

СТАНДАРД 

 

F p(%) F p(%) F p(%) F p(%) AS 

 

2.1.  

НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА 

ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА ЧАСУ 

УКУПНО 11 16.9 7 10.8 14 21.5 33 50.8 3.06 

РЕДОВНИ 11 25.0 6 13.6 11 25.0 16 36.4 2.73 

УГЛЕДНИ 0 0.0 1 4.8 3 14.3 17 81.0 3.76 

2.2.    

НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА 

ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ 

ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 

УКУПНО 4 6.2 13 20.0 32 49.2 16 24.6 2.92 

РЕДОВНИ 4 9.1 9 20.5 22 50.0 9 20.5 2.82 

УГЛЕДНИ 0 0.0 4 19.0 10 47.6 7 33.3 3.14 

2.3.  

УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА, УСВАЈАЈУ 

ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЈУ ВЕШТИНЕ И 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ЧАСУ 

УКУПНО 13 20.0 15 23.1 22 33.8 15 23.1 2.60 

РЕДОВНИ 13 29.5 10 22.7 15 34.1 6 13.6 2.32 

УГЛЕДНИ 0 0.0 5 23.8 7 33.3 9 42.9 3.19 

2.4.  

ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У 

ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА 

УКУПНО 45 69.2 13 20.0 4 6.2 3 4.6 1.46 

РЕДОВНИ 31 70.5 7 15.9 3 6.8 3 6.8 1.50 

УГЛЕДНИ 14 66.7 6 28.6 1 4.8 0 0.0 1.38 

2.5.  

СВАКИ УЧЕНИК ИМА ПРИЛИКУ ДА 

БУДЕ УСПЕШАН 

УКУПНО 7 10.8 28 43.1 22 33.8 8 12.3 2.48 

РЕДОВНИ 7 15.9 22 50.0 11 25.0 4 9.1 2.27 

УГЛЕДНИ 0 0.0 6 28.6 11 52.4 4 19.0 2.90 
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На часовима ученицима су јасни циљеви часа и зашто је потребно да планирано науче и 

знају, ученици разумеју објашњења, упутства и кључне појмове. Наставници успешно 

структурирају и повезују делове часа користећи различите методе, али пре свега на 

угледним часовима. Такође, наставници поступно постављају задатке различитог нивоа 

сложености и функционално користе постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

На часовима је недовољно заступљен групни рад и интеракција између ученика, а то се, 

пре свега, односи на часове редовне наставе.  

 

Значајан напредак у квалитету наставе, у односу на 2013. годину, постигнут је на плану 

прилагођавања рада на часу образовно – васпитним потребама ученика, нарочито са 

ученицима који се школују по ИОП-у. Наставници примењују специфичне задатке и 

активности на основу ИОП-а, али је потребно да ученици којима је потребна додатна 

подршка више учествују у заједничким активностима са другим ученицима. За остале 

ученике потребно је прилагођавање захтева, начина рада и материјала њиховим 

индивидуалним карактеристикама, пре свега ученицима који решавају задатке са 

напредног нивоа. 

 

Током часова ученици показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

образложе како су дошли до решења и примењују повратну информацију да реше 

задатак када је добију од наставника. За разлику од угледних часова, на редовним 

часовима у недовољној мери се предмет учења повезује са свакодневним животом, 

ученици ретко критички процењују и анализирају идеје, одговоре и решења и немају 

прилику да излажу своје идеје и креативна решења.  

 

Поступци вредновања ученичких знања нису у складу са Правилником о оцењивању и 

то је свакако најслабија тачка наставног процеса у нашој школи. Формативно 

оцењивање није видљиво на часовима, изостаје потпуна и разумљива повратна 

информација ученицима о њиховом раду, као и препоруке о наредним корацима. 

Наставници дају бројчане оцене на основу ангажовања на часу, али ученицима нису 

јасни критеријуми вредновања, те не могу критички да процењују свој напредак и 

напредак осталих ученика. Потребно је да наставници у већој мери уче ученике како да 

постављају себи циљеве у учењу тј. да их више упућују у поступност савладавања 

градива. 

Анализа педагошких свески показала је да оне садрже основне податке о ученику (име, 

презиме, одељење) и углавном бројчане оцене на контролним задацима, са усмених 

испитивања и ангажовања на часовима. Недостају запажања наставника (начин 

ангажовања, однос према предмету, самосталност у раду, мотивисаност за 

рад,одговорност и сл.), као и препоруке за даљи рад. Неколико наставника уопште нема 

педагошку свеку. 

 

Наставници и ученици се међусобно уважавају и наставници на конструктиван начин 

одржавају дисциплину на часовима. Такође, наставници на угледним часовима у 

великој мери подстичу ученике да слободно износе своје мишљење, показују поверење 

у могућности ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. То се не може 

рећи и за часове редовне наставе. Са друге стране, наставници не користе у довољној 

мери различите поступке за мотивисање ученика имајући у виду њихове различитости. 

 

Резултати показују да су стандарди 2.1, 2.2 и 2.3 добро оставрени, стандард 2.5 

делимично остварен и стандард 2.4 није остварен. 
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Ако посматрамо само часове редовне наставе добро су остверени стандарди 2.1 и 2.2, 

делимично су остварени 2.3 и 2.5, а стандард 2.4 није остварен. 

 

На угледним часовима стандард 2.1 је у потпуности остварен, стандарди 2.2, 2.3 и 2.5 

су добро остварени, док је стандард 2.4 неостварен. 

 

 

Табела бр. 2: Ниво остварености стандарда квалитета у области Настава и учење 

СТАНДАРДИ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Ниво остварености на 

свим часовима 

3 3 3 1 2 

Ниво остварености на 

редовним часовима  

3 3 2 1 2 

Ниво остварености на 

угледним часовима 

4 3 3 1 3 

 

1- неостварен; 2-делимично остварен; 3-добро остварен; 4-у потпуности остварен 

стандард 

 

Дакле, на угледним часовима је значајно већа оствареност свих стандарда, осим 

стандарда 2.4 који је у неостварен и на угледним и на часовима редовне наставе. 

Објашњење разлике лежи у чињеници да су на угледним часовима заступљени активни 

облици учења, док су редовној настави ретки.  

 

У наредном периоду неопходно је планирати унапређење Наставе и учења у неколико 

сегмената. Први је свакако примена Правилника о оцењивању са циљем унапређења 

формативног оцењивања у настави. 

Оставривање стандарда квалитета у настави практично је немогуће без коришћења 

метода активног учења на часовима. Искуства показују да готово сви наставници умеју 

да примене те методе, али их ретко користе јер, како кажу, то захтева озбиљнију 

припрему. 

Формативно оцењивање и активно учење свакако би довели до веће мотивисаности 

ученика за рад, која се сада процењује као слабо изражена и као основни разлог 

слабијег успеха ђака. 

 

 

 

СТАВОВИ И МИШЉЕЊА РОДИТЕЉА О НАСТАВИ И УЧЕЊУ 

 

 

Родитељи су на скали од 1 до 5 процењивали важност и тачност 15 тврдњи везаних за 

наставу и учење. Испитано је 66 родитеља ученика од петог до осмог разреда. 

Испитивање мишљења родитеља о настави и учењу показује да они сматрају да су 

наставни програми прилагођени узрасту и да су уџбеници и радне свеске корисни и 

јасни. Такође мисле да се знање ученика процењује на различите начине (писмено, 

усмено и пректично), да је праведно и да наставници свој ауторитет граде на знању, а 

не на страху. Родитељи су редовно обавештени о оценама ученика, а задовољни су и 

подршком коју стручни сарадници пружају ученицима у циљу унапређења учења. 

Родитељи мисле да знања ученика треба да буду у већој мери применљива у пракси. 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

17 
 

Важно је истаћи да родитељи веома позитивно оцењују подршку школе ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка, упознати су да се у школи примењује 

инклузивно образовање и да се настава прилагођава могућностима и способностима 

ученика. 

Родитељи су најмање задовољни понудом ваннаставних активности. Петина родитеља 

сматра да ваннаставне активности не задовољавају потребе и интересовања ученика. 

 

 

 

СТАВОВИ И МИШЉЕЊА УЧЕНИКА О НАСТАВИ И УЧЕЊУ 

 

Ученици су на скали од 1 до 5 процењивали важност и тачност 15 тврдњи везаних за 

наставу и учење. Испитана су 122 ученика од петог до осмог разреда. 

 

Преко 70% ученика сматра да је веома важно да наставници, педагог и психолог 

помажу ученицима који имају проблема у учењу, да у току наставе наставници 

посвећују пажњу ученицима којима је потребна помоћ и да похваљују напредовање у 

учењу. Приближно исти проценат ученика процењује да је у нашој школи то присутно 

у потпуности или у већој мери. 

Остале тврдње ученици процењују као важне или врло важне.  

Просечна оцена важности свих тврњи на скали од 1 до 5 је преко 3, док се просечна 

оцена тачности тврњи креће од 2,5 до 3,5.  

Приближно половина ученика мисли да настава није довољно занимљива, да не постоји 

групни рад у настави и да их наставници не подстичу да користе различите изворе 

знања – интернет, часописе и енциклопедије. Такође процењују да би наставници у 

већој мери требали да дају различите задатке успешним и мање успешним ученицима, 

као и да би успешни ученици на часовима требали више да помажу ученицима који 

спорије напредују. 

 

 

 

 

АНАЛИЗА ПЕДАГОШКИХ СВЕСКИ  

 

Анализу педагошких свески вршио је стручни сарадник - психолог приликом посета 

часу помоћу чек листе за вредновање педагошке свеске. 

Већина наставника има педагошку свеску која садржи опште податке о ученику, 

бројчане оцене са писмених и усмених провера знања и бројчане оцене за активност на 

часу. 

Недостају запажања о раду ученика (самосталност, мотивација, однос према предмету, 

наставницима, вршњацима, одговорност), као и препоруке за даљи рад. На посећеним 

часовима само је код четири учитељице педагошка свеска садржала запажања о раду и 

препоруке за напредовање. Неки наставници, њих троје, уопште нису имали педагошку 

свеску. 
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ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

Технике прикупљања података: анализа резултата на завршном испиту, анализа 

резултата иницијалних тестирања, анализа постигнућа ученика на крају наставних 

периода, првог и другог полугодишта, анализа постигнућа ученика који се школују по 

ИОП-у. 

 

ВРЕМЕ САМОВРЕДНОВАЊА: током школске 2018/2019. године. 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА: Драгана Золотић, психолог стручни сарадник. 

 

ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА: утврђивање остварености нивоа постигнућа ученика на 

завршном испиту и на иницијалним тестирањима, праћење и вредновање постигнућа 

ученика на крају наставних периода, првог и другог полугодишта и постигнућа ученика 

који се школују по ИОП-у. 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА: 

 

Резултати ученика на завршном испиту: 

Постигнућа ученика на завршном испиту, на сва три теста у последње три године, су 

испод републичког просека, али и испод просека у односу на округ и школску управу.  

Основни ниво постигнућа из српског језика достиже око 77% ученика, а из математике 

око 70% ученика. Средњи ниво постигнућа из српског језика достиже 38% ученика, а 

из математике 32% ученика. Напредни ниво постигнућа из српског језика достиже 10% 

ученика, а из математике 9% ученика.  

Дакле, анализирајући нивое постигнућа на последња три завршна испита можемо 

закључити да није остварен ни основни, ни средњи ни напредни ниво постигнућа. 

Анализа резултата на завршном испиту 2017/2018. године показала је да одлични 

ученици, а посебно носиоци Вукових диплома  нису оправдали очекивања. 

33% ученика је имало одличан успех, а само 9% је достигло напредни ниво из 

српског језика и 7% из математике на завршном испиту. 

Носиоци Вукових диплома, њих 10, остварили су следећи успех на завршном испиту: 

из српског језика просечан број поена на тесту је 15.5. из математике 13,75, а из 

комбинованог теста 14.9 поена (од могућих 20). 

Одлични ученици (без носилаца Вукових диплома), њих 19, остварили су следећи 

успех на завршном испиту: из српског језика остварили су просечно 12,5 поена на 

тесту,из математике 10 поена, а на комбинованом тесту 12.8 поена (од могућих 20). 

 

Многи одлични ученици нису испољавали заинтересованост за резултат на завршном 

испиту ни током припрема за завршни испит, нарочито они који су желели да наставе 

школовање у Љигу јер су били сигурни да ће уписати жељене профиле и са мањим 

бројем бодова на завршном испиту. Ученици који су желели уписати школе за које је 

претходних година било потребно и преко 90 бодова озбиљније су се спремали и 

постигли боље резултате на завршном испиту.  

Остаје питање критеријума оцењивања и да ли ученици који имају одличну оцену из 

предмета савладавају напредни ниво. Стручни сарданици су предложили да стручна 

већа из области предмета ураде анализу резултата по предметима, са посебним освртом 

на постигнућа одличних ученика, на задтаке које нису решавали, да ли су везани за 

одређене области или за ниво постигнућа. 
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Резултати на иницијалним тестирањима: 

 

На предлог стручних сарадника, обављена су иницијална тестирања на почетку 

школске 2018/2019. године. Извештаји са иницијалних тестирања достављени су за 

српски језик (само за разредну наставу), за математику (од другог до осмог разреда), за 

енглески и  немачки језик, историју (само шести разред), физику, биологију и техничко. 

Нису достављени извештаји из хемије, географије и историје (пети, седми и осми 

разред).  

Анализа резултата показала је да преко 80% ученика решава задатке са основног нивоа 

из свих предмета, преко 60% са средњег нивоа, осим из физике (45%) и Техничког и 

информатичког образовања (44%). 

Напредни ниво постигнућа достиже од 20-25% ученика осим из физике (7%) и 

техничког (14%). 

Приближно половина ученика који имају одличан успех из одређеног предмета решава 

задатке са напредног нивоа, осим из биологије где 81% ученика који имају пет решавају 

задатке са напредног нивоа постигнућа.  

Потребно је преиспитивање критеријума оцењивања, врсте и тежине задатака који се 

задају ученицима у поступцима вредновања ученичких постигнућа.  

 

 

Успех ученика који се школују по ИОП-у: 

Ученици који се школују по ИОП-у углавном имају довољан успех из предмета, ретко 

имају оцену добар из предмета. Недовољан успех имају само уколико одбијају да раде 

на часовима, а неколико ученика је неоцењено јер не похађају наставу. 

 

 

Успех ученика на наставним периодима, на крају првог и другог полугодишта. 

 

Успех ученика од 2. до 4. разреда  
 

 % 

ученика 

без 

слабих 

оцена 

% 

ученика  

са  

слабим 

оценама 

% 

одличних 

ученика 

%  

врло 

добрих 

ученика 

%  

 добрих 

ученика 

% 

довољних 

I наст. период 98 2     

I полугодиште 99 1 47 37 14 2 

III наст. 

период 

98 2     

II 

полугодиште 

100 0 52 36 10,6 1,4 

 

Сви ученици од првог до четвртог разреда имају позитиван успех, од чега више од 

половине ученика има одличан успех на крају школске године, док је на полугодишту 

одличан успех имало 47% ученика.  
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Успех ученика од 5. до 8. разреда  
 

 % 

ученика 

без 

слабих 

оцена 

% 

ученика  

са  

слабим 

оценама 

% 

одличних 

ученика 

%  

врло 

добрих 

ученика 

%  

 добрих 

ученика 

% 

довољних 

I наст. период 55 44     

I полугодиште 75 20 18.5 30 24 3 

III наст. 

период 

53 44     

II 

полугодиште 

97 2.8 23.8 29.3 40.3 6.4 

 

Кретање оцена ученика на класификационим периодима говори да је значајно мањи 

број ученика са слабим оценама на полугодишту, а посебно на крају школске године, 

него на првом и трећем класификационом периоду. То свакако говори да ученици уче 

кампањски за оцену, али и да је оцењивање углавном сумативно, врши периодично, 

пред тромесечје. У наредном периоду неопходно је унапређење вредновања ученичких 

постигнућа, пре свега увођење формативног оцењивања у процесу наставе. 

 

 

ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА: Виолета Кешељ, професор биологије 

 
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

САМОВРЕДЕНОВАЊА ШКОЛЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

НАСТАВНИЦИ СУ ПОПУЊАВАЛИ ТРИ АНКЕТЕ 

1. ПОДРШКА УЧЕЊУ -96 % наставника сматра да су све тврдње важне или веома важне, 

осим 4% који сматрају да је потпуно неважно  

10. Према потреби се организује и помоћ стручњака изван школе. 

 

60 % наставника сматра да је у школи у мањој мери присутно  

1. Школа има разрађене програме за подршку ученицима у процесу учења (увођење у технику учења, помоћ у 

превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у 

начинпроценесопственогнапредовања...). 

8. Ова служба / особа пружа потребну помоћ свим наставницима при конципирању планова рада. 

9. Ова служба / особа се бави саветовањем и координисањем активности у вези са пружањем подршке процесу 

учења. 

 

2. ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ – 100% наставника сматра да су све тврдње важне или 

веома важне  

50% наставника сматра да је у школи у мањој мери тачно тј. присутно  

1. Свестан / на сам да је школа место где мора да се негује позитивна социјална клима. 
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2. Сви у школи се подстичу натолеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима... 

10. Ученике упозоравам назначај оснивања и укључивања у рад ученичких организација. 

11. Ученике упозоравам назначај познавања њихових права и подстичем их да се упознају с Повељом дечјих права 

УН. 

12. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих 

самих. 

 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ 

СПОСОБНОСТИМА  

70% наставника сматра да су у школи у мањој мери присутни механизми за препознавање 

надарених ученика тј.ствара ли услове за њихово напредовање ( питање бр.5 );  

50 % наставника сматра да се у мањој мери у школи организују прилагођене активности за 

ученике из осетљивих група ( питање бр.4 ); 

40 % наставника сматра да у мањој мери у школи постоји сарадња са установама које су подршка 

надареним ученицима ( питање бр.7);  

 

РОДИТЕЉИ СУ ПОПУЊАВАЛИ ДВЕ АНКЕТЕ  ( 80 родитеља ) 

1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – 100 % родитеља сматра да су све тврдње важне тј.веома 

важне  

20 % родитеља сматра да је у школи у мањој мери присутно  

6. Сматрате ли да се задаци и активности у школи бирају уз узимање у обзир индивидуалних потреба ученика 

12. Сматрате ли да у школи постоје механизми за препознавање надарених ученика , стварају ли се услови за 

њихово напредовање. 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

50 % родитеља се изјаснило ( одговор на већину питања ) да у школи уопште није тј. 

умањој мери је присутно 

                                        ТВРДЊА/ИСКАЗ 

1. Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја мог детета. 

2. Школа ми омогућава личне контакте са наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију. 

3. У школи се могудобити јасне и актуелне информације о наставку школовања и избору занимања. 

4. У школи су доступни информативни материјали у штампаном и електронском облику о наставку школовања и 

избору занимања. 

5. Школа пружа могућност учествовања у разним акцијама као што су дани „отворених врата“ у образовним 

установама, информативни састанци и сусрети с представницима изразних области. 

6. Саветодавне активности школе у области професионалне оријентације су корисне за професионални развој мог 

детета. 

7.Школа врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу наставка школовања или избора 

занимања. 

8. Каородитељ задовољан сам расположивим информацијама у вези професионалне оријентације. 

 

Један родитељ је дописао на анкету следеће : Треба да постоји опција не знам и немам став о томе, па би 

били другачији одговори. 
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ИЗВЕШТАЈ НАКОН СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ УЧЕНИКА ИЗ ТРИ ПОДРУЧЈА :  

Подршка учењу, Професионална оријентација и Лични и социјални развој   

Анкета је обухватила 50 ученика седмог и осмог разреда 

1. ПОДРШКА УЧЕЊУ   

Сви учесници анкете су сматрали да су све тврдње важне или веома важне  

Око 50 посто ученика је сматрало да следеће тврдње су мањој мери тачне тј.присутне 

1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике учења). 

2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке. 

3. Наставници нас организују тако да успешни ученици помажу ученицима који спорије напредују. 

4.Талентованим ученицима су омогућени посебни облици радаван редовне наставе (кроз додатну наставу, 

секције, истраживачки рад и сл.). 

5. Неучим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација (књиге, часописе, интернет...). 

6. Када имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то превазиђем. 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

Сви учесници анкете су сматрали да су све тврдње важне или веома важне  

Око 60 посто ученика је сматрало да су следеће тврдње у мањој мери тачне тј.присутне  

1. У школи су нам нa располагању информативни материјали о даљим облицима школовања и могућностима 

запошљавања. 

2. Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези даље школовања. 

3. Задовољан сам квалитетом расположивих информација и саветовањима. 

 

3. ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  

Сви учесници анкете су сматрали да су све тврдње важне или веома важне  

20 посто ученика сматра да следеће тврдње нису присутне уопште   

1. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке. 

2. У школи нас наводе на поштовање различитости. 

60 осто ученика сматра да су следеће тврдње у мањој мери присутне тј.тачне  

3. Ученици су преко својих организација укључени у решавање проблема недопустивог понашања ученика у 

школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично. 

4.. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у школи. 

5. Свестан/насам значаја укључивања у рад ученичких организација. 

6. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права). 

40 посто ученика сматра да су следеће тврдње у мањој мери присутне тј. тачне  

7. У школи се негују и подстичу сараднички односи. 

8. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 

неуважавање и слично, отворено се разговара. 

9. Ученици су преко својих организација укључени у решавање проблема недопустивог понашања ученика у 

школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично. 
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ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: ЕТОС 

 

ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ: Верица Михаиловић и Мира Ивановић, професори р. наставе 

 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 

 

Ученици  

Већи број ученика сматра: 

▪ да је недовољно присутно да се у школи негују и подстичу сараднички односи  

▪ да је недовољно присутно да наставници,ученици и родитељи организују 

заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи. 

У мањој мери се сматра: 

▪ да у школи се не подстиче на међусобну толеранцију 

▪ да се у школи осећају безбедно  

▪ да се у школи не подстичу да брину о уређењу и одржавању школског простора. 

 

Наставници 

По мишљењу наставника треба развијати: 

• иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истраживања  

• тимски рад и партнерске односе на свим нивоима школе  

• континуирано преиспитивање сопствене образовне праксе,мењати их и 

унапређивати 

• сарадњу са ученицима и родитељима у организовању заједничких активности у 

јачању осећања припадности школи 

• активно учешће родитеља у животу и раду школе 

• учешће ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у различитим 

активностима установе 

• доследно примењивање мере санкција за дискриминаторско понашање 

• доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих 

 

У мањој мери се сматра: 

➢ да нису  успостављени добри међуљудски односи у школе  

➢ да није присутно организовање различитих активности за ученике у којима 

свако има прилику да постигне успех 

➢ да школа не организује посебне активности пподршке и васпитни рад са 

ученицима који су укључени у насиље 

➢ да нема развијене сарадње на свим нивоима 

➢ да школа не пружа подршку рада ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима 

➢ да се не подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника 
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➢ да нема размене искустава и нових сазнања са другим колегама у установи и ван 

ње 

 

Родитељи 

Мишљења су : 

❖ да је потребно да се побољшају међуљудски односи у школи,сматрајући да је 

врло важно,а да није присутно  

❖ да постоји одсуство међусобне сарадњи и узајамног уважавања 

❖ да треба обратити пажњу на рад Савета родитеља 

❖ да наставници,ученици,родитељи организују заједничке активности у циљу 

јачања осећања припадности школи 

❖ да родитељи недовољно активно учествују у животу и раду школе 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ ИМАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

Инструмент самовредновања: чек листе  и анкете  састављене на основу законских 

прописа и стандарда квалитета рада установе. 

У анкетирању Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима  учестовало 47 наставник, и 17 родитеља из Савета родитеља, 5 чланова 

Школског одбора, директор и помоћник директора и секретар школе.  

 

ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА: испитивање остварености стандарда квалитета – 

организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима  рада  у 

функцији квалитетног рада школе. 

 

ВРЕМЕ САМОВРЕДНОВАЊА :Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима спроведено је у  децембар - јануар 2018- 2019 године. 

ОДГОВОРНА ОСОБА: Маја Радеч, педагог 

Људски ресурси   

Укупан број запослених у школи је 120, од тога броја  80 радника је на 

неодређено време а 40 радника на одређено време. Укупан број наставника је 83. 

Степен стручне спреме запослених је : 

 3 магистра,  

56 радника има VII степен,  

 7 радника VI степен,  

2 радника IV степен. 

Структура према радном стажу у образовању :  

до 2 године 7 радника, 

до 5 година 4 радника, 

од 5 – 10 година 10 радника,  

од 10 – 20 година 19 радника, 

 од 20-30 година 20 радника,  
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од 30-40 година 5 радника.  

Руковођење и ненаставни кадар укупно 9 радника.  

Директор VII степен стручне спреме, 25  година радног стажа, све у образовању 

у садашњој установи. 

Помоћник директора VII степен стручне спреме 36 година радног стажа, све у 

образовању у садашњој установи. Стручних сарадника укупно 5, од тога два психолога, 

један  педагог  и два библиотекара . 

Административних радника  3, проценат ангажованости  100%. Запослени на 

одржавању и обезбеђивању школског простора  је 28 радника . Наставници имају 

одговарајући степен стручне спреме прописане Правилником. У школи је запослен 

потребан број кадрова. Дужина радног стажа оствареног у школи омогуђује квалитетну 

размену искуства. 

Директор поседује професионална знања и организационе способности. Својим 

радом и понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе. 

Спреман је за преузимање одговорности када мора самостално да донесе одлуку. 

Развија самокритичност и одговорност и захтева испуњење радних обавеза. Уважава 

различита мишљења и обезбеђује комуникацију засновану на међусобној сарадњи и 

поштовању. Конфликтне ситуације успешно превазилази самостално или са 

сарадницима. Правовремено информише све заинтересоване за унапређење живота и 

рада школе. Развија међусобну сарадњу са родитељима , сарађује са Школским 

одбором , Саветом родитеља у функцији развоја напредка школе, сарађује са другим 

школама, организацијама , локалном заједницом... 

Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе.  

Обавезе и задужења се деле запосленима у складу са Законом, на основу 

стручности, знања и способности. Подела обавеза су јасна, прецизна и правовремена и 

доприноси ефективности рада школе. Сви у школи су упознати са са ресурсима који им 

стоје на располагању, што доприноси бољој ефективности рада у школи. Просторни 

услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеђе просторије, двориште, фискултурна 

сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Сви 

материјално – технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији 

наставних и ваннаставних активности. Обавезе и задужења ненаставног особља су 

добро организовани и кординисани и реализују се квалитетно, према утврђеним 

роковима. 

Школа подстиче ефикасност и ефективност рада запосленог постављањем 

прецизних рокова и анализирањем постигнутих резултата. Ефикасност и ефективност 

рада, индивидуална и тимска, редовно се прате  и процењују. Школа има прописане 

критеријуме за доделу похвала и награда запосленима за остварене резултате. 

Критеријуми се у потпуности и доследно примењују.  

Комплетан наставни кадар њих 100%  је упознато са Тимом за инклузивно 

образовање и са Тимом за развојно планирање. 

Сви критеријуми  су од стране  Савета родитеља , чланова Школског одбора и 

наставног особља оцењени као важни и врло важни и да су испуњени у већој мери 

присутни или у потпуности присутни. 
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Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе, у школи постоји 

јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности. У школи су формирами стручна  тела и  тимови и на  почетку  школске 

године где су и усвојени  Годишњим планом и програмом школе, такође изабрани су и 

руководиоци тимова. 

У школи су формирана следећа стручна  тела и  тимови и то: 

1. Стручни актив за развојно планирање 

2. Стручни  актив за развој школског програма 

3. Тим за самовредновање 

4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

5. Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) 

6. Тим за професионалну оријентацију 

7. Тим за професионални развој 

8. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

9. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

10. Тим за заштиту животне средине 

11. Tим за сарадњу са породицом 

12. Тим за школски маркетинг 

13. Тим за здравствену заштиту ученика 

14. Тим за социјалну заштиту 

15. Тим за сарадњу са локалном заједницом 

16. Тим за реализацију културних и јавних активности 

    Сви ови тимови имају уредно израђен  Годишњи пла н  и извештај на крају 

школске године , јер директор прати делотворност стручних тимова, обезбеђује 

услове да запослени учествују у доношењу одлука тј. користи различите механизме 

за мотивисање запослених у циљу унапређења рада школе. 

У школи функционише систем прађења и вредновања квалитета  где директор 

редовно остварује инструктивни увид у образовно-васпитни рад заједно са 

стручним сарадницима . Такође и  самовредновање рада школе је у функцији 

унапређења квалитета радана основу резултата прађења и вредновања. 

          Лидерско деловање директора омогуђава развој школе, својом посвећеношћу 

послу даје пример другима,показује отвореност за промене и подстиче иновације и 

развија школу као заједницу целоживотног учења , тј. планира лични и 

професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. 

           Директор подстиче професионални развој запослених у складу са 

могуђностима школе, где запослени примењују ново стечена знања  из области у 

којима су се усавршавали, где оптимално користе средства у циљу  побољшања 

квалитета рада. 

Сви учесници анкете су сматрали да су све тврдње важне или веома важне или у 

већој мери тачно или у потпуности  тачне. 
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6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 

        Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе, у школи 

постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности.. У школи су формирами стручна  тела и  тимови и на  

почетку  школске године где су и усвојени  Годишњим планом и програмом 

школе, такође изабрани су и руководиоци тимова. Сви ови тимови имају уредно 

израђен  Годишњи пла н  и извештај на крају школске године , јер директор 

прати делотворност стручних тимова, обезбеђује услове да запослени учествују 

у доношењу одлука тј. користи различите механизме за мотивисање запослених 

у циљу унапређења рада школе. 

 

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

       У школи функционише систем прађења и вредновања квалитета  где 

директор редовно остварује инструктивни увид у образовно-васпитни рад 

заједно са стручним сарадницима . Такође и  самовредновање рада школе је у 

функцији унапређења квалитета рада на основу резултата прађења и 

вредновања. 

6.3. Лидерско деловање директора омогуђава развој школе. 

      Лидерско деловање директора омогуђава развој школе, својом посвећеношћу 

послу даје пример другима,показује отвореност за промене и подстиче 

иновације и развија школу као заједницу целоживотног учења , тј. планира 

лични и професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. Директор поседује професионална знања и 

организационе способности. Својим радом и понашањем служи за пример свима 

у школи и доприноси угледу школе. Спреман је за преузимање одговорности 

када мора самостално да донесе одлуку. Развија самокритичност и одговорност 

и захтева испуњење радних обавеза. 

 

6.4.Људски ресурси су у функцији  квалитета рада школе. 

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за 

његово остваривање у складу са могућностима школе.Наставници примењују 

новостечена знања из области у којима су се усавршавали. Обавезе и задужења 

наставног особља су добро организовани и кординисани и реализују се 

квалитетно, према утврђеним роковима. 

 

6.5.     Материјално – технички ресурси користе се функционално. 

     Сви у школи су упознати са са ресурсима који им стоје на располагању, што 

доприноси   бољој ефективности рада у школи. Просторни услови (учионице, кабинети, 

библиотека, пратеђе просторије, двориште, фискултурна сала), опрема и намештај 

одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Сви материјално – технички ресурси 
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су доступни наставницима и ученицима и у функцији наставних и ваннаставних 

активности. Сви материјално – технички ресурси су доступни наставницима и 

ученицима и у функцији наставних и ваннаставних активности. Обавезе и задужења 

ненаставног особља су добро организовани и кординисани и реализују се квалитетно, 

према утврђеним роковима 

 

  6.6.  Школа подржава иницијативу развија предузетнички дух 

    Сви у школи се слажу  да је важно и врло важно  да школа подржава иницијативу за 

развијање предузетничког  духа, да се подржава реализација пројеката којима се 

развијају опште међупредметне компетенције ка предузетништву и предузетничке 

компетенције ученика и наставника у кључним областима квалитетаза целоживотно 

учење. 
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SWOT АНАЛИЗА 
 

СНАГЕ (Strenghts)

Искористити!

- Стручан наставни кадар

- Део колектива је мотивисан за промене и напредовање

- Повећан број стручних тимова

- Сви органи, тела и тимови су укључени у програмирање, 
планирање и извештавање

- Школа је безбедна и у њој се промовишу здрави стилови живота

- Резултати ученика се награђују, уважавају се способности и 
могућности ученика

- Додатна подршка ученицима са тешкоћама у развоју и учењу

- Добра сарадња са родитељима

СЛАБОСТИ (Weaknesses)

Ублажити или анулирати!

- Део колектива не познаје и не поштује закон и правилнике који 
регулишу рад у школи, непоштовање радне обавезе и правила 
понашања -неодговорност

- Недостатак тимског рада и сарадње, лоши међуљудски односи

- Критеријуми оцењивања и постигнућа ученика

- Дисциплина на часовима, школа није доследна у кажњавању 
дисциплинских прекршаја, казне су благе

- Недовољна подршка учењу учења и професионалној 
оријентацији, слаба понуда ваннаставних активности

- Настава није занимљива (нема групног рада, не користе се 
различити извори знања, сви раде исте задатке осим ИОП-а)

МОГУЋНОСТИ (Opportunites)

Адекватно искористити!

- Историјски локалитети, планина Рајац

- Привредне организације, предузетници

- Спортски клубови

- Градска библиотека

- Медији - Љиг инфо

- Аплицирање за пројекте финансиране од стране амбасада и 
домаћих донатора

- Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и 
васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања

ПРЕТЊЕ  (Threats)

Имати на уму при дефинисању циљева, задатака 
и активности!

- Број ученика се смањује из године у годину, гасе се издвојена 
одељења

- Локална самопурава не препознаје значај школе и образовања за 
сопствени развој, не учествује у планирању развоја школе -
"школа као терет"

- Недостатак финансијских средстава за стручно усавршавање 
запослених

- Слабо развијена и сиромашна општина Љиг

- Превоз ученика

SWOT АНАЛИЗА
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МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

 
 

 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
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ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

На основу резултата самовредновања рада школе и анализе постојећег стања дефинисана 

су приоритетна подручја развоја школе у наредном трогодишњем циклусу. 

 

 

 

 

• УЧЕЊЕ УЧЕЊА

• ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

• РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА

ПОДРШКА УЧЕЊУ, 
ЛИЧНОМ, 

ПРОФЕСИОНАЛНОМ И 
СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ

• НОВЕ НАСТАВНЕ МЕТОДЕ, ИКТ

• ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА

• ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

• ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОДГОВОРНОСТ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ, 
УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА

• НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 
РЕЗУЛТАТЕ

• САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА

ЕТОС
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Кратак опис стања у области: 

У претходном трогодишњем развојном периоду значајно је унапређено програмирање образовно – васпитног рада. У школској 

2017/2018. години донет је нови Школски програм (ШП) за наредни четворогодишњи циклус. Тим за развој Школског програма успео 

је, по први пут, у израду ШП укључити сва стручна већа из области предмета и тимове који се баве посебним плановима образовно – 

васпитног рада. Резултат тога је ШП који садржи све законом прописане елементе, као и начине на које ће се програми остваривати. 

Остаје задатак да се изврши хоризонтална и вертикална повезаност у оквиру предмета и између различитих наставних предмета.  

У израду новог Развојног плана (РП) укључене су све кључне циљне групе (наставници, директор, стручни сарадници, ученици, 

родитељи и локална заједница), али нажалост ни родитељи ни локална заједница нису показали интерес да учествују у изради РП, 

остали смо ускраћени за њихове доласке на састанке тима, а касније (у току ванредног стања) и за коментаре и сугестије на предложене 

мере унапређења које је тим прослеђивао члановима мејлом. Садржи све законом прописане елементе. Приоритетна подручја развоја 

дефинисана су на основу резултата самовредновања рада школе и других аналитичко  - истраживачких података. 

Годишњи план рада школе значајно је унапређен од школске 2017/2018. године, пре свега у операционализацији свих планова 

рада, посебно оперативних планова рада стручних већа и тимова. Донет је у складу са Школским програмом и Развојним планом. 

Годишњи извештај о раду школе садржи извештаје о остварености свих планова рада из Годишњег плана. 

Последњих неколико година стручни сарадници покушавају да укажу на значај планирања и самовредновања рада на свим 

нивоима (школа, органи, већа, тимови, наставници, директор, стручни сарадници) кроз укључивање што већег броја наставника у рад 

тимова, саветодавно - инструктивни рад и обуке за координаторе тимова, укључивање већа и тимова у израду кључних школских 

документата. 

У наредном периоду неопходно је да органи, већа, тимови, наставници, директор, помоћник директора и стручни сарадници у 

оперативним плановима конкретизују циљеве из Развојног плана и Школског програма, пројектују промене и планирају активности за 

унапређење образовно – васпитне праксе, као и начине праћења рада и извештавања. 

Пракса је да се глобални планови преузимају од издавачких кућа чији се уџбеници користе, а оперативни планови се такође 

преузимају или се израђују на нивоу актива и у њиховој изради најчешће учествује свега један или два наставника, односно учитеља. 

Тако, исти оперативни план има учитељ у матичној школи који има чисто одељење и учитељ који има комбиновано одељење, што 

свакако није добро. Ипак, став јеВећа разредне наставе да је то добро решење и постоји отпор да се та пракса преиспитује и мења јер за 

већину је писање плана мање важна карика у остваривању ОВ рада. Кроз посете часовима утврђено је да наставници имају припрему за 

тај час, да она садржи углавном све потребне елементе, али веома ретко садржи самовредновање рада наставника или напомене о 

реализацији планираних активности.Дешава се и да се припреме „скину“ са интернета потпуно неприлагођене одељењу у коме се ради 

(нпр. припрема је писана за велико чисто одељење, а реализује се у комбинацији два разреда са по неколико ученика).  

Имајући у виду наведено, у наредном периоду потребно је унапређење оперативног планирања и припремања за час. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ бр. 1 

 

Органи школе, стручна већа и тимови планирају свој рад тако 

да он доприноси већој ефикасности рада школе. 

Критеријум успеха: 

У оперативним и акционим плановима органа, тела, тимова, 

директора, помоћника директора и стручних сарадника 

конкретизовани су циљеви из Развојног плана и Школског 

програма. 

Показатељ (квантитативни): 

90% оперативних планова садржи разрађене циљеве из РП и ШП. 

Задаци 
Критеријум успеха 

за задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Упознавање 

запослених са 

новим Развојним 

планом и 

приоритетним 

подручјима развоја 

Сви запослени су 

упознати са 

приоритетним 

подручјима развоја 

Представљање новог 

Развојног плана на 

седници 

Наставничког већа 

Август 2020. Драгана Золотић 

Записник са седнице 

НВ 

ППТ презентација 

Оперативно 

разрађивање 

циљева из 

Развојног плана 

 

 

Органи, стручна 

већа, тимови, 

директор, помоћник 

директора и стручни 

сарадници су 

конкретизовали 

циљеве из РП у 

својим оперативним 

плановима 

Израда оперативних 

планова 

Друга половина 

августа 

Органи, стручна 

већа, тимови, 

директор, помоћник 

директора и стручни 

сарадници 

Оперативни планови 

Праћење и 

евалуација 

оперативних/ 

акционих планова 

Прегледани 

оперативни/акциони  

планови актива и 

тимова и извршена 

евалуација 

Израда чек листе за 

евалуацију 
Септембар 

Стручни сарадник - 

психолог 
Чек листа 

Евалуација планова 

 и израда извештаја 

Октобар 

 

Стручни сарадник - 

психолог 
Извештај 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ бр. 2 

 

Унапређење планирања образовно – 

васпитног рада 

 

Критеријум успеха: 

Оперативни планови и дневне припреме садрже методе и технике активног учења. 

Дневне припреме садрже самовредновање рада наставника. 

Показатељ (квантитативни): 

80% оперативних планова и дневних припрема садрже методе и технике активног учења. 

50% дневних припрема садржи самовредновање рада наставника и/или белешку о 

реализацији планираних активности. 

Задаци 
Критеријум успеха 

за задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Унапредити 

оперативно 

разрађивање 

глобалних планова 

рада 

Оперативни планови 

наставника садрже 

методе и технике 

активног учења 

Израда оперативних 

планова 

Крајем месеца за 

наредни месец 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

Оперативни планови 

Подршка 

наставницима за 

коришћење метода и 

техника активног 

учења 

Током посета 

наставним 

часовима 

Стручни сарадници 

Протоколи за праћење 

часа са повратним 

информацијама 

Унапредити 

самовредновање 

рада наставника 

Најмање половина 

дневних припрема 

садржи 

самовредновање 

рада и/или белешке о 

реализацији 

планираних 

активности 

Израда дневних 

припрема 

Свакодневно 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

Дневне припреме 

Подршка 

настваницима у 

процесу 

самовредновања 

свог рада 

Стручни сарадници 
Дневник рада 

стручног сарадника 

Праћење и 

евалуација дневних 

припрема 

Прикупљена и 

анализирана најмање 

једна дневна 

припрема сваког 

наставника 

Израда чек листе. 

Евалуација дневних 

припрема и писање 

извештаја 

Током године 
Стручни сарадник - 

педагог 
Извештај 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Кратак опис стања у тој области: 

Након екстерног вредновања рада наше школе у октобру 2013. године, када је област Настава и учење оцењена оценом 1 (од 

укупно 7 стандарда, 5 је било неостварено, док су 2 стандарда била остварена), у школи су се спроводиле различите мере унапређења 

наставног процеса. Те мере су итекако дале разулате на пољу унапређења наставе, посебно у областима прилагођавања наставног 

процеса образовно-васпитним потребама ученика и примене одговарајућих дидактичко-методичких решења на часу.  

У току школске 2018/2019. године посећено је 55 часова, 32 часа редовне наставе и 23 угледна часа (са применом метода активног 

учења).Резултати показују да су стандарди 2.1, 2.2 и 2.3 добро оставрени, стандард 2.5 делимично остварен и стандард 2.4 није 

остварен. 

Ако посматрамо само часове редовне наставе добро су остверени стандарди 2.1 и 2.2, делимично су остварени 2.3 и 2.5, а стандард 2.4 

није остварен. На угледним часовима стандард 2.1 је у потпуности остварен, стандарди 2.2, 2.3 и 2.5 су добро остварени, док је 

стандард 2.4 неостварен. 

Дакле, на угледним часовима је значајно већа оствареност свих стандарда, осим стандарда 2.4 који је у неостварен и на угледним 

и на часовима редовне наставе. Објашњење разлике лежи у чињеници да су на угледним часовима заступљени активни облици учења, 

док су редовној настави ретки. 

На часовима ученицима су јасни циљеви часа и зашто је потребно да планирано науче и знају, ученици разумеју објашњења, 

упутства и кључне појмове. Наставници успешно структурирају и повезују делове часа користећи различите методе, али пре свега на 

угледним часовима. Такође, наставници поступно постављају задатке различитог нивоа сложености и функционално користе постојећа 

наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 

На часовима је недовољно заступљен групни рад и интеракција између ученика, а то се, пре свега, односи на часове редовне 

наставе.  

Значајан напредак у квалитету наставе, у односу на 2013. годину, постигнут је на плану прилагођавања рада на часу образовно – 

васпитним потребама ученика, нарочито са ученицима који се школују по ИОП-у. Наставници примењују специфичне задатке и 

активности на основу ИОП-а, али је потребно да ученици којима је потребна додатна подршка више учествују у заједничким 

активностима са другим ученицима. За остале ученике потребно је прилагођавање захтева, начина рада и материјала њиховим 

индивидуалним карактеристикама, пре свега ученицима који решавају задатке са напредног нивоа. 

Током часова ученици показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да образложе како су дошли до решења и примењују 

повратну информацију да реше задатак када је добију од наставника. За разлику од угледних часова, на редовним часовима у 

недовољној мери се предмет учења повезује са свакодневним животом, ученици ретко критички процењују и анализирају идеје, 

одговоре и решења и немају прилику да излажу своје идеје и креативна решења.  
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Поступци вредновања ученичких знања нису у складу са Правилником о оцењивању и то је свакако најслабија тачка 

наставног процеса у нашој школи. Формативно оцењивање није видљиво на часовима, изостаје потпуна и разумљива повратна 

информација ученицима о њиховом раду, као и препоруке о наредним корацима. Наставници дају бројчане оцене на основу 

ангажовања на часу, али ученицима нису јасни критеријуми вредновања, те не могу критички да процењују свој напредак и 

напредак осталих ученика. Потребно је да наставници у већој мери уче ученике како да постављају себи циљеве у учењу тј. да их више 

упућују у поступност савладавања градива. 

Анализа педагошких свески показала је да оне садрже основне податке о ученику (име, презиме, одељење) и углавном бројчане оцене 

на контролним задацима, са усмених испитивања и ангажовања на часовима. Недостају запажања наставника (начин ангажовања, 

однос према предмету, самосталност у раду, мотивисаност за рад,одговорност и сл.), као и препоруке за даљи рад. Неколико 

наставника уопште нема педагошку свеку. 

 

Наставници и ученици се међусобно уважавају и наставници на конструктиван начин одржавају дисциплину на часовима. Такође, 

наставници на угледним часовима у великој мери подстичу ученике да слободно износе своје мишљење, показују поверење у 

могућности ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. То се не може рећи и за часове редовне наставе. Са друге стране, 

наставници не користе у довољној мери различите поступке за мотивисање ученика имајући у виду њихове различитости. 
 

У наредном периоду неопходно је планирати унапређење Наставе и учења у неколико сегмената. Први је свакако унапређење 

формативног оцењивања у настави (критеријуми вредновања, постављање циљева у учењу и пружање квалитетне повратне 

информације као моћног начина за унапређивање подучавања и учења). 

Оставривање стандарда квалитета у настави практично је немогуће без коришћења метода активног учења на часовима. Искуства 

показују да готово сви наставници умеју да примене те методе, али их ретко користе јер, како кажу, то захтева озбиљнију припрему. 

Већина наших ученика припада тзв. генерацијама Z и α, рођени су раних 2000-их и после 2010. Основне одлике тих генерација су 

употреба интернета, мобилних телефона, друштвених мрежа... У реализацији наставног процеса неопходно је имати у виду ове 

одлике и уводити ИКТ у наставу тако да буде у функцији учења. 

Формативно оцењивање и активно учење свакако би довели до веће мотивације ученика за рад, која се сада процењује као слабо 

изражена и као основни разлог слабијег успеха ђака. 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

38 
 

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 1 

 

Унапредити формативно оцењивање у настави 

Критеријум успеха: 
Запослени се стручно усавршавају и примењују формативно оцењивање у настави. 

Критеријуми оцењивања су уједначени и јасни ученицима и њиховим 

родитељима.Ученици добијају разумљиве повратне информације о свом раду и јасне 

препоруке о даљим корацима у раду. Вредновање ученичких постигнућа се континуирано 

прати. 

Показатељ (квантитативни): 
Сви запослени се стручно усавршавају, а најмање 60% успешно примењује научено у 

области вредновања ученичких постигнућа. 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Реализација обуке 

„Формативно 

оцењивање и његова 

примена у дигиталном 

окружењу“ 

Сви наставници, 

педагог, директор и 

помоћник директора су 

учествовали на обуци 

Припрема материјала за 

обуку 

Организација обуке 

Реализација обуке у 

четири групе 

Октобар 2020. 

Стручни 

сарадници - 

психолози 

Уверење 

Примена формативног 

оцењивања у настави 

Сви наставници су 

одржали час са 

применом 

формативног оц. 

Реализација часова са 

применом формативног 

оцењивања 

Свакодневно 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Чек листе за 

ученике 

Протоколи за 

праћење часаова 
Праћење и евалуација 

примене формативног 

оцењивања (ФО) 

60% наставника 

успешно примењује 

технике ФО 

Посете часовима са 

циљем праћења и 

евалуације ФО 

Током године 
Стручни 

сарданици 

Уједначавање и јасно 

дефинисање 

критеријума 

оцењивања 

Критерјуми 

оцењивања су јасно 

дефинисани и јавни 

Уједначавање и јасно 

дефинисање 

критеријума оцењивања 

на нивоу стручних већа 

Август Стручна већа 
Критеријуми 

оцењивања 
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Упознавање ученика и 

родитеља са 

образовним 

стандардима и 

критеријумима 

оцењивања 

Ученицима и 

родитељима су јасни 

критеријуми 

вредновања 

Упознавање ученика са 

критеријумима 

вредновања за сваки 

предмет 

На почетку 

школске године 

Предметни 

наставници 

Чек листе за 

ученике 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 2 

 

 

Повећати коришћење метода активног учења у 

настави 

 

Критеријум успеха: 

У наставном процесу  у првом плану су активности ученика и већа је интеракција 

између ученика.  

Показатељ (квантитативни): 

Сви наставници који су похађали семинар су одржали један обавезан час и 

успешно применили методе активног учења. 

У наредној школској години 50% припрема садржи методе активног учења и оне 

се примењују у настави. 

Групни рад у настави је у већој мери заступљен у односу на претходни период. 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Реализација часова са 

применом метода 

активног учења 

Сви наставници који 

су похађали обуку 

одржали су најмање 

један час са применом 

метода активног учења 

Планирање и 

реализација часова 

Новембар 2019- 

април 2020. 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Припреме, план 

реализације часова 

Пружање подршке 

наставницима у 

планирању и примени 

метода активног учења 

Током године 
Стручни 

сарадници 

Дневник рада 

стручних сарадника 

Посете часовима, 

евалуација примене 

метода активног учења 

Новембар 2019- 

април 2020. 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Протоколи за 

праћење часа, 

извештај 
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Приказ примера добре 

праксе и награђивање 

наставника 

 

 

 

На Наставничком већу 

су приказани примери 

добре праксе 

Анализа посећених 

часова, одабир 5 часова 

са најбољом применом 

метода активног учења, 

награђивање наставника 

Мај 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Записник са 

Наставничког већа 

Праћење и евалуација 

примене метода 

активног учења након 

одржаног обавезног 

часа 

 

Најмање 50% 

припрема садрже 

методе активног учења 

и оне се примењују у 

настави 

Посете часовима и 

давање повратне 

информације о часу 

Током школске 

2020/2021. 

године 
Директор, 

стручни 

сарадници 

Протоколи за 

праћење часа 

Прикупљање и анализа 

припрема за часове, без 

претходне најаве 

 

Децембар 2020. 

Припреме, 

Извештај о анализи 

припрема 

Едукација наставника 

за развој критичког 

мишљења код ученика 

Најмање 60% 

наставника 

присуствовало је 

обуци „Развој 

критичког мишљења“ 

Реализација обуке 

„Развој критичког 

мишљења“ 

2021. година 
Стручни 

сарадници 

Евиденција 

присутних на обуци, 

фотографије, план 

обуке 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 3 

 

Повећати примену диференциране наставе 

 

Критеријум успеха: Ученици у настави решавају задатке са сва три нивоа 

постигнућа, у складу са својим могућностима, интересовањима и стилом учења 

Показатељ (квантитативни): 
60 % наставника планира и реализује наставу и вреднују учење и постигнуће уважавајући 

разлике између ученика.  

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Примена 

диференциране 

наставе и 

индивидуализације 

Ученици у настави 

решавају задатке са сва 

три нивоа постигнућа, 

у складу са својим 

могућностима, 

интересовањима и 

стилом учења 

Припрема и примена 

различитих активности и 

задатака за ученике 

Током године Наставници 
Припреме, 

извештаји 

Саветодавни рад са 

наставницима у 

диференцијацији наставе 

Током године 
Стручни 

сарадници Дневник рада 

стручног сарадника, 

анализе и извештаји Прећење и евалуација 

примене диференциране 

наставе 

Током године 

Директор, 

стручни 

сарадници 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 4 

 

 

 

Развијање кључних и општих 

међупредметних компетенција 

 

Критеријум успеха: 

У школи се реализују часови, тематски часови и пројекти којима се развијају 

кључне компетенције. Ученици кроз рад у ученичким организацијама иницирају и 

реализују активности и пројекте. Школа пружа подршку и подстиче 

предузетништво и ученички активизам. 

Показатељ (квантитативни): 

Реализовано је најмање 10 тематских часова и један пројекат у школској години. 

Одржане интерне обуке за развој критичког мишљења, комуникације и сарадње и 

предузетништва. Ученици су иницирали и реализовали уз подршку школе најмање 

једну активност у току школске године. Реализован је један пројекат у сардањи са 

другом школом, предузећем или локалном заједницом. 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Планирање и 

реализација часова, 

тематских часова и 

пројеката усмерених 

на развијање кључних 

компетенција 

У школи се реализују 

тематски часови и 

пројекти којима се 

развијају кључне 

компетенције 

Планирање и 

реализација часова и 

пројеката 

Школска 

2021/2022. 

Наставници, 

ученици 

 

Извештаји 

Праћење и евалуација 

часова и пројеката 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 

Подршка 

наставницима у 

процесу планирања и 

реализације 

активности (интерне 

обуке, саветодавно-

инструктивни рад) 

Већина наставника 

оцењује да им обуке и 

саветодавно – 

инструктивни рад 

помажу да унапреде 

своју наставну праксу 

Обука за развој 

критичког мишљења 

Фебруар 2021.  

Стручни 

сарадници 

Уверење о 

одржаним интерним 

обукама, дневник 

рада стручних 

сарадника, 

анкетирање 

наставника 

Развијање компетенција 

за комуникацију у циљу 

унапређења сарадње 

Март 2021. 

Развијање иницијативе 

и предузетништва 

Август 2021. 

Подстицање 

предузетништва, 

Ученици иницирају 

активности и 

Едукација и 

саветодавни рад са 

 

Школска 

Стручни 

сарадници 

Дневник ОВ рада, 

дневник рада 
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ученичког активизма 

и учешћа у 

активностима 

ученичких 

организација 

учествују у 

активностима 

ученичких 

организација 

ученицима 2021/2022. стручних 

сарадника, 

извештаји 
Помоћ и подршка 

ученицима у планирању 

и реализацији 

активности 

Директор, 

наставници 

Успостављање 

партнерства и 

реализација пројеката 

са другим школама, 

предузећима и 

локалном заједницом 

 

 

У школи се реализују 

пројекти у сарадњи са 

другим школама, 

предузећима и 

локалном заједницом 

Успостављање 

партнерстава 

Током школске 

2021/2022. 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 

Пројектна 

документација Договор и припрема 

пројеката 

Реализација пројеката 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Кратак опис стања у тој области: 
 

Резултати ученика на завршном испиту: 

Постигнућа ученика на завршном испиту, на сва три теста у последње три године, су испод републичког просека, али и испод просека у 

односу на округ и школску управу.  

Основни ниво постигнућа из српског језика достиже око 77% ученика, а из математике око 70% ученика. Средњи ниво постигнућа из 

српског језика достиже 38% ученика, а из математике 32% ученика. Напредни ниво постигнућа из српског језика достиже 10% ученика, а 

из математике 9% ученика.  

Дакле, анализирајући нивое постигнућа на последња три завршна испита можемо закључити да није остварен ни основни, ни средњи ни 

напредни ниво постигнућа. 

Анализа резултата на завршном испиту 2017/2018. године показала је да одлични ученици, а посебно носиоци Вукових диплома  нису 

оправдали очекивања. 

33% ученика је имало одличан успех, а само 9% је достигло напредни ниво из српског језика и 7% из математике на завршном 

испиту. 

 Носиоци Вукових диплома, њих 10, остварили су следећи успех на завршном испиту: из српског језика просечан број поена на тесту је 

15.5. из математике 13,75, а из комбинованог теста 14.9 поена (од могућих 20). 

Одлични ученици (без носилаца Вукових диплома), њих 19, остварили су следећи успех на завршном испиту: из српског језика остварили 

су просечно 12,5 поена на тесту,из математике 10 поена, а на комбинованом тесту 12.8 поена (од могућих 20). 

Остаје питање критеријума оцењивања и да ли ученици који имају одличну оцену из предмета савладавају напредни ниво. 

Неопходно је да стручна већа из области предмета ураде анализу резултата по предметима, са посебним освртом на постигнућа 

одличних ученика, на задтаке које нису решавали, да ли су везани за одређене области или за ниво постигнућа.  

Кретање оцена ученика на класификационим периодима говори да је значајно мањи број ученика са слабим оценама на полугодишту, а 

посебно на крају школске године, него на првом и трећем класификационом периоду. То свакако говори да ученици уче кампањски за 

оцену, али и да је оцењивање углавном сумативно, врши се периодично, пред тромесечје. У наредном периоду неопходно је 

унапређење вредновања ученичких постигнућа, пре свега увођење формативног оцењивања у процесу наставе. 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА 

ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

Резултати на завршном испиту прате се и анализирају сваке школске године. Стручни 

сарадник анализира резултате ученика са посебним освртом на број поена на сваком 

тесту, као и на корелацију резултата на тесту и оцене из предмета, а користе се и анализе 

које врши Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Анализа показује да су 

та постигнућа из године у годину на истом нивоу или слабија. 

 

Постигнућа Школе у односу на постигнуће Општине, Округа, Школске 

управе и Републике 
 

Просечна постигнућа ученика наше школе на завршном испиту у јуну 2017, 2018. и 

2019. године су испод резулата на нивоу Округа, Школске управе и Републике, и из 

српског језика и из математике.  

Детаљнији приказ резултата на завршномим испитима у последње три школске године дат 

је у табелама које следе. 
 

Табела бр.1:Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем Општине, Округа, 

Школске управе и Републике из српског језика. 
 

Предмет Српски језик 

Школска 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019. 

Резултати Број АС Број АС Број АС 

Школа 80 464 85 457 83 448 

Општина 92 469 97 455 101 457 

Округ 1531 496 1620 488 1521 490 

Школска управа 4411 484 4510 486 4435 490 

Република 63175 500 65129 500 63544 500 

Напомена: АС – просечан број поена 

 

Из табеле бр.1 видимо да су резултати наших ученика на тесту из српског језика лошији и 

у односу на резултате на нивоу Општине.  
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Табела бр.2:Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем Општине, Округа, 

Школске управе и Републике из математике. 
 

Предмет Математика 

Школска 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019. 

Резултати Број АС Број АС Број АС 

Школа 80 453 85 454 83 450 

Општина 92 451 97 449 101 455 

Округ 1531 492 1620 484 1521 482 

Школска управа 4411 482 4510 487 4435 482 

Република 67673 500 69462 500 67543 500 

Напомена: АС – просечан број поена 

 

Просечна постигнућа на тесту из математике су уједначена све три године, 2017. и 2018. 

године су нешто бољи у односу на резултате на нивоу Општине, док су 2019. лошији. 

 

 

Оствареност нивоа стандарда постигнућа на завршном испиту 
 

Резултати ученика на завршном испитупоказују да нису остварени ни основни,  ни 

средњи ни напредни ниво стандарда постигнућа. 

У табели која следи дат је преглед остварености нивоа постигнућа ученика на ЗИ у 

последње три године. 

 

Табела бр.3: Оствареност нивоа постигнућа ученика из српског језика и математике 

 

 Српски језик  Математика  

Нивои постигнућа ученика 

% ученика који су 

достигли одређени ниво 

% ученика који су 

достигли одређени ниво 

2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019. 

Нису достигли ни основни ниво 25 26 34 30 25 33 

Достигли су основни ниво 75 74 66 70 75 67 

Достигли су средњи ниво 38 34 33 31 34 35 

Достигли су напредни ниво 9 6 8 11 7 8 

 

Видимо да се проценат ученика који достиже одређени ниво постигнућа по правилу 

смањује сваке године.  Приближно исти проценат ученика достигао је основни, средњи и 

напредни ниво постигнућа и из српског језика и из математике. 

Нажалост, 2019. године трећина ученика није достигла ни основни ниво постигнућа из оба 

предмета и то је свакако податак који забрињава и захтева додатну анализу и мере за 

унапређивање. 

Такође, мање од 10% ученика достиже напредни ниво постигнућа што је податак који 

упозорава јер сваке године имамо велики број одличних ученика - готово трећину. 
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Успех на тестовима на завршном испиту 
 

Табела бр.4: Просечан број поена на тесту и уписних поена у последње три године 
 

ТЕСТ  
ШКОЛСКА ГОДИНА 

2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Српски језик 
Просечан број поена на тесту 10,1 9,52 8,8 

Просечан број уписних поена 6,62 6,19 5,70 

Математика  
Просечан број поена на тесту 8,1 8,3 8,4 

Просечан број уписних поена 5,29 5,38 5,47 

Комбиновани 

тест  

Просечан број поена на тесту 10,5 8,51 11,5 

Просечан број уписних поена 7,27 5,96 8,08 

Просечан број уписних поена на ЗИ 19,18 17,53 19,25 

Број ученика који су полагали ЗИ 88 83 92 

Број ученика који су полагали ЗИ по ИОП2 2 0 1 

 

Табела бр.4 показује да просечан број поена из сва три теста ретко када прелази 10, 2018. 

године из српског и комбинованог и 2020. године на комбинованом тесту.  Просечан број 

поена из српског језика мањи је сваке године, док је из математике за нијансу бољи. 

Ученици су комбиновани тест најбоље урадили 2020. године. 

Подаци из табеле бр.4 приказани су и графички на графикону бр.1. 

 

Графикон бр.1:Просечан број поена на тестовима на ЗИ у последње 3 године 
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Успех на завршном испиту по одељењима 
 

Анализа резултата по одељењима указује на извесну неуједначеност просечног 

постигнућа по одељењима. 

 

Графикон бр.2: Просечно постигнуће из српског језика по одељењима 
 

 
 

Неуједначеност постигнућа из српског језика посебно је била изражена на завршном 

испиту 2019. године. 

Одељење 8/3 имало је значајно слабији резултат из српског језика, али и математике што 

се види на графикону бр.3. 

 

 

Графикон бр.3: Просечно постигнуће из математике по одељењима 
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Одељења петог разреда формирају се од два одељења из матичне школе и 10-13 

издвојених одељења што отежава формирање јер велики број учитеља има различит 

критеријум оцењивања, нарочито у издвојеним одељењима у којима буде свега неколико 

ученика.  

Имајући у виду неуједначеност одељења, стручни сарадници последњих неколико година 

настоје да прикупљени подаци буду што релевантнији. Тако се не ослањају само на 

закључне оцене већ прате оцењивање ученика током целе школске године четвртог 

разреда. То је сада значајно олакшано због вођења електронског дневника. Осим тога, 

креиран је и упитник за педагошку процену ученика који попуњавају учитељи, а који је 

једноставан за попуњавање и садржи доста информација –однос према раду, постигнућа, 

социо – емоционалне вештине, комуникација, породична ситуација и здравствено стање.  

Такође, стручни сарадници се настоје изборити са огромним притиском приликом 

формирања одељења, а који се односи на то да одређени ученици буду распоређени код 

одређеног одељењског старешине. 
 

Корелација броја бодова на завршном испиту и оцене из предмета 
 

2019. године стручни сарадник је урадио детаљну анализу са циљем утврђивања 

повезаности успеха на тесту и оцене из предмета у осмом разреду. 

У табели бр.5 приказан је резултат ученика на тесту из српског језика, у зависности од 

оцена коју су имали из тог предмета у осмом разреду.  
 

Табела бр. 5: Повезаност броја бодова на тесту и оцене из српског језика 
 

БОДОВИ 

Српски ј. 

ОЦЕНА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА Повезаност 

оцена-

бодови 
ДОВОЉАН ДОБАР ВРЛО 

ДОБАР 

ОДЛИЧАН 

0-5 18 3 0 0  

0,87** 
6-10 5 17 5 2 

11-15 0 2 12 12 

16-20 0 0 1 6 

 

Видимо да је повезаност оцене из српског језика и броја бодова на тесту из српског 

статистички значајна, што значи да су ученици са већом оценом у просеку постигли 

бољи резултат на тесту. 

Ученици са довољним успехом из српског језика освојили су до 10 бодова на тесту, 18 

ученика има до 5 бодова, а 5 ученика између 6 и 10 бодова. 

77% ученика са оценом добар (3) из предмета има од 6 до 10 бодова, а 67 % са оценом 

врло добар (4) има од 11 до 15 бодова на тесту.  

Успех одличних ученика је испод очекивања, више од половине ученика са одличним 

успехом из предмета такође има између 11 и 15 бодова, 2 ученика испод 10 бодова и 6 

ученика од 16 до 18 бодова. 

 

Остаје да стручно веће за српски језик уради детаљнију анализу како би се утврдило коју 

врсту задатака одлични ученици нису решавали на ЗИ, да ли су то задаци са напредног 
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нивоа постигнућа и да ли су у настави решавали сличне задатке. Неопходно је 

преиспитати критеријуме оцењивања, пре свега за одличне ученике. 

 

 

Повезаност оцене из математике и броја бодова на тесту из математике статистички је 

значајна, што значи да су ученици са већом оценом у просеку постигли бољи резултат 

на тесту. 

 

Табела бр.6: Повезаност броја бодова на тесту и оцене из математике 
 

БОДОВИ 

Математика 

ОЦЕНА ИЗ МАТЕМАТИКЕ Повезаност 

оцена-

бодови ДОВОЉАН ДОБАР 
ВРЛО 

ДОБАР 
ОДЛИЧАН 

0-5 21 4 0 0  

0,77** 
6-10 15 8 5 7 

11-15 0 2 1 18 

16-20 0 0 0 2 

 

Из табеле бр.6 видимо да су сви ученици са оценом довољан(2) из математике освојили до 

10 бодова, од тога више од пола ученика има 5 и мање бодова а тесту из математике. 

Већина ученика са успехом добар(3) имају од 6 до 10 бодова.  Од 6 ученика са врлодобрим 

успехом из математике њих 5 има од 6 до 10 бодова, што свакако није добар резултат. 

 

Такође, можемо приметити да  ⅓ ученика осмог разреда има оцену одличан(5) из 

математике, а да је 26 % ученика са том оценом остварило само од 6 до 10 бодова, 67% 

има од 11 до 15 бодова на тсту, а свега 2 ученика имају од 16 до 18 бодова. 

Стручно веће за математику свакако мора детаљније анализирати задатке и успех 

одличних и врло добрих ученика и преиспитати критеријуме оцењивања јер су очигледно 

ниски. 
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Повезаност оцена из предмета који се полажу у оквиру комбинованог теста и резултата на 

тесту из истог предмета статистички је значајна, осим за историју.  

 

Табела бр.7: Повезаност броја бодова на тестовима и оцене из предмета: историја, 

географија, физика, биологија и хемија. 
 

П
Р

Е
-

Д
М

Е
Т

 

БОДОВИ 

 

ОЦЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА 
Повезаност 

оцена-

бодови ДОВОЉАН ДОБАР 
ВРЛО 

ДОБАР 
ОДЛИЧАН 

И
ст

о
р

и
ја

 

0-0,5 3 4 1 2  

0,12 1-1,5 13 6 4 7 

2-2,5 12 8 6 4 

3-3,5 2 1 0 3 

4 2 0 2 3 

Г
ео

г
р

а
ф

и
ја

 0-0,5 8 2 0 0  

0,45** 1-1,5 9 11 5 3 

2-2,5 7 11 7 8 

3-3,5 3 0 2 7 

4 0 0 0 0 

Ф
и

зи
к

а
 

0-0,5 11 2 0 0  

 

0,37** 
1-1,5 22 5 2 3 

2-2,5 15 9 5 3 

3-3,5 2 1 2 1 

4 0 0 0 0 

Б
и

о
л

о
г
и

ја
 

0-0,5 5 2 0 1  

 

0,46** 
1-1,5 7 7 3 2 

2-2,5 8 8 7 1 

3-3,5 5 7 5 4 

4-4,5 0 0 5 3 

5 0 0 1 2 

Х
ем

и
ја

 0-0,5 16 6 5 3  

0,49** 1-1,5 12 7 10 15 

2-2,5 1 0 4 3 

3 0 0 0 1 

** повезаност између оцене из предмета и броја бодова на ЗИ из тог предмета је 

статистички значајна на нивоу 0,01. 

 

Половина ученика са оценом довољан (2) из историје, њих 16, постигли су на тесту 2 и 

више бодова од максимална 4 бода, а чак 2 ученика са оценом 2 освојила су максимална 4 

бода. С друге стране 9 ученика са оценом одличан(5) имају на тесту мање од 2 бода. 

Од 18 одличних ученика из географије већина је остварила од 2 до 3,5 бода од 

максимална 4. Није било ученика са максимална 4 бода. Ученици са бољим оценама 

постизали су у просеку боље резултате на тесту из географије. 
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Број ученика са оценом 2 из физике је 50, другим речима, 60% ученика из физике има 

оцену довољан (2). 15 ученика са оценом довољан има 2 или 2,5 бода од максимална 4 

бода из физике. Није постигнут максималан број бодова (4), а 3 или 3. 5 бодова постигло 

је 6 ученика (2 са оценом довољан, 1 добар, 2 врло добра и 1 одличан). 

Резултати из биологије су релативно добри; 3 ученика су оставарила максималан број 

бодова (5), а 8 ученика 4 или 4.5 бодова и то су ученици са одличним или врло добрим 

успехом из биологије. Одређени број одличних и врло добрих ученика је подбацио (по 3 

одлична и врло добра ученика имају 1.5 бод или мање), док је одрђени број ученика са 

оценом довољан или добар из биологије остварио добар резултат на тесту (13 довољних и 

15 добрих имају 2 до 3.5 бодова од максималних 5). 

На тесту из хемије ученици са бољим оценама постизали су у просеку боље резултате на 

тесту, али су укупно гледајућиовај тест најслабије решавали; 30 ученика (36%), од којих 8 

са оценом одличан или врло добар из хемије, има 0 или 0.5 бодова од максималниа 3 бода. 

Оцену одличан из хемије имају 22 ученика (26%), а највећи број њих је постигао 1 или 1.5 

бодова. 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

Резултати ученика на завршном испиту су испод просека у односу на Округ, Школску 

управу и Републику, а врло често и у односу на Општину. 

Нису остварени ни основни, ни средњи ни напредни ниво стандарда постигнућа, просечан 

број бодова на тестовима је испод 10, одлични ученици не постижу очекиване резултате, 

одељења често имају неуједначена постигнућа. 

Како објаснити овакве резултате? 

Део објашњења свакако лежи у социо – економској стрктури ученика наше школе. 

Највећи број родитеља наших ученика је завршио трогодишњу средњу школу, затим 

четворогодишњу средњу школу, основну школу и веома мали број има вишу школу или 

факултет. Незапосленост међу родитељима такође је велика, нарочито у сеоским 

срединама у којима су мајке најчешће незапослене. 

Праћењем припремне наставе за завршни испит уочена је немотивисаност ученика за 

припремну наставу, чак и за успех на завшном испиту. Већина ученика наставља 

школовање у Љигу и унапред знају да им не треба велики број поена на ЗИ да би уписали 

жељени смер. Ученици, пак, који се спремају за смерове за које је ранијих година био 

потребан већи број бодова и где је конкуренција већа, похађају припремну наставу и 

мотивисани су да остваре што бољи резултат на ЗИ. 

Упис у средње школе показује да се око 80% ученика упише по првој жељи, а око 10% по 

другој жељи. Немотивисаност ученика је приметна и током реализације програма 

професионалне оријентације. 

Критеријум оцењивања је, по свој прилици, један од узрока лошијег постигнућа и 

неостварености нивоа постигнућа. Јер, како другачије објаснити постигнуће ученика – 

носиоца Вукове дипломе који на тестовима освоји 9, 12 и 13 бодова? Потребно је да 

стручна већа преиспитају критеријуме оцењивања, као и задатке који се стављају пред 

ученике у настави. 

Вредновање постигнућа ученика један је од приоритета у наредном трогодишњем 

развојном периоду. 
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

На основу резултата које ученици постижу на завршном испиту школа утврђује квалитет 

рада наставника и школе у целини. Ови резултати су основа за развојно планирање и 

унапређивање свеукупног рада школе. Будући да резултати наших ученика на завршном 

испиту нису баш на завидном нивоу неопходно је планирати низ активности како би 

резултати били бољи у наредном периоду. 

Циљ је да ученици кроз наставни процес усвајају трајна и применљива знања, да се 

критеријуми вредновања уједначе и јасно дефинишу у односу на нивое постигнућа, да 

задаци у настави захтевају разумевање и примену знања, а да се тестирања ученика 

реализују по узору на тестове на завршном испиту. 
 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Анализа резултата на завршном 

испиту, на нивоу предмета и на нивоу 

школе 

Јун - август 

Предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник 

Анализа и 

извештај  

Израда годишњих и оперативних 

планова на основу анализе успеха 

ученика на ЗИ и предложених мера за 

унапређење 

Август, током 

године 
Стручна већа 

Годишњи и 

оперативни 

планови 

Планирање додатне и допунске 

наставе на основу резултата на ЗИ 
Август Стручна већа Записник, планови 

Припремаиницијалних тестова Август  Стручна већа Тестови, записник 

Реализација иницијалних тестирања 

и анализа резултата 
Септембар  

Стручна већа, 

психолог 
Извештај  

Израда плана припреме за 

реализацију ЗИ 
Септембар  

Наставници 

задужени за 

припремну н. 

Записник  

Израда плана припреме за ученике 

који ЗИ полажу по ИОП-у 
Октобар  

Тим за додатну 

подршку 
Записник  

Информисање ученика о завршном 

испиту и упису у средње школе 
Током године 

Одељењски 

старешина 

Записници са 

одељењских 

заједница 

Информисање родитеља о ЗИ, упису 

у средње школе и програму 

професионалне оријентације  

Током године 
Одељењски 

старешина 

Записници са 

родитељских 

састанака 

Припрема важних обавештења и 

презентација у вези са ЗИ и 

професионалном оријентацијом, за 

ученике и родитеље 

Током године Психолог  

Обавештења и 

ППТ на сајту и 

фејсбук страници 

школе 

Реализација програма професионалне 

оријентације (кроз часове редовне 

наставе и радионице на ЧОС-у) 

Током године 

Наставници, 

одељењски 

старешина, 

психолог 

Дневник 

образовно 

васпитног рада 

Реализација часова припремне 

наставе за ЗИ 
Фебруар -јун 

Предметни 

наставници 
Дневник ОВ рада 
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Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 
Реализација пробног завршног 

испита и анализа резултата 
Март - април 

Стручна већа, 

психолог 
Извештај  

Усвајање Акционог плана за 

реализацију ЗИ на основу календара 

активности 

Мај  
Педагошки 

колегијум 

Записник, 

Акциони план 

Сарадња са надлежном Школском 

управом у циљу правовремене 

размене информација и података у 

вези реализације ЗИ 

Март - јул 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Дописи, 

документи 

 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Доказ о 

реализацији 
Усвајање Акционог плана за 

реализацију ЗИ на основу календара 

активности 
Педагошки 

колегијум 
Мај 

Записник, 

Акциони план 
Усвајање одлуке о ученицима који 

ЗИ полажу по ИОП-у 

Координација рада свих учесника у 

реализацији ЗИ 

Директор  Март - јул 

Извештај о раду 

Сарадња са Школском управом 

Формирање школске комисије Решења  

Информисање о задужењима и 

процедурама 

Записници са 

седница 

Одређивање запослених за дежурство 

на пробном завршном и завршном 

испиту 

Решења  

Одређивање запослених за 

прегледање тестова на пробном 

завршном и ЗИ 

Решења  

Издавање решења члановима 

комисије, дежурним наставницима и 

прегледачима 

Секретар  Март - јул 

Решења  

Обавештавање комисија, запослених 

и родитеља о критеријумума и 

поступку полагања ЗИ на основу 

Закона и упутства Евиденција о раду 

Провера поседовања и 

оригиналности диплома и других 

докумената 
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Активности 
Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Доказ о 

реализацији 
Координација рада свих учесника и 

активности 

Маја Алексић 

Чучак, 

психолог 

Март - јул 

Дневник рада 

психолога, 

записници, 

документа 

Члан школске комисије  

Информатички координатор задужен за 

унос података у информатичку базу 

(општи подаци, оцене, листе жеља) 

Сарадња са Школском управом у вези 

реализације ЗИ, слање података и размена 

информација са информатичким 

координатором за Колубарски округ 

 

Информисање и сарадња са одељењским 

старешинама одељења осмог разреда 
Током године 

Сарадња са родитељима ученика 

(попуњавање листе жеља, упис близанаца, 

афирмативне мере) 

Мај - јул 

Реализација радионица професионалне 

оријентације на ЧОС - у 
Током године 

Дневник ОВ 

рада, Дневник 

рада психолога 
Реализација тестирања Тестом 

професионалних интересовања и 

саветодавни рад са ученицима 

Април  

Координација свих учесника и активности 

везаних за полагање ЗИ по ИОП-у 

Драгана 

Золотић, 

психолог 

Октобар - јун 

Дневник рада 

психолога, 

записници, 

документа 

Сарадња са Школском управом у вези 

реализације ЗИ за ученике који полажу по 

ИОП-у, размена информација, слање 

потребних података и докумената 

Март - јун 

Израда предлога Тима за додатну 

подршку и мишљења СТИО о наставку 

школовања за ученике који се школују по 

ИОП2. 

Мај  

Саветодавни рад са родитељима ученика 

који се школују по ИОП2 
Током године 

Саветодавни рад са ученицима о избору 

занимања 
Током године  

Анализа резултата на завршном испиту и 

израда извештаја о постигнућу ученика на 

ЗИ на нивоу школе, предлагање мера за 

унапређење 

Јун – август  
Анализа и 

извештај 

Пружање подршке стручним већима 

приликом анализе иницијалних тестирања 

и анализе резултата на ЗИ 

Јун – август 

Октобар  
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Активности 
Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Доказ о 

реализацији 
Информисање ученика и родитеља о 

реализацији пробног и завршног 

испита и упису у средње школе 

Одељењске 

старешине 

Током године 

Записници са ОЗ, 

родитељских 

састанака и 

индивидуланих 

долазака родитеља 
Прикупљање документације  Март - јул 

Реализација радионица 

професионалне оријентације на ЧОС-

у 

Током године 

Дневник ОВ рада, 

евиденција о раду, 

записници 

Сарадња и информисање родитеља и 

ученика који полажу ЗИ по ИОП2 
Март - јул 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима током припреме и 

реализације ЗИ 

Март - јул 

Дежурство на ЗИ уколико ученик по 

ИОП2  полаже у посебној просторији  
Март, јун План, записник  

Реализација часова припремне 

наставе, додатне и допунске наставе 
Предметни 

наставици 

чији се 

предмети 

полажу на ЗИ 

Током године  Дневник ОВ рада 

Израда и прегледање тестова за 

ученике који полажу ЗИ по ИОП2 
Март – јун 

Тестови, 

записници 

Прегледачи на ЗИ Март, јун Решења  

Дежурство на завршном испиту 

Наставици 

чији 

предмети се 

не полажу на 

ЗИ и учитељи  

Март, јун Решења  
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УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Кратак опис стања у тој области: 

 

Резултати самовредновања показују да је потребно да се разраде програми за подршку ученицима у процесу учења. Стручни сарадници 

реализују радионице за развијање метода и техника учења, али је потребна боља координација активности у вези са пружањем подршке 

ученицима у процесу учења. Потребно је планско пружање подршке и помоћ у превазилажењу неуспеха, развијању мотивације, 

организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања. 

Школа је донела програм Професионалне оријентације који садржи активности, начин и носиоце активности. Праћење и вредновање 

остварености плана професионалне оријентације показује да се реализују радионице предвиђене на ЧОС-у, реализује се тестирање 

ученика Тестом професионалних интересовања, али није у довољној мери остварен план професионалне оријентације кроз редовну 

наставу.  

У школи постоји програм социјалне заштите ученика и подршке ученицима у развијању позитивног понашања, али је потребно да се 

сви у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима...  

Последњих година у школи се одржавају различите активности усмерене на промоцију здравих стилова живота и заштиту животне 

средине, а посебно важна манифестација је „Фестивал здравља“ који се одржава сваке године у априлу. У организацији и реализацији 

фестивала учествује велики број ученика и запослених, али и представници Дома здравља и Завода за јавно здравље у Ваљеву. 

Планирано је да се одржава и убудуће. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ бр. 1 

 

Развијање подршке учењу - учење учења 

 

Критеријум успеха: Подршка ученицима у учењу је планска, на више нивоа и 

обухвата све ученике 

Показатељ (квантитативни): 

Реализоване све радионице према Годишњем плану рада школе, 60% наставника пружа 

квалитетну повратну информацију ученику о раду и јасне препоруке за даљи рад. 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Учење ученика како 

да уче 

У свим одељењима 

трећег, петог  и седмог 

разреда реализоване 

су радионице Методе 

и технике учења и 

стилови учења 

Реализација радионица 

Методе и технике 

учења и стилови учења 

према плану у ГПРШ 

Током године на 

ЧОС-у 

 

Стручни 

сарадници 

Дневник ОВ рада, 

дневник рада 

стручног сарадника 

Пружање квалитетне 

повратне информације 

ученику о раду и 

препоруке за даљи рад 

Наставници пружају 

квалитетну повратну 

информацију о раду и 

препоруке за даљи рад 

Примена формативног 

оцењивања у настави, 

праћење и вредновање 

примене ФО 

Током године 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Педагошке свеске, 

анкетирање ученика 

Пружање подршке у 

учењу ученицима са 

три и више слабих 

оцена на крају 

класификационих 

периода. 

 

Евидентирани сви 

ученици са три и више 

слабих оцена и 

обављен саветодавно 

– инструктивни рад са 

тим ученицима. 

Ученици показују 

напредак. 

 

-Евиденција ученика са 

три и више слабих 

оцена на крају сваког 

класифкационог 

периода 

- Саветодавно – 

инструктивни рад са 

тим ученицима и 

праћење напредовања. 

 

На 

класификационим 

периодима 

Одељењске 

старешине  

 

Педагог 

Формулари о 

успеху ученика на 

крају наставног 

периода 

 

Евиденција о раду 

педагога 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ бр. 2 

 

Унапређивање професионалне оријентације 

ученика 

 

Критеријум успеха: ученици развијају реалну слику о себи, својим особинама, 

образовним и радним аспирацијама, самостално доносе одлуке о свом професионалном 

путу и рационалано бирају школе и занимања, упознати су са са начинима информисања о 

могућностима школовања. 

Показатељ (квантитативни): 
План професионлне оријентације је у потпуности остварен. 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Реализација плана 

професионалне 

оријентације кроз 

наставне предмете у 

првом и другом 

циклусу 

Остварени су сви 

садржаји из програма 

професионалне 

оријентације 

Реализација садржаја из 

програма проф. 

оријентације кроз 

наставне предмете 

 

 

Током године 

 

Наставници 

 

Дневник ОВ рада 

Реализација плана 

професионалне 

оријентације кроз 

часове одељењске 

заједнице 

 

Реализоване све 

радионице 

 

Реализација радионица 

према плану 

 

Током године 

Одељењске 

старешине, 

психолог 

Дневник ОВ рада 

Праћење и евалуација 

остварености програма 

професионалне 

оријентације 

Програм проф. 

оријентације у 

потпуности је остварен 

 

Анализа остварености 

програма 

професионалне 

оријентације 

 

 

Јун-август 

 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Извештај о 

реализацији 

програма 

професионалне 

оријентације 

Тестирање 

професионалних 

интересовања тестом 

ТПИ и саветодавни 

рад са ученицима 

после тестирања 

Сви ученици осмог 

разреда су радили тест 

 

Тестирање ученика, 

анализа резултата и 

саветодавни рад са 

ученицима 

Април Психолог 

Дневник рада 

психолога, тестови 

ученика 
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Подршка у избору 

занимања ученицима 

који се школују по 

ИОП-у 

Ученици који се 

школују по ИОП-у 

уписују средњу школу 

према својим 

могућностима и 

интересовањима 

Мишљење Тима за 

додатну подршку и 

предлог СТИО о 

наставку школовања. 

Саветодавни рад са 

учеником и родитељима 

Мај  

Тим за додатну 

подршку, 

СТИО, 

психолог 

Евиденција о раду 

СТИО, дневник 

рада психолога 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ бр. 3 

 

Развијање социјалних вештина  

 

Критеријум успеха: Реализовани су планови подршке ученицима са проблемима у 

понашању, као и планови подршке за развијање социјалних вештина.  

Показатељ (квантитативни): 
Ученици који су укључени у појачан васпитни рад показују промене у понашању.  

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

Пружање подршке 

ученицима са 

проблемима у 

понашању и 

прилагођавању 

школском животу. 

 

Идентификовани су  

ученици са 

проблемима у 

понашању и појачан 

васпитни рад доводи 

до позитивних 

промена у понашању 

ученика 

 

 

-Идентификовање 

ученика са проблемима 

у понашању 

-Доношење и 

спровођење плана 

појачаног васпитног 

рада са тим ученицима 

- Укључивање родитеља 

кроз саветодавно – 

инструктивни рад  

 

 

 

 

Током године 

Наставници 

 

Одељењске  

старешине 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

Индивидуални 

планови појачаног 

васпитног рада са 

ученицима са 

проблемима у 

понашању  

Развијање социјалних Реализоване су Реализација радионица Током године Одељењске  Дневник ОВ рада 
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вештина кроз 

радинице на часовима 

одељењског старешине  

радионице које 

развијају сарадњу, 

комуникацију, 

толеранцију и 

ненасилно решавање 

конфликата 

на ЧОС-у старешине 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ бр. 4 

 

 

 

Промоција здравих стилова живота и заштите 

животне средине 

 

Критеријум успеха: У оквиру обавезне наставе кроз наставни програм света око нас, 

природе и друштва, биологије и физичког васпитања, екскурзија, часова одељенске 

заједнице и ваннаставних активности наставници редовно развијају знања, позитивне 

ставове и подстичу развијање здравих животних навика код ученика. 

Ученици стичу знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и 

токовима који обогаћују или угрожавају животну средину,  ученици се подстичу на 

размишљање о проблему угрожавања животне средине 

 

Показатељ (квантитативни): 
Реализоване су све активности из плана здравствене заштите ученика и плана заштите 

животне средине 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности 

Време 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Извор 

верификације/ 

инструменти 

евалуације 

 

 

Промоција здравих 

стилова живота 

 

 

У школи је одржан 

читав низ активности и 

манифестација које су 

за циљ имале 

промоцију здравих 

стилова живота, а у 

1. Обележавање 

Светског дана хране – 

радионица за ученике 5. 

разреда. 

2. Спортски дан 

3. Предавање за ученике 

осмог разреда поводом 

Октобар 

Новембар 

 

Децембар 

 

 

Фебруар 

Наставници  

биологије 

Наставници 

физ. и здр. в. 

Наставници  

биологије 

 

 

 

Извештаји о 

одржаним 

активностима 

 

Евиденција о раду у 
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којима је учествовао 

велики број ученика и 

наставника. 

Светског дана борбе 

против сиде 

4. Радионица: Болести 

зависности – интернет 

5. Фестивал здравља 

6. Светски дан без 

дуванског дима – 

пројекат ученика 6. 

разреда 

 

 

Април 

 

Мај 

Одељењске 

старешине 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Наст. 

биологије и 

хемије 

ЕсДневнку 

Промоција заштите 

животне средине 

 

Реализоване све 

активности из плана 

заштите животне 

средине 

1. Уређење школског 

простора  

 

2. Учешће ученика на 

еколошким конкурсима 

 

3.  Учешће у пројекту 

рециклаже  

 

 

4. Обележавање 

значајних датума за 

очување животне 

средине, 

 

5. Уређење школског 

дворишта 

 

 

Током године 

 

 

 

Април  

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Јун  

Ученици и 

одељењске ст. 

Ликовна и 

еколошка 

секција 

Наст. ТИО, 

билогије и 

ликовног 

Наставници, 

ученици 

 

Директор, сви 

ученици, 

наставници, 

локална 

заједница 

 

 

Извештаји о 

одржаним 

активностима 

 

 

Евиденција о раду у 

ЕсДневнку 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА 

ПОДРШКА 

 

 

Инклузија у образовању подразумева укључивање ученика са посебним образовним 

потребама насталим услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитетаили 

других разлога. 

Циљ инклузије у образовању је обезбеђивање квалитетног образовања за сваког ученика, 

да се сваки ученик развија према својим способностима и темпу који му одговара. 

Потребама ученика прилагођавамо програм рада, облике, методе и начин процене 

остварених резултата у циљу постизања оптималних образовно-васпитних постигнућа 

ученика и њихово оспособљавање за квалитетан и самосталан живот у заједници. 

Инклузија је у нашем образовном систему присутна већ дужи низ година, уведена је на 

велика врата, али данас се оправдано поставља питање припремљености школа за увођење 

инклузије, едукације наставника и укључивања стручних лица, а тиме и успешности 

досадашње инклузије. Наша школа, као и већина у Србији, нема дефектолога и логопеда, а 

сведоци смо да нове генерација ученика имају све више тешкоћа и већу потребу за радом 

дефектолога и логопеда. Да ситуација буде још тежа, стручњаци тих профила нису 

доступни ни у оквиру здравствене заштите у самој општини, те су родитељи принуђени да 

путују у Ваљево што им је често финансијски недоступно. Осим недостатка кадровских 

ресурса школа има проблем и са недостатком услова рада: простора, опреме и додатних 

наставних средстава. 

 

У наредном периоду пред нама су следећи задаци: 

- Флексибилност наставних програма у складу са потребама ученика којима је 

неопходна додатна подршка у образовању, 

- Обезбеђивање посебних услова за ученике који се школују по ИОПу (адаптиран 

простор, одговарајућа учила, увођење ИКТ у наставу, обезбеђивање асистента у 

настави), 

- Обезбеђивање вршњачке подршке (помоћ у раду и кретању, укључивање у живот 

групе, учествовање и ваннаставним активностима), 

- Позитиван однос свих актера образовања према инклузивном образовању ученика, 

- Стручно усавршавање наставника и подршка за квалитетну реализацију ИО 

- Повезаност различитих нивоа васпитно – образовног система у обезбеђивању 

континуитета ИО ученика (повезаност предшколског, оснвношколског и 

средњошколског образовања). 

 

 

У наставку су табеларно приказане активности којима ће се у наредном периоду 

унапређивати инклузивна пракса у нашој школи и обезбеђивати подршка ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 
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Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Израда акционог плана инклузивног 

образовања и плана рада Стручног 

тима за инклузивно образовање 

 

Август 

 

СТИО 

 

Годишњи план 

рада школе 

Извештавање на стручним телима и 

Школском одбору о плану инклузије 
Септембар 

Руководилац 

СТИО - 

психолог 

 

Записници са 

седница 

Ажурирање базе са ученицима који се 

школују по ИОП-у, по разредима и 

одељењима. 

Септембар 

Руководилац 

СТИО - 

психолог 

База података са 

ученицима који се 

школују по ИОП-у 

Израда педагошких профила и планова 

активности за ученике. 
Септембар 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

психолог 

ИОП-и ученика 

Израда Плана транзиције; 

Састанак СТИО наше школе са СТИО 

средње школе „1300 каплара“ 

Посета предшколској установи „Каја“ 

Љиг 

Мај - јун 

СТИО ПУ, ОШ 

И СШ, 

родитељи 

План транзиције 

Праћење израде, примене и 

вредновања ИОП-а 

полугодиште 

и крај шк. 

године 

ИОП тимови, 

СТИО 
ИОП-и 

Саветодавно инструктивни рад са 

ученицима који се школују по ИОП-у. 

Испитивање способности ученика за 

које се утврђује потреба за додатном 

образовном подршком. 

 

Током године 

 

Психолог 

 

Евиденција о раду 

са ученицима. 

Сарадња и пружање подршке 

родитељима ученика који се школују 

по ИОП-у. 

Током године 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

психолог 

Евиденција о раду 

са родитељима. 

Пружање стручне помоћи 

наставницима (у раду са ученицима, 

родитељима, кроз саветодавно – 

инструктивни рад). 

 

Током године 

 

Психолог 

 

Евиденција о 

раду. 

Посете часовима редовне наставе са 

циљем праћења прилагођавања рада на 

часу образовно – васпитним потребама 

ученика. 

 

Током године 

Директор, 

психолог 

Протоколи за 

посматрање часа, 

анализа 

прикупљених 

података. 
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Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Извештавање на стручним телима и 

Школском одбору о спровођењу 

програма инклузије у школи. 

Јануар, 

јун 

Руководилац 

СТИО 

Извештаји о 

спровођењу 

програма 

инклузије у 

школи, 

записници са 

седница 

Сарадња са ИРК, упућивање захтева за 

процену потреба за додатном 

образовном, здравственом и 

социјалном подршком. 

 

Током године, 

по потреби 

 

Руководилац 

СТИО - 

психолог 

 

Захтеви упућени 

ИРК 

Рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 
Током године 

Педагошки 

асистент, 

пратиоци  

Евиденција о раду 

Подршка педагошком асистенту и 

пратиоцима у раду са ученицима 

којима је потребна додатна образовна 

подршка 

Током године 

Тим за додатну 

подршку, 

психолог 

Записници, 

Дневник рада 

психолога 

Стручно усавршавање запослених из 

области инклузије кроз интерне обуке 

и размену искустава у школи 

Током године СТИО 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

Истраживање и вредновање 

инклузивне праксе у школи 
Током године СТИО Извештаји 

Набавка уџбеника и дидактичког 

материјала за рад по прилагођеном 

програму 

У складу са 

могућностима 

Директор на 

предлог СТИО 

Уџбеници и дид. 

материјали 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
 

Наша школа је једна од првих сертификованих школа у УНИЦЕФ-овом програму 

„Моја школа – школа без насиља“ и поседује богато искуство у реализацији различитих 

активности у превенцији и интервенцији насиља. У наредном периоду фокус ће бити на 

превентивним мерама за спречавање, пре свега, електронског насиља као новијег и све 

чешћег вида насиља. Ове мере су посебно важне у ситуацијама када се настава одвија 

на даљину као што смо имали случај ове године, а врло извесно и убудуће. 

 

Циљеви су: 

- Учинити школску средину безбедним местом за сву децу; 

- Стварање и неговање позитивне атмосфере, прихватања, толеранције и 

уважавања; 

- Ангажовање постојећих ресурса школе за стварање безбедног окружења у 

школи и онлајн 

- Превентивна улога спорта у заштити ученика. 

 

Задаци: 

- Израда, реализација и евалуација Програма заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

- Идентификовање и информисање о случајевима насиља злостављања и 

занемаривања; 

- Праћење и евидентирање свих врста насиља; 

- Сарадња са установама и институцијама спољашње заштитне мреже; 

- Извештавање Наставничког већа и Школског одбора о реализацији Програма 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Превентивни рад у оквиру наставних и ваннаставних активности са ученицима и 

родитељима; 

- Промовисање примера добре праксе. 
 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Дефинисање улога и одговорности 

у примени процедура и поступака 

свих актера школе 

Август  Тим за заштиту Извештаји 

Континуирано усклађивање 

подзаконских аката школе са свим 

законским изменама 

По потреби  Тим за заштиту Извештаји 

Превентивне активности кроз 

ваннаставне активности: Форум 

театар, спортска такмичења и Фер – 

плеј турнири, школске свечаности 

Током 

године 
Тим за заштиту Извештаји  

Реализација превентивних 

радионица на ЧОС-у према плану 

за сваки разред. 

Током 

године 

Одељењске с. 

психолог 

Дневник ОВ 

рада 
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Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Радионице за родитеље  
Током 

године 

Одељењске с. 

психолог 

Дневник ОВ 

рада 

Правовремена интервенција Тима 

за заштиту у случајевима насиља 
По потреби  Тим за заштиту Записници 

Појачан васпитни рад са ученицима 

који врше повреду обавеза ученика 

и њиховим родитељима 

По потреби  
Одељењски с. 

психолог 
Извештаји  

Сарадња са релевантним 

институцијама: Центром за 

социјални рад, Полицијском 

станицом Љиг и Домом здравља 

По потреби  Тим за заштиту Записници 

Евалуација програма и евентуалне 

измене на основу документације 
Јун  Тим за заштиту Извештаји 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

Певенција осипања ученика из образовног система важна је и са становишта 

појединца – ученика и са становишта државе и друштва. Ученици који напусте школу 

пре завршетка основне школе смањују себи могућност за лични и професионални 

развој, у ризику су од сиромаштва и социјалне ускраћености, тешко проналазе 

запослење и често су корисници социјалне помоћи. Држава и друштво губе и 

економски и људски капитал, а друштвене неједнакости расту. 

У протеклој деценији донети су различити законски и подзаконски акти кроз које 

се уводе различите мере усмерене на превенцију осипања ученика: инклузија, 

педагошки асистент, обавезан припремни предшколски програм, упис деце из 

осетљивих група у основну школу без документације, афирмативне мере за упис 

ромске деце у средњу школу. 

Проблем осипања ученика постоји и у нашој школи и односи се на ученике из 

нехигијенског насеља Милавац који школу најчешће напуштају преласком на  

предметну наставу у матичну школу у Љигу. Ради се о ученицима који живе у врло 

сложеним породичним условима, често без родитељског старања и у многобројној 

заједници. Школа настоји да спречи осипање кроз сарадњу са Центром за социјални 

рад и локалном самоуправом, а са Наставничким удружењем Љиг реализовала је 

пројекат „Здравим корацима ка прихватању различитости“. У претходном периоду 

значајно је унапређено прилагођавање наставе за ученике из осетљивих група.Школа 

има и педагошког асистента који пружа значајну подршку родитељима, ученицима и 

наставницима. Организација наставе на даљину за ове ученике показала се готово 

немогућа јер немају техничке услове (интернет, рачунар, телефон), а са неколико 

ученика није било могуће успоставити никакву комуникацију. 

Мере превенције осипања ученика биће усмерене на рад са ученицима и њиховим 

родитељима/старатељима, оснаживање учитеља који раде у ИО Цветановац у коме се 

школује већина ученика из насеља Милавац, оснаживање наставника у предметној 

настави, развијање вршњачке подршке и укључивање у различите ваннаставне 

активности. 

 

 

Активности које се односе на 

родитеље 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Едукација и информисање 

родитеља о важности образовања за 

добробит детета 

Током 

године 

Одељењске 

старешине, 

психолог 

Записници са 

одељењских 

састанака 

Помоћ родитељима у прикупљању 

средстава за одлазак деце на 

екскурзију и излете 

Септембар, 

мај 

Одељењске 

старешине 

Дневник рада 

ОС 

Присуство родитеља деце под 

ризиком од осипања на заједничким 

приредбама, манифестацијама и 

активностима школе 

Током 

године 

Одељењске 

старешине 
Извештаји  

Стална комуникација са 

родитељима деце под ризиком од 

осипања. 

Током 

године 

Одељењске 

старешине 

Дневник рада 

ОС 
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Активности које се односе на 

ученике 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Прилагођавање наставног 

процеса могућностима и 

карактеристикама ученика 

Током 

године  

Наставници, 

психолог 

Мере 

индивидуализације, 

ИОП 

Укључивање ученика у различите 

ваннаставне активности 

Током 

године  

Наставници, 

психолог 

Ваннаставне 

активности 

Реализација радионица које 

промовишу сарадњу, 

толеранцију, комуникацију и 

ненасилно решавање конфликата. 

Током 

године 

Одељењски 

старешина, 

психолог 

Дневник ОВ рада 

 

Активности које се односе на 

наставнике 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Јачање капацитета наставника за 

рад са ученицима под ризиком од 

осипања (индивидуализована и 

диференцирана настава) 

Једном 

годишње 
ПП служба 

Извештај о 

обукама и 

радионицама 

Јачање капацитета наставника за 

давање позитивне повратне 

информације ученицима и 

родитељима у циљу јачања 

самопоштовања и поверења у 

школу. 

Једном 

годишње 
ПП служба 

Извештај о 

обукама и 

радионицама 

Обучавање наставника како да 

спрече дискриминаторско 

понашање друге деце 

Једном 

годишње 
ПП служба 

Извештај о 

обукама и 

радионицама 

Обучавање наставника како да 

предупреде потенцијално насиље 

Једном 

годишње 
ПП служба 

Извештај о 

обукама и 

радионицама 

 

Активности које се односе на 

вршњаке 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Реализација радионица на тему 

важности образовања и спречавања 

осипања у органзацији ђачког 

парламента 

Током 

године  

Ученички 

парламент, 

одељењска 

заједница 

Извештај  

Учешће ученика у промоцији 

сарадничког, групног приступа 

како би се охрабрили просоцијално 

понашање и поваћала сарадња 

заснована на поверењу 

Током 

године 

Ученички 

парламент, 

одељењска 

заједница 

Извештај 

Развијање вршњачке подршке 

ученицима под ризиком од осипања 

(помоћ у изради домаћих задатака, 

социјализацији, помоћ у 

укључивању у различите школске 

активности) 

Током 

године 

Ученички 

парламент, 

одељењска 

заједница 

Извештај 
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Активности уз подршку 

социјалних партнера 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Јачање сарадње са Центром за 

социјални рад у циљу обезбеђивања 

психо – социјалне подршке 

породицама  

По потреби  Директор  Подршка  

Јачање сарадње са локалном 

самоуправом у циљу креирања 

ваннаставних активности на нивоу 

општине нпр. посете установама 

културе, спортским догађајима и 

сл. 

Током 

године  

Директор, 

локална 

самоуправа 

Извештај о 

активностима 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,  

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

 

 

Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих 

компетенција наставника и стручних сарадника важних за унапређивање образовно – 

васпитног рада. 

Стручно усавршавање планира се на основу личних планова професионалног 

развоја који су резултат самопроцене настваника и стручних сарадника и достављају 

Тиму за професионални развој запослених, али и на основу резултата самовредновања 

и вредновања квалитета рада школе и извештаја о остварености стандарда постигнућа. 

Будући да наша школа припада неразвијеној и сиромашној општини средства за 

стручно усавршавање су веома мала па смо се у претходним годинама сналази на 

различите начине. Највећи број семинара обезбеђен је кроз подршку различитих 

институција које се баве образовањем, један семинар годишње организује Наставничко 

удружење Љиг, а стручни сардници креирају интерне обуке у школи за теме које су од 

значаја и врше хоризонталну обуку преносећи научено на семинарима.  

У наредном развојном периоду неопходно је унапређивање самовредновања  

компетенција наставника и сопствене праксе, стручно усавршавање у области 

вредновања ученичких постигнућа, примене истраживачке методе у настави и метода 

активног учења и  развијања критичког мишљења. Актуелне потребе реализације 

наставе на даљину у први план истичу и унапређивање и развијање дигиталних 

компетенција (коришћење образовних платформи за рад на даљину, креирање блога, 

сајта, презентација и сл.). Такође, потребно је да се у већој мери врши хоризонтална 

обука и да се у настави примењује научено на семинарима. 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Самовредновање компетенција 

наставника, израда личних планова 

професионалног развоја и 

извештаја о реализацији плана 

Јун - август 

Наставници, 

стручни с, 

директор 

Лични планови, 

лични извештаји 

Израда Годишњег плана и 

Годишњег извештаја о стручном 

усавршавању на нивоу школе 

Јун - август  

Тим за проф. 

развој 

запослених 

Годишњи план, 

Годишњи 

извештај 

Обезбеђивање средстава за 

реализацију стручног усавршавања 

Током 

године 
Директор  

Обезбеђена 

средства 

Креирање и реализација интерних 

обука у школи  

Током 

године 

Педагошки 

саветник, 

стручни 

сарадници 

Извештај са 

обука 

Примена стечених знања на 

семинарима  

Током 

године 

Наставници, 

стручни с, 

директор 

Часови и други 

облици примене 

Презентовање примера добре 

праксе и њихово публиковање  
Мај- јун 

Наставници, 

стручни с, 

директор 

Презентација 

публикација 
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Израда новог дидактичког 

материјала: блога, сајта, 

презентација, чланака, приручника 

Током 

године 

Наставници, 

стручни с, 

директор 

Дидактички 

материјал 

Реализација угледних часова 
Током 

године  
Наставници  Извештаји  

Вођење евиденције о планирању, 

праћењу и вредновању стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе 

Јун - август 

Тим за проф. 

развој 

запослених, 

стручна већа 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

 

 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

У нашој школи наставник разредне наставе Санела Крстић стекла је звање 

педагошки саветник у школској 2018/2019. години.Педагошки саветник руководи 

Тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Рад у звању није у 

довољној мери видљив и потребно је да у наредном периоду педагошки саветник више 

учествује планирању, посебно у области стручног усавршавања и напредовања, као и у 

анализирању резултата самовредновања рада школе и предлагању мера за 

унапређивање образовно васпитног рада. 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Упознавање наставника са 

условима и поступком напредовања 

и стицања звања 

Септембар  
Педагошки 

саветник 

Записник са 

седнице НВ 

Подршка наставницима и стручним 

сарадницима да стекну услове и 

успешнопрођу поступак 

напредовања и стицања звања 

Током 

године 

Педагошки 

саветник, 

стручни 

сарадници 

Праћење ОВ 

рада и препоруке 

за унапређење 

рада 

Активно учешће наставника са 

звањем у процесу планирања, 

праћења и вредновања образовно 

васпитне праксе. 

Током 

године 

Педагошки 

саветник 

Учешће у изради 

кључних 

школских 

докумената и 

раду тимова 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

 

ОБЛАСТ 

САРАДЊЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 

 

К
О

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Ј
А

 Ш
К

О
Л

Е
 И

 П
О

Р
О

Д
И

Ц
Е

 
    

1. Родитељски састанци на почетку 

школске године и на крају сваког 

класификационог периода 

 

Септембар, 

новембар, 

фебруар, април 

и јун 

 

Одељењске старешине 

 

Континуирано 

информисање родитеља 

2. Истицање важних обавештења и 

информација на сајту школе и паноу за 

родитеље 

 

Током године 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници  

Правовремено 

информисање родитеља о 

важним догађајима 
3. Родитељски састанци поводом 

важних догађаја 

 

По потреби 

Директор, помоћник директора, 

одељењске старешине, стручни 

сарадници 

4. Обавештавање родитеља локалног 

медија Инфо Љиг 

 

Током године 

 

Директор 

 

Доступност информација 

о активностима школе 

5. Организовање отворених врата 
 

Током године 

 

Одељењске старешине 
 

Постоји организовано 

време када родитељ може 

да дође у школу 
6. Индивидуални разговори са 

родитељима/старатељима 

 

Током године 

Директор, помоћник директора, 

наставници, стручни сар. 

7. Попуњавање упитника приликом 

уписа детета у школу 

 

Април, мај 

 

Стручни сарадници 

Размена информација од 

значаја за развој детета 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

74 
 

 

П
О

Д
Р

Ш
К

А
 Р

О
Д

И
Т

Е
Љ

С
Т

В
У

 
       

8. Укључивање родитеља у израду 

Индивидуалног образовног плана 

 

По потреби 

 

Стручни тим за инклузивно 

образовање, одељењски 

старешина 

 

 

Уважавање улоге 

родитеља у образовању и 

васпитању деце 

9. Родитељи су део Актива за 

школско развојно планирање 

Састанци тима 

током године 

 

Актив за развојно планирање 

10. Извођење радионица за родитеље Током године  
Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

11. Родитељи активно учествују у 

спровођењу појачаног васпитног 

рада са њиховом децом. 

 

Током године 

Родитељи, одељењске 

старешине и други наставници, 

стручни сарадници 

12. Родитељски састанак са 

родитељима будућих првака који 

се организује у вртићу „Каја“ у 

Љигу 

Мај, јун 

Маја Алексић Чучак, психолог 

Драгана Золотић, психолог 

Милица Стојановић, психолог 

у вртићу „Каја“ у Љигу 

Психолошка припрема 

родитеља чија деца полазе 

у први разред 

У
К

Љ
У

Ч
И
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13. Родитељи представљају занимања 

у циљу професионалне 

оријентације ученика 

 

Април, мај 

 

 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници 

 

Реални сусрети у оквиру 

професионалне 

оријентације 
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14. Испитивање интересовања и 

могућности родитеља за 

укључивање у поједине облике 

рада школе (секције, предавања, 

посете) 

 

Фебруар 
 Стручни сарадник 

 

Укључивање родитеља је 

планско и смислено 

15. Укључивање родитеља у акције 

уређења учионица и дворишта 

 

Током године 

 

Наставници  

Заједнчке акције за 

побољшање услова у 

школи 16. Учешће родитеља у организацији 

Дана школе 

Јануар 

 
Савет родитеља 

У
К

Љ
У

Ч
И

В
А

Њ
Е
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О

Д
И

Т
Е

Љ
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О
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17. У сваком одељењу родитељи 

непосредно бирају представника 

за Савет родитеља, а они даље 

гласају 

 

Септембар 

 

Родитељи на нивоу одељења 

Родитељи сами бирају 

своје представнике 

18. Чланови Савета родитеља 

заступају интересе деце/породице 

у решавању проблема у школи 

 

Током године 

 

Савет Родитеља 

Родитељи су укључени у 

рад Савета родитеља 

 

19. Представници родитеља у 

Школском одбору заступају 

интересе деце/родитеља приликом 

доношења одлука. 

 

Током године 

 

 

Школски одбор 

 

Родитељи су укључени у 

рад Школског одбора 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ  

ПРОЈЕКТЕ 

 

 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Стручно усавршавање у области 

писања развојних пројекта  

Током 

године 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Извештаји о 

раду Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Праћење пројекта на страницама 

организација и фондација које се 

баве подршком унапређењу 

образовања 

Претраживање објављених 

конкурса на интернету 

 

 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

77 
 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Доказ о 

реализацији 

Сарадња са предшколском 

установом „Каја“ Љиг; транзиција 

из предшколског у основно 

образовање и психолошка 

припрема деце и родитеља за 

полазак у школу. 

Април -мај 
Стручни 

сарадници 
Извештај о раду 

Сарадња са средњом школом 

„Хиљаду триста каплара“; 

транзиција из основног у средње 

образовање ученика који се 

школују по ИОП-у, професионална 

оријентација ученика 

Април - 

август 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Планови 

транзиције, 

извештаји  

Сарадња са школама за основно 

и средње образовање „Свети 

Сава“ Умка и „Милан Петровић“ 

Нови Сад; прелазак из основног у 

средње образовање за ученике који 

се школују по ИОП2 

Април - 

август 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Планови 

транзиције, 

извештаји 

Сарадња са „Институтиом за 

експерименталну фонетику и 

патологију говора“ Београд; 

Подршка ученицима који имају 

тешкоће у развоју говора. 

Током 

године 

Стручни 

сарадници 

Дневник рада, 

извештаји 

Сарадња са школама 

колубарског округа – ОШ 

„Десанка Максимовић“ Ваљево, 

„Милан Ракић“ Мионица и 

„Сестре Павловић“ Белановица;  

Током 

године 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Извештаји  

Сарадња са Наставничким 

удружењем Љиг; стручно 

усавршавање запослених и 

реализација пројеката 

Током 

године 

Директор, 

чланови 

удружења 

Извештаји  
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МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

               Стручни актив за развојно планирање пратиће реализацију активности из 

Развојног плана на основу извештаја о раду школе, извештаја о раду директора и 

стручних сарадника, извештаја о раду стручних већа и тимова, записника са седница 

Педагошког колегијума, Наставнићког већа, Савета родитеља, као и на основу 

извештаја о самовредновању рада школе. 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

реализације 
Доказ о 

реализацији 

Израда акционог плана из Развојног 

плана за текућу школску годину 
Август  

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Годишњи план 

рада школе 

Извештај о реализацији акционог 

плана из Развојног плана за текућу 

школску годину 

Јун - јул 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Извештај о раду 

школе 

Праћење и евалуација планова рада 

директора, стручних сарадника, 

стучних већа, актива и тимова. 

Септембар - 

октобар 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Планови су 

усклађени са 

циљевима и 

задацима из 

Развојног плана 

Допуна Развојног плана на основу 

резултата самовредновања и 

вредновања РП 

Август - 

септембар 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Анекс развојног 

плана 

 

 

 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

79 
 

ЗАКОНСКА ОСНОВА РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА 

 

- Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласникРС'' број 88/2017 

27/2018, 10/2019 и 6/2020) 

- Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 

27/18 – други закон и 10/19) 

- Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 

20/19) 

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања («Службени 

гласник РС-Просветни гласник» бр. 10/17-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18 и 

2/2000-1) 

- Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања («Службени гласник РС-Просветни гласник» бр. 10/04, 20/04 и 

1/05, 1/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10,3/11,1/13, 11/14, 11/16, 12/18) 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС 

- –Просветни гласник» бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013. 4/2013, 11/2016, 

6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018) 

- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

(«Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018. 12./2018) 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(«Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 6/2009, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019, 

3/2020) 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. 

гласник РС- Просветни гласник» бр. 2/2010, 3/2011, .8/2013 ,  5//2014,  11/2016, 7/2017, 12/2018) 

- Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи 

и другима за основну школу («Просветни гласник» бр. 5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 

15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.) 

- Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе 

(«Просветни гласник», бр.5/01, 10/2004, 23/04, 9/05, 1/2006, 7/08.) 

- Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи (''Просветни гласник'' РС 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16. 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) 

- Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи (''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.) 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020 од 05.06.2020. године) 

- Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 

(„Просветни гласник“ бр.42/2016 и 45/2018) 

- Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник“ бр. 9/2016, 10/2016, 10/2017 и 11/2019) 

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног 



ОШ „Сава Керковић“ Љиг                                         Развојни план за период 2020-2023. године 

80 
 

образовања („Просветни гласник“ бр.9/2016. и 10/2016-испр.) 

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за 

други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред 

(„Просветни гласник“ бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, 1/2013, 3/2011, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 

8/2017, 9/2017, 12/2018) 

- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за 

први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 10/2004, 

20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010 и 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 

14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018) 

- Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за 

страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17) 

- Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Просветни гласник“ бр.5/2010.) 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног и васпитања и наставном програму за трећи разред 

(„Просветни гласник“ бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008,2/2010, 7/2010, 3/2011,7/2011, 1/2013, 

11/14, 11/2016, 12/18) 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС“, број 30/19) 

- Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 7/2010.) 

- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 

за предмете:српски језик,математика и природа и друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.) 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Просветни 

гласник“ бр.34/2019, 59/2020 и 81/2020) 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 

6/2017, 12/2018) 

- Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања (,,Просветни гласник“ бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/14, 

11/2016, 7/2017 и 12/2018) 

- Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 

7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 12/2018) 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18) 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање(„Службени гласник РС“, број 74/2018) 

- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19 и 104/2020) 

- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18) 

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ( 

„Службени гласник РС“, број 65/2018 од 24.августа 2018.) 

- Извештај о самовредновању рада школе; 

- Извештај о раду школе у претходној школској години; 

- Услови рада у школи; 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице. 
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Република Србија 

ОШ „Сава Керковић“ Љиг 

Број: _______________ 

Датум: ______________ 

 

На основу члана 119. Став 1. Тачка 2 Закона о основама образовања и васпитања (Сл. 

Гласник бр. 88/2017, 27/218, 10/219 и 6/2020) и члана 41. Статута школе (од 30.03.2018. 

године), Школски одбор ОШ „Сава Керковић“ је на седници одржаној дана 28. 08. 

2020.  године донео следећу  

 

ОДЛУКУ 

ДОНОСИ СЕ ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

ЗА ПЕРИОД ОД 2020 – 2023 

 

 

 

     Директор школе                                                             Председник Школског одбора 

_____________________                                                  _____________________________ 

         Бојан Којић                                                                          Зорана Живојиновић 


