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Кратак историјат школе 

 
Глибовац је насеље које се налази на 5 км од Смедеревске Паланке, на прузи Београд 

Ниш, у пределу типичном за овај крај Шумадије. Постоји прича о постанку имена места. 

Наиме, Хасан-паша је кренуо из Паланке за Селевац, и пошто се заглибио у блато, вративши се 

натраг љут, наредио да се село зове Глибовац. Прво помињање Глибовца датира из 1784. год. 

Најпознатија личност Глибовца јесте Станоје Главаш, Карађођев побратим, хајдучки 

харамбаша и један од највиђенијих војвода и јунака у Првом Српском устанку. Главашево 

хајдуковање које је започело петнаестак година пре устанка, забележили су многи његови  

савременици: Сима Милутиновић-Сарајлија, Вук Караџић и други. Био је веома строг 

харамбаша. Нападао је из заседе и са лозинком ,,С нама је бог" . Хајдуци и касније и устаници 

су знали и често говорили: ,,Тамо где је Станоје Главаш, тамо је и победа".1 

Потомци су му се одужили тиме што су основну школу назвали његовим именом, а у 

дворишту подигли споменик. 

                                                 
1 Цветковић Предраг, Књига о Главашу, Библиотека у Великој Плани, 1996. стр.18. 
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Дан школе 20. септембар 

Унутрашња површина школе 

(м2) 
734 м2 

Површина околног земљишта 

(м2) 
Зелена површина 47 а 48 м2; школски терени 15а 2498 м2 

Број ученика у школској 

2018/19 
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Језици на којима се изводи 

настава у школи 
Српски језик 

Број смена у школи 1 

  



 

  

Основна школа у Глибовцу је први пут отворена 1891. г. у преправљеној старој сеоској 

судници. Њено тадашње име јесте Глибовачка школа. Школа је мала 48 ученика. 

 По извештају тадашњег школског управитеља2 сазнајемо да су сви грађани били јако 

предузимљиви за подизање  нове школске зграде, јер је стара била потуно неупотребљива. 

Школска зграда је направљена 1911. г. по плану и новцем од продате сеоске шуме и задужењем 

општине код окружног одбора у Смедереву. Школска зграда је имала 4 учионице, канцеларију 

и ходник. Станова за ђаке није било, као ни трпезарије. Постојала су два учитељска стана, од 

којих је један био неупотребљив. Школа је уд цркве удаљена 40 м. Тадашњи управитељ је 

посебно био задовољан положајем школе, а незадовољан слабом материјалном ситуацијом 

школе. Наиме и Глибовачка школа је, као и остале школе у Србији у то време, била у тешкој 

ситуацији. У школи је постојало само 20 клупа, један сто и столица. Новаца није било ни за 

основне потребе, а уџбенике и потребан материјал су набављали родитељи.  

Број ученика Глибовачке основне школе се стално повећавао. Тако,  подаци из 1929. 

године говоре да је укупан број ученика био 157 и то 78 дечака и 79 девојчица: 

 у I разред уписано је   укупно 74 ученика, и то 36 дечака и 38 девојчица, 

 у II разред 45 ученика- 17 дечака и 28 девојчица, 

 у III разред  23 ученика- 15 дечака и 8 девојчица, и  

 у IV разред 15 ученика-10 дечака и 5 девојчица. 

 

Школске 1939/40. проширена је школске зграда и дозидана још једна учионица. Тада је 

отворено и пето одељење и школа је имала укупно 250 ученика.За време рата школска зграда је 

била немачка касарна и због тога се настава одржавала по приватним зградама (кафана и  

сеоске куће). 

Школске 1996/97. започело је проширивање постојеће школске зграде сазидавањем 

темеља и постављањем прве плоче. Градња је текла постепено, да би  захваљујући организацији 

USAID Voka сви радови око изградње били приведени крају и школска 2004/05. започела је и  у 

потпуно новом делу школе.  

Од школске 2013/14. Године настава у школи се одвија у једној смени. Просторија у 

помоћној згради у дворишту школе поред ђачке кухиње адаптирана је у учионицу првог 

разреда, а  у кабинету за информатику унета је табла тако да се и тамо одвија настава. 

У току школске 2017/18. организовани су радови на адаптацији поткровља школе, све 

сем паркета, грејања и расвете, а надамо се да ће у школској 2019/20. години поткровље школе 

бити оспосољено за образовно-васпитни рад. 

 

 

Специфичности школе 

 
Доградњом новог дела школа је добила изразито леп хол и топле  ходнике. Хол је 

погодан за разне активности ученика и афирмацију њиховог стваралаштва.  Просторије 

поседују инсталиран систем централног грејања на чврсто гориво. Паралелно са постојећим 

радовима урађена је адаптација већ постојеће електро-инсталационе мреже ради потребе 

информатичког кабинета. Школа има два телефонски броја и прикључак на адсл. Урађена  је 

водоводна и канализациона мрежа. Школа се напаја из сопственог извора воде и има урађену 

непропустљиву септичку јаму. Међутим, вода није за пиће, а јама мора често да се празни.    

                                                 
2  Перуничић, др Бранко, Смедеревска Паланка и околина, Београд 1980. стр.1290 



 

  

Кабинет за информатику  опремљен је у пројекту ,,Дигитална школа“ са 14 ученичких 

места и рачунаром за наставника. Поред тога постоји   адсл  прикључак за интернет и 

,,интерактивна табла “. Школска библиотека се налази у помоћној згради и садржи велики број 

књига .  

Ђачка кухиња се налази у помоћној згради у дворишту школе и ту се ученици хране 

ужином спремљеном у кухињи  предшколске установе у Паланци. У школској кухињи  смо 

спровели водоводну мрежу и омогућили боље хигијенске услове. 

Наша школа, иако је мала, има лепу и богату традицију и изузетне резултате у раду.   У 

нашој школи су редовно одржавају школска такмичења из наставних предмета, а већ 

традиционално општинско такмичење из хемије. Последњих година наша драмска секција под 

вођством наставника биологије Мирослава Станића постиже многобројне успехе на 

позоришним фестивалима. Поред тога, запађене успехе постижу наши ученици на Књижевној 

олимпијади и такмичењу из хемије.  

Манифестација ,,Дечја недеља“ се већ традиционално обележава у нашој школи низом 

занимљивих дешавања:  школска приредба, литерарни и ликовни конкурс, продајна изложба 

ученичких радова,  као и недеља спортских активности, турнири у малом фудбалу, Јесењи 

крос..  

Самовредновање рада школе започели смо  давне 2006. године и наставили сваке 

школксе године. 

Самовредновање рада школе указало нам је на то колико је добра наша школа и шта 

морамо предузети да побољшамо рад у њој. Трудили смо се да наши акциони планови буду 

реални и оствариви. Међутим, један од наших великих циљева који се провлачи још од 2006. 

Године јесте  – изградња сале за физичко васпитање. Овај циљ нисмо успели да реализујемо 

због бројних препрека везаних за заштиту школске зграде, као и недостатка материјалних 

средстава. Комплетном адаптацијом поткровља школе  добићемо изузетан и дуго очекиван 

простор за школске активности. 

 

 

Постојећи ресурси школе 

 

 

 Унутрашњи ресурси 

 

Структура запослених 

 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Укупно: 29 

На неодређено време: 22 

На одређено времe: 7 

 
БРОЈ НАСТАВНИКА 

 

Укупно  20 

Запослен само у овој школи 13 

Запослених у две школе 4 

Запослених у 3 или више школа 3 



 

  

 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: 16 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: 4 

 

Степен стручне спреме  

Доктор наука  - 

Магистар 1 

Специјалиста 

 

- 

мастер 1 

VII степен 15 

VI степен 3 

 

Лиценца   

Са лиценцом  15 

Без лиценце  5 

Приправници  2 

Ментори  0 

 

 

Радни стаж наставника  

До 2 године 1 

До 5 година 2 

Од 5 до 10 година 3 

Од 10 до 20 година 8 

Од 20 до 30 година 5 

Од 30 до 40 година  1 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

 

УКУПАН БРОЈ: 9 

 

Директор - VII; професор историје 

 

Степен 

стручне 

спреме 

Стручни испит Радни стаж Радни стаж у 

образовању 

VII Да 20 

 

20 

 

 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Укупан број: 1 

 Степен 

стручне 

спреме 

Стручни 

испит 

Стаж Проценат 

ангажованости 



 

  

А) педагог VII да 14  г.  

 

50% 

Б)логопед VII да 30  г.  

 

50% 

 

СЕКРЕТАР – VII; дипломирани правник 

 

УКУПАН БРОЈ: 1 

Опис Степен 

стручне 

спреме 

Стручни 

испит 

стаж Проценат 

ангажованости 

Секретар VII да 13 50% 

 

Напомена: Основна школа ,,Станоје Главаш`` нема административног радника  

 

 РАЧУНОВОЂА 

УКУПАН БРОЈ: 1 

опис Степен 

стручне 

спреме 

Стручни 

испит 

стаж Проценат 

ангажованости 

рачуновођа IV да 39г 50% 

 

 ЗАПОСЛЕНИ  НА ОДРЖАВАЊУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

  

Укупан број: 4 

Назив радног места Степен стручне спреме Радни стаж 

домар-ложач III 12 

Спремачица-

хигијеничар 

I 5 

Сервирка I 13 

Спремачица-

хигијеничар 

I 2 

 

 

Материјално – технички ресурси 

 
-Учионице 

Редни 

број 

Назив објекта Број 

просторија 

Ниво опремљености 
Слаба 

опремљеност 

Класична 

опремљеност 

Врло добра 

опремљеност 
1.  Универзална учионица 7  +  

2.  Специјализована учионица 

за рачунарство и 

информатику 

1   + 

 



 

  

-Опрема:  Дигитална учионица са 14 места за ученике и местом за наставника, скенер 2 комада, 

штампач-2 комада,  1 телевизор,  2 cd-плејера ,  апарат за копирање, адсл прикључак за 

интернет у кабинету за информатику, 2 интерактивне табле, пројектори. 

 

Спортски терени   

Редни број Назив објекта Ниво опремљености 
Слаба 

опремљеност 
Класична 

опремљеност 

Врло добра 

опремљеност 
1. Терен за кошарку  +  

2.  2 Теренa за  мали фудбал  +  

3.  Летња позорница  +  

 

Просторије  

Редни 

број 

Назив објекта Број 

просторија 

Ниво опремљености 
Слаба 

опремљеност 

Класична 

опремљеност 

Врло добра 

опремљеност 
1.  Наставничка 

канцеларија 

1  +  

2.  Канцеларија 

директора , секретара 

и педагога 

1  +  

3. Библиотека  1  +  

4. Ђачка кухиња 2  +  

5. Котларница са алатом  1  +  

6.  Школско двориште   +  

 

 

 Финансијски ресурси 

 
Школа се финансира из општинског буџета општине Смедеревска Паланка , а делом из 

Министарства просвете. 

 

 Спољашњи ресурси 

 

Културне установе 

У Смедеревској Паланци: Градско  позориште, Музеј модерне уметности, Народна 

библиотека;  КУД ,,Станоје Стаматовић Главаш``, KУД ,,Абрашевић", КУД ,,Гоша"; 

Завичајно удружење ,,Станоје Главаш" из Глибовца 

 

Образовне установе 

Све основне школе на подручју општине; Паланачка гимназија; Машинско-

електротехничка школа ,,Гоша"; Средња школа  ,,Жикица Дамњановић"; Предшколска 

установа ,,Чика Јова Змај"; Центар за образовање одраслих; Музичка школа ,,Божидар 

Трудић" 

 

Физичко окружење 



 

  

Веома је заступљена  традиција у обичајима и култури мештана овог краја. Повољан 

географски положај на правцу путева који повезују исток и запад чини ово место посебним. 

Железничка пруга Београд-Лапово је у непосредној близини. Богатство природних извора 

пијаће воде, реке Кубршнице и Ивачког потока  олакшавају живот људи. Земљиште настало 

крчењем шума је веома плодно за формирање агроекосистема. Остаци необрађених 

површина су претворени у ливаде и пашњаке. У делу према азањском путу налази се 

напуштена авионска писта у дужини од  1200 м.  

 

Спортски клубови 

Карате клуб ,,Гоша" са секцијом у нашој школи, Фудбалски клуб ,,Станоје Главаш"у 

Глибовцу;   ФК ,,Јасеница, ОК ,,Гоша"-сви у Смедеревској Паланци 

 

Предузећа 

,,Robins“ Глибовац; СТР ,,Миленијум"; СТР ,,Сунце"; СТР ,,ХИТ";  Мегамаркет ,,МИП" 

Бензинска пумпа ,,Дејанпетрол"; и предузеће ,,Еурометал``; Возила ,,Гајић"-У Глибовцу; 

ПП ,,Ласта"; Центар за повртарство у Смед. Паланци; ,,Опека";  стовариште ,,Савић``; 

,,Паланачки кисељак“; ,,Hello!’’сокови; ,,Фото Буле“; пекара ,,Неца“; штампарија  ,,Дигитал 

дизајн“;  

 

Медији 

РТВ ,,Јасеница"; РТВ ,,Девић"; Паланачке новине ,,Јасеница", Радио-телевизија Србије 

(снимање ,,Жикине шаренице је било 2016. године). 

 

 

Екстерно вредновање  рада школе 

 
Спољашње вредновање квалитета образовно-васпитног рада Основне школе ,,Станоје 

Главаш“ у Глибовцу извршио је Тим за спољашње вредновање 2. Децембра 2015. Године.  

Резултати вредновања су показали да је школа у  свим областима,  сем Настава и учење и 

Образовна постигнућа ученика остварила све стандарде, док  у ове две области није остварен 

по један стандард. Дакле оствареност стандарда квалитета процењена је добром – 3. 

План унапређења квалитета рада школе базиран је на настојању да се остваре сви стандарди 

који нису остварени у потпуности.  Дакле  и стандарди процењени  нивоом  2 и 3. 

Извештај о реализацији планираних активности је следећи: 

 

Област 
квалитета 

Стандард/Индикатор / Активности РЕАЛ
ИЗОВ
АНО 
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 1.1.1. Сачинити Анекс Школског програма ради анексирања  

законских елемената -унети циљеве школског програма 
    

1.2.4. Програме  наставних предмета међусобно временски 
ускладити у оквиру сваког разреда 
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2.1. Примена одговарајућих дидактичко методичких решења на часу 
 -Наставници јасно истичу циљеве учења 
-наставници на часовима  примењују наставне методе које су 
ефикасне у односу на циљ  часа-разноврсност метода 
-наставници у настави  воде рачуна о принципу од једноставног ка 
сложеном 

 
  

 
 
  

  

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 
-наставници уче ученике како да постављају себи циљеве у учењу 
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2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно –васпитним 
потребама ученика 
-наставници прилагођавају темпо рада различитим потребама 
ученика 
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2.4.Ученици стучу знања на часу 
-наставници мотивишу  ученике  да  активно учествују у раду на часу 

    

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
-Наставник води рачуна и редовно усмерава интеракцију међу 
ученицима тако да је она у функцији учења 

 
  

  

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији 
даљег учења 
-Наставници користе разноврсне поступке у вредновању ученичких 
постигнућа 
-Наставници унапређују начин бележења и дају ученицима 
конкретну информацију о раду и напредовању 
-Наставници уче ученике   како да се самооцењују и да оцењују 
друге 
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 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 
-побољшати постигнућа  ученика на завршном испиту из српског 
језика –посебно средњи и напредни ниво  
-побољшати постигнућа ученика на завршном испиту из 
математике-посебно средњи и напредни ниво 
 
3.2. Побољшати  испод просечне резултате ученика на завршном 
испиту 
-мотивисати родитеље да се одговорније укључе у процес  
 
Самовредновањем ове  области квалитета у закључили смо да је  
средњи ново је остварен, док напредни ниво није остварен 
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4.1. У школи фунционише систем пружања подршке ученицима 
-По потреби и  благовремено формирати тимове за подршку 
ученицима у прилагођавању школском животу 
-након иницијалних тестова планирати индивидуалну/групну 
подршку у даљем учењу   
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 
ученика 
-Сачињавања програма за развијање социјалних вештина ученика  
(конструктивно решавање проблема, ненасулна комуникација) 
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5.2. Резултатати ученика и наставника се подржавају и промовишу 
-спровести истраживање међу ученицима и наставницима о 
међусобним очекивањима 
-планиране промоције резултата  ученика којима се пружа додатна 
подршка 
 
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 
-у школи се редовне бележе активности које су резултат прихватања 
ученичких иницијатива (Ученички парламент) 
 
-сачињавање стратегије за поспешивање активног  укључивања 
родитеља  у живот школе 
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е 6.4. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета 
рада 
-обилазак часова директора има за циљ побољшање квалитета 
наставе 
-директор школе планира своје стручно усавршавање на основу 
самовредновања свог рада и Правилника о компетенцијама 
директора 
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7.1. Школа у своје активности укључује волентере 
7.3. У школи су обезбеђени /постоје материјално технички ресурси 
(простор, опрема и наставна средства) 
-Израда пројеката ради конкурисања код организација за уређење 
поткровља школе и обезбеђивање  наставних средстава 
-ограђивање школе  
 
-учвршћивање голова на рукометном терену 
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ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У 

ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ  (2014-19.год. ) 

 
Реализоване активности су: 

У циљу побољшања постигнућа ученика у свим областима образовно-васпитног 

рада: 

-наставници су  настојали да планирају и реализују писмене провере знања  сачињене у 

складу са образовним стандардима и након тога обрађивали резултате и отклањали уочене 

недостатке;  

-сачињен је и реализован  адекватан програм припремне наставе за полагање завршног 

испита 

 -анкетом су испитана интересовања ученика у складу са њиховим потребама, 

интересовањима и индивидуалним склоностима ученика и у складу са тим је организован рад 

школских секција; 

У циљу побољшљања подршке ученицима:  

-Одржана су првентивна предавања за ученике 4. и 6. разреда као што је и планирано у 

сарадњи са радницима МУП-а, као и за ученике 1. разреда, као и превентивна здравствена 

предавања за све ученике наше школе 

-Инсталиран је видео-надзор 

-Програм професионалне оријентације организован је и реализован по петофазном 

моделу 

- У циљу унапређивања материјално-техничких улова у школи: 

-извршено је адаптација поткровља школе, сем паркета и расвете 

-саниран је део крова између старог и новог дела школе 

 -купљен је школски намештај-клупе и столице за 3 учионице 

постављена је лед расвета у делу школе 

-школске зграде су редовно одржаване;  

У циљу унапређивања угледа и промоције школе и квалитета рада школе:  

-реализовани су  литерарни и ликовни конкурси у оквиру Дечје недеље, одржане 

приредбе ученика у Дечјој недељи и за школску славу 

-спроведено је стручно усавршавање наставника ван установе, а установи 1 акредитован 

стручни семинар 24.11. 2018.-,,Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“ 

-интерно стручно усавршавање је оргамизовано кроз три вида:обука за коришћење 

интерактивне табле, обука за коришћење е дневника, разговори пред израду школског развојног 

плана. 

        У циљу унапређивања квалитета наставе:  

-набавили смо следећа наставна средства: купљене  су 2  интерактивне табле,  

 мултимедијални пројектор, раунари, скенери  и ласерски штампач,  

- набављена средства за наставу математике,  ормари за учионице и реквизити за наставу 

физичког и здравственог васпитања ( лопте,..) 

У наредном периоду ћемо радити на реализацији планираних активности планирани 

Акциони планом за нову школску годину. 

 

  

АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ 



 

  

 

 
Ради израде школског развојног плана Тим за самовредновање/Стручни актив за 

школско развојно планирање,  извршио је самовредновање , у току школске 2018/19. 

године,   свих шест области квалитета рада школе по Правилнику о стандардима квалита 

рада установа –школе (110-00-546/2018-04): 

 

 Област 1.  –ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Област  2. –НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Област 3.-ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Област 4.-ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Област 5.-ЕТОС 

 Област 6.-ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 

 

 

Подаци прикупљени истраживањем  по областима квалитета су 

следећи. 

 
 

 

1. Област квалитета: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ –ниво остварености стандарда квалитета -3 

 

 
Дакле, наш  кроз спроведени процес самовредновања   у току школске 2018/19. године ,  

можемо да донесемо следеће закључке о остварености стандарада квалитета рада школе: 
   

 Стандард 1.1:  
 Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада 

школе- ниво остварености -4 
 
Показатељи квалитета: 1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за 

израду овог документа- ниво остварености 4. 
Школски програм садржи све потребне елементе у складу са законом: циљеве, план 

наставе и учења по разредима, програме обавезних предмета по разредима (са начинима и 
поступцима за њихово остваривање), изборне програме активности по разредима (са начинима 
и поступцима за њихово остваривање),програме активности по разредима  (са начинима и 
поступцима за њихово остваривање),  програм допунске и додатне наставе, програм културних 
активности школе, програм школског спорта и спортско-рекреативних активности, програм 
заштите од насиља, злостављања и занемаривања, спречавања дискриминације и програме 
превенције и других облика ризичног понашања,.... 

 



 

  

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница)-ниво 
остварености 4. 

Све циљне групе су учествовале у изради нашег Школског развојног плана. 
 
1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе –ниво 

остварености 4. 
Школска кључна документа: Годишњи план рада школе, Школски програм, Школски 

развојни план, Извештај о раду школе садрже специфичности наше школе 
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе-ниво оставености 4. 
Сваке школске године у нашој школи радимо самовредновање по једне области квалитета 

рада, а пред израду школског развојног плана, радимо самовредновање свих области квалитета 
рада школе. 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 
ученика-ниво остварености 4. 

  
 

Стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 
ефективног и ефикасног рада у школи –оствареност стандарда 3 
  

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом 
и годишњим календаром-ниво остварености-3 

Годишњи план рада наше школе донет је у складу са школским програмом, развојним планом 
и Правилником о календару образовно-васпитног рада за основне школе. 

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

директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене 
су актуелне потребе школе-ниво оставерности-3. 

Оперативни/акциони планови тимова, актива, већа, стручних сарадника и директора садрже 
конкретне циљеве из развојног плана и школског програма у већој мери, али има простора за 
боље уважавање актуелних потреба школе. 

 
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују 

промене на свим нивоима деловања-ниво остварености 2. 
Планове рада стручних органа, тела и тимова требало би размотрити а потом и ревидирати , 

како би у потпуности одсликавали процесе рада и пројекцију промена. 
 
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме 

за праћење рада и извештавање током школске године-ниво остварености -2. 
Планови неких тимова и стручних тела нису предвидели активности и механизме за праћење 

рада и извештавање током школске године 
 
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 

садржајем годишњег плана рада-ниво остварености 4. 
Годишњи извештај о раду школе усклађен је са Годишњим планом рада школе и садржи све 

релавантне  информације о раду школе. 
 
 

Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у 
наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција-
ниво оставености 3,5 
 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 
глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе- 
ниво оставрености 3 



 

  

Присутност показатеља јесте у великој мери, али се стиче утисак да у планирању наставе није 
присутно у жељеној мери коришћење међупредметних компетенција и предметних компетенција. 
стадарди постигнућа су у потпуности присутни у глобалном планирању наставе, као и исходи у 
оперативном.  

 
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на час-ниво остварености 3. 
Оперативни планови наставника садрже  у великој мери методе и технике којима је планирано 

активно учешће ученика на часу. 
 
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика-ниво остварености 4. 
Планирање допунске наставе  и додатног рада је засновано на праћењу постигнућа ученика у 

редовној настави. 
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 

интересовања ученика-ниво остварености -4. 
Почетком сваке школске године вршимо анкетирање ученика. Ученици су у прилици да 

одаберу ваннаставне активности и школске секције у складу са својим интересовањима. 
Наставници потом и планирају свој рад и активности у складу са опредељивањем ученика, а 
ученици могу слободно да учествују у планирању. 

 
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења-ниво 
остварености 3. 

Планирање васпитног рада са ученицима заснива се у великој мери на откривању  и 
анализи њихових потреба и условима непосредног окружења, али овде видимо и малу 
могућност да  планирање буде оснажено. 

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

реализацији планираних активности-ниво оставерности 4 
Наставници у својим припремама увек предвиде место за самоевалуацију и сопствену 

оцену свог рада. 

 
Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване?  

 

 Планови рада органа, тела и тимова требало би да у већој мери уважавају 

актуелне потребе школе, да пројектују промене и да садрже механизме за 

праћење и извештвање, како би наш рад био  ефективнији и ефикаснији. 

 Коришћење међупредметних и предметних компетенција требало би да буде 

присутнје  у већој мери када је у питању планирање и реализација наставе 

 Активно учешће ученика на часу требало би да буде  императив приликом 

планирања и припремања наставника 

 

Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване? 
 

 Наша школска документа урађена су у међусобном складу, у  складу са законом и  

међусобно одсликавају специфичности наше школе.   

 Процес самовредновања рада школе одвија се сваке школске године, а у години 

израде новог развојног плана вреднујемо све области квалитета рада школе. 

 У планирању ваннаставних активности  ученици анкетом бирају чиме ће се 

бавити сваке школске  године. 

 

Приоритети који су издвојени у процесу самовредновање су:  



 

  

 

 Побољшавање планова рада органа, тимова, стручних тела 

 Укључивање предметних и међупредметних компетенција у планирање и 

реализацију наставе 

 

 

Област квалитета 2. 

Настава и учење-ниво остварености стандарда квалитета 3. 

 
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.  

3,5 3,67 3,5 2,4 3,6 Аритметичка 

средина 

присутности 

свих 

показатеља  

3,33 

Оцена области квалитета 

Стандарди квалитета   добро остварени (3 

 

 

 
Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване?  

 Три  четвртине наставника није успешно повезало делове часа користећи 

различите методе 

 Нешто мање од половине наставника није користило адекватна наставна средства 

иако су били испуњени услови 

 Наставни материјали нису прилагођени сваком ученику 

 Ученици нису научени да прикупљају и критички процењују одговоре и решења 

и не постављају себи циљеве у учењу 

 Пројектна настава није присутна у очекиваној мери 

 На часовима није присутно самовредновање ученика: ученици не умеју критички 

да поцењују свој напредак и напредак осталих ученика 

 

 Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване? 

 

 Наши наставници успешно управљају процесом учења на часу : ученицима је 

јасан циљ часа, упутстава и кључни појмови, темпо рада је прилагођен ученицима  

као и захтеви 

 Ученици стичу знања, усвајају вредности и развијају вештине на часу 

 Наставници оцењују ученике у складу са правилником , ученицима су јасни критеријуми 

оцењивања 

 Сваки ученик има прилику да буде успешан 



 

  

   

Приоритети који су издвојени у процесу самовредновање су:  

 

 . Осавременити наставу коришћењем савремених метода  рада и наставних 

средстава 

 побољшати процес вредновања и оцењивања ученика оспособљавањем ученика 

да себи постављају циљеве и да критички процењују своја напредак и 

напредак осталих ученика. 

 Оснажити пројектну наставу 

   

 

 

Област квалитета 3. 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА-ниво остварености 

стандарада квалитета-3  

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

Школа континуирано доприноси бољим 
образовним постигнућима ученика. 

3  4  

3 4  

3  4  

2 2  

4  2  

/  4  

/  2  

 /  

Ниво остварености 3  Ниво остварености 3  

 
Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване?  

   

 Резултати ученика на завршном испиту  у последње две школске године  на 

тестовима из српског језика и математике варирају и нису увек  на  истом 

нивоу. 

 Проценат ученика који остварује средњи ниво стандарда  постигнућа на  

тестовима из српског језика и математике варира у последње две године, 

напредни ниво стандарда постигнућа  се не остварује из српског језика 

 У школи није видљив ефекат оствривања програмских циљева допунске наставе 

и додатног рада у пожељној мери. 

 

Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване? 

 



 

  

 Више од 80% ученика  8. разреда остварују на завршном испиту на тестовим и српског 

језика и математике  основни ниво постигнућа 

 Просечан број бодова на комбинованом тесту код ученика 8. разреда   наше школе већи 

је од републичког просека 

 Резултати и постигнућа ученика  на завршном испиту се редовно анализирају на 

седницама стручних већа 

 Ученици којима је потребна  додатна подршка добијају је кроз индивидуализовани 

приступ или ИОП-1Ученици којима је потребна  додатна подршка добијају је кроз 

индивидуализовани приступ или ИОП-1 

 

Приоритети издвојени за унапређивање рада 

 

 Повећање просечног  броја бодова ученика на  завршном испиту из тестова из 

српског језика и математике. 

 Повећати проценат ученика који остварује средњи и напредни ниво постигнућа  

 Ојачати додатни  рад како би што већи број ученика био мотивисан за 

такмичења,али и допунску наставу како би број недовољних оцена био смањен 

  

 

 Област квалитета 4. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА-ниво оставарености стандарда квалитета -3 

 

 
Оствареност по стандардима и показатељима:  

 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима-ниво 

остварености  3 
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу -ниво 

оставарености 3,5 
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима -ниво 

оставарености 3 
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. -ниво 

оставарености 3 
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике-

ниво оставарености 3,5 
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима-ниво оставарености 3 
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања -

ниво оставарености 3 
  
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика-ниво 

оставарености 3 
4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).-ниво оставарености 3 
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности -ниво оставарености 3 
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине 

и одрживи развој -ниво оставарености 3,5 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање-ниво оставарености 3 



 

  

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

са изузетним способностима -ниво оставарености 3 
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група-ниво оставарености 3 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. -

ниво оставарености 3,5 
4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за 

ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. -ниво оставарености 4 
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике 

из осетљивих група. -ниво оставарености 3,5 
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма) 
-ниво оставарености 3,5 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима -ниво оставарености 3 

 

Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване?  
   

 Родитељи/законски заступници нису у пожељној мери укључени у процес пружања 

подршке ученицима 

 При  преласку из једног  у други циклус образовања ученицима може бити пружена и   

јача подршка  

 У нашој школи нису организоване активности за развијање социјалних вештина ученика 

и промоцију здравих стилова живота 

 Кроз  рад  и ваннаставне активности требало би ојачати каријерно вођење и саветовање 

ученика  
 

Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване?  

 

 У нашој школи предузимамо разноврсне мере подршке ученицима у учењу 

 Ученици бирају ваннаставне активности по својим интересовањима 

 Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 

 У нашој школи се пружа додатна  подрка ученицима који слабије напредују,  по одлуци 

одељењских већа,   кроз индивидуализован пристип или сачињавањем и применом 

иоп1.   
 

Приоритети који су издвојени у процесу самовредновање су:  
 ојачати сарадњу са родитељима/законским заступницима 

 -организовати активности за развијање социјалних вештина ученика и промоцију 

здравих стилова живота, екологије , права детета 

 оснажити професионални развој ученика односно каријерно вођење и саветовање 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Област квалитета 5. 

ЕТОС-ниво остварености стандарда квалитета рада установе-

3 

 
Успостављени 

су добри 

међуљудски 

односи  

Резултати 

ученика и 

наставника се 

подржавају и 

промовишу  

У школи 

фунционише 

систем заштите 

од насиља  

У школи је 

развијена  

сарадња на 

свим нивоима  

Школа је центар 

иновација и 

васпитно-

образовне 

изузетности  

3  3 3  4  3  

3 3 4  4  3  

3  3  3  4  4  

3 3  3  3  3  

   2  2  

3,00  3,00 

 

3,44 

3  

3,4 

3  

3,00 

3  

 

 

Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване? 

 

 Правила понашања ученика урађена су пре доста година  , а мере и санкције нису 

заступљене у пожљној мери 

  Родитељима/законским заступници требало би активније да учествују  у животу школе , 

као и у заједничким активностима за јачање припадности школи 

 Школа се не препознаје као центар иновација  у широј и ужој заједници 

 У школи не развијамо иновативну праксу  и нова образовна решења 

 У школи нису довољно видљиве активности које утичу првентивно на превенцију 

насиља 

 

 

Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване? 

 Новопридошлим ученицима пружамо подршку у прилагођавању 

 Успеси ученика се промовишу и награђују 

  У школи постоји добра сарадња стручних и саветодавних органа, као и свих запослних, 

а иницијативе запослених се подржавају 

 

Приоритети који су издвојени у процесу самовредновање су:  

 Ојачати доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност 

свих 

 Ојачати сарадњу са родитељима/законским заступницима у циљу јачања осећања 

припадности школи 

 Осмислити иновације и учинити школу препознатљивом  у широј заједници  

 Оснажити  активности које утичу на превенцију насиља 
 



 

  

 

Област квалитета 6. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА-ниво остварености стандарда-3  

 
Руковођење 
директора је у 
функцији 
унапређивање 
рада школе  

У школи 
функционише 
систем за 
праћење и 
вредновање 
квалитета рада  

Лидерско 
деловање 
директора 
омогућава 
развој школе  

Људски ресурси 
су у функцији 
квалитета рада 
школе.  

Материјално-
технички 
ресурси користе 
се функционално  

Школа подржава 
иницијативу и 
развија 
предузетнички 
дух  

3  2 3  4 4  3  

4  4 4 3 2 2 

3  4  3  3  2 1  

3  4  3  3   3 

4 3     1  

 4      

3,4 3,5  3,25 3 ,25 2,66  2  

 

 
Које су слабе  стране кроз процес самовредновања идентификоване?  

 

 Материјално-технички ресурси ван школе нису искоришћени у пожељној мери 

 Стручно усавршавање запослених је присутно у мањој мери када је у питању интерно 

стручно усавршавање, нарочито у виду преношења искуства са семинара и 

огледни/угледни часови 

 Наша школе није развила   међународну сарадњу и  није било пројеката за развој 

предметних и међупредметних компетенција 

 Надзор образовно-васпитног рада директора могао би бити подигнут на виши ниво 

квалитета 

  

Које су јаке стране кроз процес самовредновања идентификоване? 

 

 У нашој школи постоји добра организација рада и формирана  су стручна тела и тимови 

у складу са законом, потребама школе и компетенцијама запослених 

 Директор обезбеђује услове да сви запослени, ученички парламент и савет родитеља 

активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређивања школе 

 Директор школе води рачуна да наставнике који су су нарочито истакли у раду награди 

 Самовредновање рада школе одвија се сваке школске године 

Професионални развој наставника подсиче се реализацијом стручних семоинара у 

школи 

 

Приоритети који су издвојени у процесу самовредновање су:  

 

 Оснажити  стручно усавршавање запослених 



 

  

 Оснажити сарадњу са другим установама и организацијама, осмислити сарадњу  и 

пројекте на међународном нивоу 

 Појачати надзор образовно-васпитног рада директора школе 

 

 

SWOT   анализа 

 

 

 
Предности: 

 Традиција школе 

 школа је у безбедној  и здравој  еколошкој 

средини и на доброј локацији;  

 добри међуљудски односи;  

 стручан и оспособљен наставни кадар;  

 солидни спортски терени 

 рад у малим групама;  

 толеранција у односима свих актера; 

 рад у једној смени 

 близина верског објекта 

Недостаци:  

 Недостатак материјалних средстава за 

реновирање старог дела школе;  

 рад наставника у више школа;  

 нездрава пијаћа вода;  

 недостатак пољске учионице; 

 недовољна мотивисаност појединих 

наставника  за остале школске активности 

сем наставе; 

  недостатак материјалних средстава за 

одржавање рачунара 

 Дотрајала столарија (прозори и врата) 

 Недостатак наставних средстава и 

ормарића за чување истих 

Могућности: 

 Постојање неискоришћеног адаптираног 

простора (поткровље школе); 

 Коришћење људских ресурса-бивши 

ученици школе који би могли да помогну: 

 Унапређивање наставног процеса 

коришћењем интернета;  

 Подршка и укључивање родитеља; 

 Примена корисних искустава из других 

школа и стручно усавршавање наставника 

 Сарадња са невладиним организацијама  

 Озелењавање школског дворишта 

 Умрежавање учионица 

 Куповина савремене дечје литературе за 

школску библиотеку 

 

Опасности: 

 Смањивање броја ученика и осипање 

броја ученика због пресељења у град 

 Недостатак финансија; 

 Мрежа школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

ВИЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА 
 

Наша школа има дугу и богату 

традицију и наша мисија је да 

наставимо да  образујумо и 

васпитавамо  здраве младе 

нараштаје   спремне да своја знања 

примене у будућем  животу. 
 

ВИЗИЈА 
 

Желимо да постанемо школа у којој 

ученици безбедно стичу знања и 

умења на савремен начин, у којој 

наставници и сви запослени 

свакодневно подстичу њихов развој и 

напредовање и  припремају их за 

даље учење . 
 

 



 

  

Потребе и приоритети наше школе су: 

 

1. Унапређивање образовних постигнућа ученика 

2. Осавремењивање наставног процеса 

3. Оснаживање превентивних активности ученика против насиља 

4. Побољшање материјалних ресурса школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Стратешки циљеви, задаци и активности  
 

 I Област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Стратешки циљ: ПОБОЉШАТИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У СВИМ 

ОБЛАСТИМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 

1. 1. задатак: Побољшати постигнућа ученика преко образовних стандарда 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: знања ученика су примењивија и резултати ученика на 

завршном испиту су побољшани 

- Инструменти eвалуације: тестови знања и евалуација истих; припреме и 

докумантације са одржаних часова 

- Динамика: крај сваке школске године 

Активности Ко? Када? 

1.1. 1. Планирати и припремити писмене провере знања 

ученика тестовима обавезно  сачињеним по 

образовним стандардима 

 (од 4-8. Разреда редовно,  а у нижим разредима  

постепено) 

Предметни 

наставници 

На почетку сваког 

полугодишта 

1.1.2.   Обрада резултата и обавезна  евалуација 

планом  за отклањање уочених недостатака 

Предметни 

наставници 

Након обављеног 

тестирања 

1.1.3. У тестове знања обавезно уношење  задатака  

налик задацима које ученици имају на завршном 

испиту, посебно из предмета које ученици полажу на 

завршном испиту (српски језик, математика, 

биологија, физика, географија, хемија и историја) 

Предметни 

наствници 
У току школске године 

1.1.4. Спровести иницијално тестирање ученика 8. 

разреда из свих наставних предмета који се полажу на 

завршном испиту а потом урадити анализу истих и 

компаратаивну анализу са резултатима са завршног 

испита претходне године 

Предметни 

наставници 
Октобар сваке школске 

године 

1.1.5. Сачинити  квалитетан програм припремне 

наставе за полагање завршног испита 

Предеметни 

наставници 

Актив за развој 

школског 

програма 

На почетку школске године 

1.1.6. Посебно обратити пажњу на задатеке из 

средњег и напредног нивоа 

Предметни 

наставници 

У току припремне наставе 

1.1.7. Пратити реализацију програма припремне 

наставе 

Наставничко веће Крајем полугодишта 

  



 

  

- Носиоци активности: Наставничко веће; Педагошки колегијум 

 

1.2. Задатак: Побољшати  резултате  ученика у  ваннаставним  

активностима, додатном  раду  и  и такмичењима 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: ученици повезују знања из више наставних предмета  

- Инструменти eвалуације: записници са стручних већа; припреме и докумантације 

са одржаних часова 

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: Одељењска  већа; Ученички парламент 

 

 

- II  Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Стратешки циљ: Унапређивање  процеса наставе 

 

2.1. задатак: Осавременити процес наставе коришћењем савремених метода 

наставе 

 

 

Активности Ко? Када? 

1.2.1.Укључити ученике у планирање и 

организацију  рада секције 

Предметни 

наставници 

У току првог 

класификационог 

периода 
1.2.2..Унапредити рад  школских секција 

планирањем нових  и  разноврсних  садржаја 

(нпр. здрави стилови живота, хуманитарни рад и 

сл.)  

Стручна већа Почетком сваке школске 

године 

1. 2.3. Сачинити  нови програм школских 

такмичења 

Стручна већа Почетком сваке школске 

године 

1.2.4. Планирати и осмислити квизове  знања Стручна већа  Почетком сваког 

полугодишта 
1.2.5. Мотивисати ученике путем школских 

наградних литерарних и ликовних конкурса 

Тимови за припрему 

школских 

манифестација 

У складу са програмом 

манифестације 

1.2.6. Освежити планове допунског и 

додатног рада како би се појачали 

ефекти истих 

Предметни 

наставници 

Почетком сваке школске 

године, континитрано 

1.2.7.  Пратити оствареност циљева 

допунске наставе и  и додатног 

рада  са посебним освртом на 

побољшање припреме за 

такмичења 

Директор школе и 

педагог током 

обиласка часова; 

наставничко веће 

У току школске године 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха:  Смањен број наставних часова реализованих искључиво 

традиционалним наставним методама 

- Инструменти евалуације: припреме наставника; оперативни планови рада;  

евиденција са обиласка  часова директора и педагога; документација са угледних 

часова 

- Динамика: на крају сваке школске  

- Носиоци активности:стручна већа;  педагошки колегијум 

 

 

 

2.2. задатак: Осавременити процес наставе коришћењем савремених 

наставних средстава 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Ко? Када? 

2.1.1. Увид у  реализоване  обуке наставника на 

тему савремених метода наставе 

Педагог школе Прво полугодиште 

2.1.2.  Планирање интерног стручног усавршања 

наставника са циљем преношења искустава 

везано за  примену савремених наставних метода 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Прво полугодиште 

2.1. 3. Организација и реализација  интерног 

стручног усавршавања-савремене методе 

наставе 

Педагог и предметни 

наставници 

У току школске године 

2.1.4.  Метода Драматизације – преношење 

искуства са тренинга  

Наставник биологије у току школске године 

2.1.5. Осмишљевање угледних часова у циљу 

презентовања савремених наставних метода 

Предметни 

наставници 

У току школске године 

Активности Ко? Када? 

 2.2.1 Мотивисање наставника за  боље 

искоришћење  потенцијала  ,,Дигиталне 

учионице“, мултимедијалног пројектора  и сл. 

Стручна већа 

Педагог школе 

У току школске године 

 2.2.2 Критичка анализа коришћења 

савремених наставних средстава обиласком 

часова директора и стручних сарадника 

Директор 

Стручни сарадници 

У току школске године 

 2.2. 3. Размотрити могућности за планирање и 

реализацију наставних часова у сарадњи два или 

више наставника ради  успостављења  боље 

корелације међу предметима 

Стручна већа Почетком сваког 

полугодишта 

 2.2.4.Набавка недостајућих наставних 

средстава:микроскопа, хемикалија за наставу 

хемије, географских карата, реквизита за наставу 

физичког и здравственог васпитања (мрежа за 

одбојку, лопте, вијаче,обручи,и сл.) 

Директор школе у 

сарадњи са локалном 

самоуправом 

У четворогодишњем 

периоду 



 

  

Евалуација: 

- Критеријум успеха:  Смањен број наставних часова реализованих искључиво 

традиционалним облицима рада без коришћења наставних средстава 

- Инструменти евалуације: припреме наставника; оперативни планови рада;  

евиденција са обиласка  часова директора и педагога; документација са угледних 

часова 

- Динамика: на крају сваке школске  

- Носиоци активности:стручна већа;  педагошки колегијум 

 

 

2.3.  задатак:  Унапредити процес вредновања и оцењивања ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 
- Критеријум успеха: ученици на сваком наставном часу процењују свој рад и рад 

других ученика 

- Инструменти евалуације:;  евиденција са обиласка  часова директора и стручних 

сарадника ;  

- Динамика: на крају сваке школске  

- Носиоци активности:стручна већа;  педагошки колегијум 

 

2.4. задатак: Ојачати стицање  вештина  и компетенција на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 
- Критеријум успеха:  Побољшано стицање вештина ученика на часу 

- Инструменти евалуације:;  евиденција са обиласка  часова директора и стручних 

сарадника ;  

- Динамика: на крају сваке школске  

- Носиоци активности:стручна већа;  педагошки колегију 

III област квалитета : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Активности Ко? Када? 

2.3.1. Оснажити пружање повратне информације 

ученицима о њиховом напредовању 

Предметни 

наставници 

У току  сваке школске 

године 

2.3.2.  Обучити ученике да постављају себи 

циљеве у учењу и да критички процењују и  

вреднују свој напредак   као и напредак  других 

ученика  

Предметни 

наставници 

У току  сваке школске 

године 

Активности Ко? Када? 

2.4.1.Сачинити планове пројектне наставе на 

годишњем и месечном нивоу  

Предметни 

наставници 

У току  сваке школске 

године 

2.4.2. Евидентирати реализоване пројекте Предметни 

наставници 

У току  сваке школске 

године 

2. 4.3.  Вредновати стицање знања и вештина 

путем пројектне наставе 

Стручни сарадници 

директор школе 

У току обиласка 

наставних часова 



 

  

 

Стратешки циљ:  Унапредити подршку ученицима у њиховом  личном, 

социјалном и професионалном развоју  

 

3. 1. Задатак: Оснажити превенцију и  негативан однос школе према насиљу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: школа је постала безбеднија и сигурнија  

- Инструменти eвалуације: Анкетни листови; записници о раду Вршњачког  тима  

Ученичког парламента и Тима за безбедност; ; евиденција кординатора тима  и 

педагога;  

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности:  Наставничко веће, Педагошки колегијум;  

 

3.2. Задатак:  Побољшати сарадњу са родитељима/законским заступницима 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: школа је унапредила сараду са родитељима/законским 

заступницима 

- Инструменти eвалуације: анкетни листићи; записници са организованих 

активности 

Активности Ко? Када? 

3.1. 1. Осмислити и организовати 

активности у којима би ученици развили 

социјалне вештине-радионице и 

саветовања  на тему ненасилне 

комуникације  (шта радити када си 

бесан; када се двоје свађају; када су 

други насилни према њима), као и 

екологије, права детета, ... 

Стручни сарадници 

Одељењске 

старешине 

У току школске године 

3.1.2. Упознавање ученика и родитеља са 

Посебним протоколом за заштиту од 

насиља 

Одељењске 

старешине 

На родитељским 

састанцима по плану 

3.1.3. Осмишљавање акција у школи Ученички парлмент и 

Вршњачки тим 

Друго полугодиште 

сваке школске године 

Активности Ко? Када? 

3.2.1. Укључивање родитеља/законских 

заступника у различите активности за 

пружање подршке  

Одељењске 

старешине 

Стручни сарадници 

Одмах по откривању 

потребе 

3.2.2. Осмишљавање предавања и радионица 

за родитеље на тему хигијене, 

васпитања деце, здравих стилова 

живота, права деце 

Стручни сарадници 

Одељењске 

старешине 

Експерти  

 

У току школске године 



 

  

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности:  савет родитеља 

 

3.3. задатак : Оснажити пружање подршке ученицима у професионалном 

развоју  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: ученици располажу већим бројем потребних информација и 

адекватније  бирају средњу школу/занимање  

- Инструменти eвалуације: записници тима за професионалну оријентацију; 

евиденција о реалним сусретима и реализованим радионицама 

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: наставничко веће, педагошки колегијум; савет родитеља; 

Школски одбор 

 

 

3.4. задатак : Оснажити пружање подршке ученицима на прелазу у други 

циклус основног образовања 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евалуација: 

- Критеријум успеха: ученици петог разреда имају лакше прилагођавање на 

предметну наставу 

- Инструменти eвалуације: е дневник;  документација стручних сарадника 

Активности Ко? Када? 

3.3.1.Освежавање  плана рада Тима за 

професионалну оријентацију 

Тим за ПО Почетком школске 

године 

3.3.2.Сачињавање плана реалних сусрета Тим за ПО Почетком сваког 

полугодишта 

3.3.3. Укључивање родитеља у реализацију 

реалних сусрета 

Тим за ПО Током школске године 

3.3.4. Увођење елемената из модула у остале 

разреде(1-6) кроз модификоване радионице 

прилагођене могућностима и узрасту ученика  

Тим за ПО У току године у складу с 

планом одељењског 

старешине 

3.3.5.   Уређивање паноа посвећеног 

професионалној оријентацији 

Тим за ПО Током школске године 

Активности Ко? Када? 

3.4.1.Ојачати представљање наставника 

ученицима 4. разреда и упузнавање предметне 

наставе 

Учитељ 4. разреда у 

садрњи са 

предметним 

наставницима 

У току сваке школске 

године 

3.4.2.Обучити ученике 4. разреда метода и 

техникама успешног учења 

Стручни сардници На часовима 

одељењског старешине 

по плану 



 

  

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: одељењско веће 4. разреда, а потом и петог 

 
 

IV област квалитета : ETOС 

 

Стратешки циљ:  Унапредити сарадњу у школи  на свим нивоима  

 

4.1.Задатак:  Побољшати доследност поштовања норми понашања  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: сачињена и окачена у учениоцима нова правила понашња 

ученика  

- Инструменти eвалуације: одштампана пластифицирана правила понашања 

ученика 

- Динамика: крај школске године 

- Носиоци активности: наставничко веће, савет родитеља 
  

 

4.2. задатак: Оснажити осећање припадности школи  

 
 

 

 

 

 

 

- Критеријум успеха: осмишњена једна заједничка активност у срадњи са 

родитељима у школској години  

- Инструменти eвалуације: извештај   

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: Наставничко веће;   Педагошки колегијум; Савет родитеља;  

Школски одбор 

 

4.3. задатак: Унапредити углед и  промоцију школе 

Активности Ко? Када? 

4.1.1. Сачинити нова правила понашања у чијем 

стварању учествују деца 

Одељењске 

старешине 

Стручни сарадници 

Ученички паламент 

У току школске Дечје 

недеље 2019. 

4.1.2. Обезбедити доследност поштовања 

прописаних норми понашања 

 

Сви запослени у 

школи 

У току школске године 

Активности Ко? Када? 

2.1 Осмишљавање и организовање заједничких 

спортских активности запослених, родитеља и 

наставника 

Тим за промоцију 

школе 

У току школске године 

Активности Ко? Када? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: побољшано је представљање  и углед школе  

- Инструменти eвалуације: записници са стручних већа; сајт школе; фотографије 

етно поставке; 

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: Педагошки колегијум; све родитеља 

 

 

V Област: Програмирање, планирање и извештавање 
 

Стратешки циљ: Унапредити планирање рада  наставника 

 

5.1.задатак: Учинити ефикаснијим планирање и програмирање  рада 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Евалуација: 

4.3.1. Ажурирање сајта школе Информатичар; 

наставници техничког   

У току школске године 

4.3.2. Осмислити активности за медијско 

представљање школе 

Тим за унапређивање 

рада школе 

У току школске године 

4.3.3. Континуирано допуњавање и уређивање 

етно -  кутка у школи 

Учитељице у току школске године 

4.3.4.Измена и допуна Статута школе у делу  о 

Ученику генерације  

Наставничко веће У току школске године 

4.3.5.Промовисати постигнућа ученика из 

осетљивих група 

Одељењске старешине  

педагог 

У току Дечје недеље 

Школски конкурси.... 

Активности Ко? Када? 

5.1.1. Ревидирати планове рада актива, тимова 

ради уношења механизама за праћење и 

извештавање 

Стручни сарадници и 

председници актива 

У току школске 

2019/20. године 

5.1.2. Ревидирати обрасце годишњих планова и 

оперативних планова рада наставника  ради 

уношења неопходних недостајућих елемената: 

исхода, предметних и међупредметних 

компетенција.  

Стручни сарадник-

педагог 

У току школске 

2019/20. године 

5.1.3. Праћење присутности (у оперативним 

плановима рада наставника)  метода и техника 

којима је планирано активно учешће  ученика на 

часу 

Стучни сарадници, 

директор 
У току сваке  школске 

године 



 

  

- Критеријум успеха: урађени планови  рада доводе до ефективнијег и  ефикаснијег   

рада школе 

- Инструменти eвалуације: планови стручних већа. тимова и актива, обрасци 

годишњих и оперативног плана наставника 

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: Актив за развој школског програма; Педагошки колегију 

 

 

VI  ОБЛАСТ:     OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

Циљ: Унапређивање квалитета рада школе  

 

6.1. Задатак: Оснажити компетенције наставника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 
- Критеријум успеха:  Оснажене компетенције наставника 

- Инструменти евалуације: Извештај о стручном усавршавању у школи;  

документација са угледних часова 

- Динамика: на крају сваке школске  године 

- Носиоци активности:  Педагошки колегијум 

 

 

6.2. задатак: Побољшати материјалне  услове за рад и учење  

 

Активности Ко? Када? 

 6. 1.1.Организовање акредитованог  једнодневног 

семинара у школи 

Директор школе, 

локална самоуправа 

У току сваке школске 

године 

6.1.2. Планирање интерног стручног усавршања 

наставника са циљем преношења искустава са 

семинара 

Директор школе   Прво полугодиште 

6.1.3. Организација и реализација  интерног 

стручног усавршавања 

Стручни сарадници  и 

предметни 

наставници 

У току школске године 

6.1.4.. Осмишљевање угледних часова  Предметни 

наставници  

Стручни сарадници 

У току школске године, 

по 3 у полугодишту 

Активности Ко? Када? 



 

  

 

Евалуација: 

- Критеријум успеха: побољшани су материјални  услови за рад школе 

- Инструменти eвалуације: фотографије; записници  

- Динамика: крај сваке школске године 

- Носиоци активности: Наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор 

-  

 

6.3. задатак: Унапредити сарадњу  са ресурсима ван школе ради развијања 

иницијативе и предузетничког духа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација: 

 

6.2.1. Обезбеђивање исправне воде за пиће 

ученика и наставника 
Директор школе континуирано 

6.2.2. Инсталација кабловског интернета у целој 

школи 
Директор школе 

1. полугодиште 

школске 

2019/20. 

6.2.3.Радови на адаптацији поткровља-

паркет, грејање и расвета 

Директор  у 

сарадњи са 

локалном 

самоуправом 

 

 

У току школске 2019/20 

 

 

 

 

 

 

У четворогодишњем 

периоду 

 

 

 

 

 

6.2.4. Реновирање дела крова између 

старог и новог дела школе са олуцима 

6.2.5.набавка и инсталација новог котла за 

грејање 

6.2.6.Сређивање учионица-по једна сваке 

школске године-подови, набавка школског 

намештаја, осветљење 

6.2.7.Опремање рачунарима за потребе 

наставе и е дневника 

6.2.8. Ограђивање игралишта 

6.2.9. Намештање пољске учионице у 

дворишту школе 

Активности Ко? Када? 

6.3.1.Осмислити сарадњу са другим 

установама, привредним и 

непривредним организацијама 

Педагошки колегијум У четворогодишњем 

периоду 

6.3.2. Осмислити пројекат за развој 

предузетничких вештина 

ученика 

Тим за унапређивање 

рада школе 

У четворогодишњем 

периоду 

6.3.3. Осмишљавање пројеката  (и  

на међународном нивоу) 

усмерених на развој 

компетенција за 

целоживотно учење 

Директор школе 

Педагошки колегијум 

У четворогодишњем 

периоду 



 

  

- Критеријум успеха: школа је остварила сарадњу са установама у свом окружењу 

- Инструменти евалуације: записници 

 -  Динамика: крајем сваке школске године 

          - Носиоци активности:  Наставничко  веће; Савет родитеља; Школски одбор 

 

 

 

6.4. Задатак:  Оснажити руковођење школом   
Евалуација: 

 

- Критеријум успеха: Директор школе сваке године присуствује једном семинару на 

поменуту тему и 85 %  запослених редовно користи  самовредновање свог рада 

Инструменти евалуације: Извештај о стручном усавршавању запослених; 

евиденција запослених;  

-  Динамика: крајем сваке школске године 

            - Носиоци активности:  Педагошки колегијум; Школски одбор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Ко? Када? 

6.4.1. Планирање и релизација стручног 

усавршавања  директора на тему јачања 

лидерских и менаџерских компетенција  

директора 

Директор  школе Почетком сваке школске 

године и у континуитету 

6.4.2. Увођење самовредновања свог рада ради 

унапређивања компетенција за рад директора  и 

контрола спровођења самовредновања рада 

наставника 

Директор школе У току школске године 

6.4.3. Појачавање надзора образовно-васпитног 

рада наставника 

Директор школе У току школске године 

по плану обилазака 

часова 

  



 

  

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 
Креирао је  Стручни актив за школско развојно планирање/Тим за 

самовредновање рада школе 

 у саставу: 

 

Милош Поповић, директор школе 

 

Мирјана Николић Трајковић , руководилац Актива 

Стручни сарадник-педагог 

 

Мирослав Станић, члан  
Професор биологије 

 

Снажана Вучетић, члан  
Професор разредне наставе 

 

Мира Васиљевић, Члан  
 

Професор разредне наставе 

 

Татјана Петровић-Стојковић, члан Актива 
стручни сарадник-логопед 

 

Јелена Зрнић, члан 

, Председник Школског одбора 

 

Наталија Матевски, члан 

Ученички парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ШКОЛСКИ  РАЗВОЈНИ  ПЛАН 

за четворогодишњи период (2019-23.) 

 

ОШ ,,Станоје Главаш" у  Глибовцу 

 

донет  је на седници Школског одбора 

 

26. јуна 2019.  године. 

 

 

 

 
        Председник Школског  одбора 

 

             

        ....................................................... 

 

             

         Директор школе 

 

             

        ........................................................ 
 


