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Ко смо и где смо ми? 
 
 

Име школе: 
 

Основна школа „Др Ђорђе Јоановић“ 
 
Место: Ново Милошево 
 

Општина:Нови Бечеј 
 
Округ: Средњобанатски 
 

Покрајина:Војводина 
 
Држава: Република Србија 
 

Адреса: Маршала Тита 1 
 
Телефон:023/781-013; 023/782-400; 063/ 10- 833-10 
 

Еmail:osnmilosevo@gmail.com 
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Одлике школе: 
 
 

 Самостална школа, без истурених одељења.  

 Двојезична школа – настава се реализује на српском 
наставном језику  за ученике од 1. до 8. разреда и на 
мађарском наставном језику за ученике од 1. до 4. 
разреда. 

 Школа која реализује обавезне наставне активности, 
разноврсне изборне активности, различите слободне 
активности, факултативну наставу – мађарски језик са 
елементима националне културе, екскурзије за ученике и 
још многе друге активности. 

 Школа у којој активно ради ђачка задруга и својом 
приходима учествује у повећању ђачког стандара. 

 Школа у свом саставу има и посебне групе за децу која 
раде по индивидуалном образовном плану. 

 У циљу помоћи ученицима из маргинализованих 
етничких група, школа има педагошког асистента. 

 Школа која добро сарађује са локално заједницом и чини 
основу културних, спортских и других активности места. 

 Школа која има адекватан простор за реализацију већине 
школских активности. 

 Школа у којој је стручност наставног особља у високом 
проценту а постоје и стручни сарадници који прате све 
активности (педагог, психолог, библиотекар). 

 Школа у којој се смањује број ученика, у којој ученици 
постижу резултате на тестовима знања који нису 
усклађени са оценама, школа у којој ученици имају мању 
подршку од стране породице, школа у којој треба више 
радити на мотивацији и родитеља и деце за постизање 
бољег успеха у учењу. 
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Школски простор 
 

Затворени школски простор: 
 
 

Организација рада по специјализованим учионицама са ПВЦ прозорима, ПВЦ подним 
облогама, окречене – осликане мотивима који асоцирају на одређен наставни предмет, 

расветом и  прилагођеним намештајем који се континуирано обнавља и просторно 
организује у складу са потребама саме наставе 

 
 

 
 
 

Кабинетска настава за физику, хемију и биологију у којима су смештена наставна 
средства неопходна за реализацију наведене наставе. 
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Радионица и кабинет за техничко образовање – технику и технологију 

 

 
Кабинет за музичко васпитање у ком се реализују и неки ваннаставни садржаји из 

области музичке културе . 
 

 
 
 

Кабинет за ликовну културу – изглед пре осликавања и након уређења простора 
 

Пре После 
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Кабинети у којима се реализује настава информатике – обавезна и изборна 

 
 

  
 
 

Прилагођени простори за групе ученика који раде по индивидуалном образовном плану 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опремљен простор за рад деце на мађарском наставном језику 
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                         Простор за рад директора школе 

 

 
 

         Простор за рад стручне службе – психолога и педагога 
 

 
 

Библиотека – опремљена и уређена по захтевима библиотекарства 
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Школска кухиња у којој се припрема ужина за ученике и наставнике 
 

 
 
 
 

 
 

Вишенаменски простори 
  
 

Пространи хол погодан за реализацију културних садржаја 
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Ходници – осликана или украшени дечјим радовима 
 

  

Реновирани санитарни чворови за ученике у приземљу зграде 
– планира се завршетак радова на спрату током године 

 

 
Сала за физичко васпитање у којој је поправљен под 
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Реновирани санитарни чворови у склопу сале за физичко васпитање 
 

 

 
 

 Простор за комуникацију са родитељима 
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Отворени школски простор: 
 

Школско двориште у ком бораве ученици 
пре почетка и након завршетка наставе и за 

време великог одмора 

 

 

 

Помоћна просторија у дворишту  
коју су ученици осликали а која служи за 

складиштење материјала и прибора за 
одржавање школске зграде. 

 
Постављена нова ограда око школе. 

 

 
     Обезбеђен простор испред школе  

- постављена сигурносна ограда. 

        Уређен простор испред школе о 
     ком воде рачуна представници локалне 

         самоуправе и ученици који се укључују 
                  у локалне акције 
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Наша досадашња мисија: 
 
 
 

 
- 

Континуиран
о обнављање 

школског 
намештаја и 

наставних 
средстава 

 
Континуи-

рана 
сарадња са 
локалном 
самоупра-

вом 

 
Естетско 

обликовање 
радног 

простора 
 

 
Рад на 

повећању 
нивоа знања 

ученика 

Рад на 
стварању 

добрих 
просторних 

услова за 
рад 

Мотивисање 
свих чинилаца 

школског 
живота за 
постизање 

бољих 
резултата у 
учењу деце 

 

 
Подизање 
квалитета 
сарадње са 

родитељима 
ученика 

Рад на 
стварању 

добрих 
просторних 
услова за 

рад 
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1. Реализација Школског развојног плана за период  2012. – 2017.  

 
На основу праћења свих школких активности у школи је стручни тим проценио стање : 
- Школски развојни  план је у завршној фази реализације . 
- Сви планови и програми рада су усклађени са законским променама, 
дефинисаним развојним циљевима  и изабраним областима вредновања. 
- Планирање се врши континуирано на глобалном нивоу а и оперативно за сваку 
активност. Већина наставника се припрема за наставу, али је садржајност и детаљност 
припреме различита од наставника до наставника. При реализовању часова мали  број 
колега бележи запажања о одржаном часу и користи могућност корекције и допуне као 
помоћ при следећем планирању. 
- Већина наставника се у организацији часа руководи планираним циљевима и 
задацима, усклађујући с њима избор и примену наставних метода, облика и средстава 
рада. Доминира ипак предавачка настава и  фронтални облик рада, уз употребу 
расположивих средстава. Задаци  и темпо рада  нису увек усклађени са могућностима 
свих ученика у одељењу. 
- Ученици се након оствареног успеха на такмичењима јавно похваљују а на 
приредби за Дан школе и награђују.  

- Мања група ученика има одговоран однос према раду и редовно и савесно 
испуњава школске обавезе. Из разговора са ученицима који на крају класификационих 
периода имају негативне оцене, види се да неки од њих немају развијену одговорност 
за сопствени успех ( и понашање) и често налазе оправдања, пребацујући одговорност 
на друге.Уче кампањски, углавном пред часове испитивања и оцењивања . 
- Успех ученика се прати редовно на седницама одељенских већа. За одређену 
групу ученика су сачињени индивидуални планову те такви ученици раде по 
измењеним програмима. 
- Резултати ученика на завршном испиту су веома лоши. Ученици су 
незаинтересовани за постигнуће, свесни су да имају могућности уписа у школе јер је 
број места у средњим школама прилично велик. Мотивација за учење је веома мала. 
- Родитељи су у мањој мери заинтересовани за постигнућа своје деце.  Такође је и 
комуникација са наставницима смањена.  
- Недовољна пажња се посвећује поштовању правила понашања, уважавању туђег 
мишљења, уважавању и прихватању различитости, толеранцији. 
- Систем вредности је пољуљан, не обраћа се довољно пажње на квалитет, 
критеријуми су померени. 
- Ученици се прате – њихов физички развој се континуирано прати и у сарадњи са 
лекаром предузимају мере. Психички развој се такође прати – психолог је укључен у 
пружању подршке деци. 
- Школа се труди да помогне деци која живе у тежим животним и породичним 
приликама. Прикупља се школски прибор акцијама солидарности како ученика тако и 
наставника – прибор се током године дели деци који га немају. 
- Школа има Програм професионалне оријентације који се реализује кроз 
различите облике образовно – васпитног рада. Носиоци активности програма су, поред 
одељенских старешина и стручних сарадника и предметни наставници, као могући 
извори информација везаних за своју струку.  
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- По питању културних дешавања у школи и локалној средини, реализоване су 
многобројне активности: приредба поводом пријема првака, посета „Музеју Жеравица“, 
посета и укључивање у активности музеја „Котарка“, посета манифестацији „Ноћ 
науке“ у Кикинди, низ активности у оквиру дечје недеље, Дани Теодора Павловића у 
оквиру активности Банатског културног центра, укључивање у активности 
манифестације„Дани Симе Цуцића“ (БКЦ), посета Сајам науке у Београду, посета 
концерту Филхармоније младих из Зрењанина, позоришна представа „Бајка о рибару и 
рибици“, низ едукативнох радионица по питању личне безбедности у сарадњи са 
представницима МУПа, ликовна радионица у Словачкој амбасади на позив 
амбасадорке госпиђе Дагмар Репчикове, едукативне радионице по питању здравља у 
сарадњи са Заводом за јавно здравље. 

- Комуникација са родитељима је различита. Слабија заинтересованост је опажена 
код родитеља ученика који имају проблема – како у учењу тако и у понашању. Велику 
препреку у комуникацији са родитељима представља и веома ниска образовна 
структура родитеља и незаинтересованост за постизање бољег образовног постигнућа 
деце.  
- Школа препознаје ресурсе у својој ужој и широј локалној средини, а по потреби 
остварује сарадњу са различитим институцијама и установама у општини. 
- Стручност наставног особља је заступљена у великом проценту. У школи раде и 
психолог и педагог. 
- Велика пажња се посвећује стручном усавршавању наставника. 
- Школа ради у једној адекватној згради у којој постоји довољан број просторија 
за реализацију наставних и осталих школским активности. Школско двориште је 
велико, пространо – једним делом асфалтирано а једним делом прекривено травнатом 
површином. Све просторије се адекватно одржавају. За њихово уређење углавном су 
задужени помоћни радници, који се највише старају о хигијенским условима рада. 
Наставници и ученици ангажују се по питању естетског и еколошког уређења простора 
школе и дворишта.  
- Опремљеност школе наставним средствима је доста добра (висок % 
опремљености) а њиховој набавци се поклања пажња - у складу са постојећим 
средствима се набављају. 
- Школа се финансира средствима из буџета Општине и Републике. Мали 
сопствени извор прихода је од делатности Ученичке задруге која је регистрована у 
републичком заводу ђачких задруга. Школа повремено учествује на конкурсима за 
додељовање средстава на основу пројеката:конкурс код НИС-а,  конкурс код 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и конкурси код осталих 
организација и институција. 
 
 



Чиме располажемо: 
Људски ресурси 

 
Особље школе 
1.    Директор школе: 
- 1 - професор српске књижевности и 
језика  
2.    Ваннаставни кадар: 
- 1 професор педагогије 
- 1 дипломирани психолог 
- 1 професор разредне наставе - 
библиотекар 
- 1 педагошки асистент 
3.    Наставни кадар: 
- 5 наставника разредне наставе 
- 7 професора разредне наставе 
- 29 професора предметне наставе 
- 2 наставника предметне наставе 
- 3 професора која раде са децом по 
ИОПу2 у посебним групама 
- 1 дефектолог – олигофренолог за рад 
са децом по ИОПу 2 у посебној групи 
4.    Административно – финансијско 
особље: 
- 1 секретар 
- 1 књиговођа 
- 1 административно – финансијски 
радник 
5.    Радници на одржавању зграде и 
хигијене: 
1. 9 радника задужено за одржавање 
хигијене 
2. два мајстора - ложача   
6.    Радници на припреми и 
дистрибуцији ђачке ужине: 

1. једна сервирка 
 

 
Ученици 
- Просечних способности за учење 
- Ученици са усвојеним културним 
навикама. 
- Деца уважавају генерацијске 
разлике. 
- Повећан број ученика који имају 
потребу индивидуалног приступа 
због различитих чинилаца. 
- Повећан број развојних 
потешкоћа код деце. 
- Повећан број ученика са 
физичким недостацима. 
- Смањене мотивације за стицањем 
знања. 
-  Слабија подршка од стране 
родитеља. 
- Повећан број ученика који 
нередовно похађају наставу због 
одласка родитеља на рад у 
иностранство. 
- Повећан број ученика који живе у 
веома оскудним материјалним 
условима. 
- Опадање броја ученика у школи. 
- Измењена национална структура 
( повећан број припадника ромске 
популације). 

 
Родитељи: 
- Кооперативни родитељи 
који прате школске 
активности и у складу са 
својим потенцијалима се 
укључују у њих. 
- Веома ниска образовна 
структура родитеља. 
- Повећан број непотпуних 
породица. 
- Увећан број породица 
чији чланови живе 
одвојено због одласка 
родитеља на рад у 
иностранство.  
- Повећана незапосленост 
родитеља. 
- Немотивисани родитељи 
за учење деце и пружање 
подршке у процесу учења. 
 

 

 
Локална заједница: 
-Зинтересовна да прати 
школске активности и да 
даје материјалну 
подршку.  
-Заједница која улаже у 
развој културних 
дешавања у локалној 
управи реализацијом 
разноврсних културно-
уметничких садржаја. 
- Заједница која улаже у 
едукативне програме 
младих окупљањем и 
радом у различитим 
удружењима.  
- Заједница која расписује 
конкурсе за пројекте из 
различитих области и 
који су доступни 
школама.  
- Представници локалних 
предузетника који су 
вољни да материјално 
помажу школи. 
 

 
Министарство 
просвете: 
-Ослонац у виду 
правовремене 
информације, савета 
и стручне подршке.  
-Активности 
екстерног 
вредновања 
представника 
Школске управе 
Зрењанин које су 
саставни део 
самовредновања 
школе. 
-Значајна улога 
Центра за стручно 
усавршавање у 
Кикинди у 
организацији и 
реализацији стручног 
усавршавања 
наставног и 
ваннаставног особља. 
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Материјални ресурси 

Школски простор: 
 

- 17 специјализованих учионица 
- 2 информатичке учионице 
- 1 радионица 
- 1 сала за физичко са функционалним пратећим 
простором  
- 1 библиотека са читаоницом 
- 1 просторија за разговоре са родитељима  
- 1 школска кухиња 
- 1 просторија за рад директора 
- 1 просторије за рад стручне службе 
- 2 просторија за рад административног особља 
- 1 просторија за помоћно-техничко особље 
- 1 велики хол који се користи за више намена 
- 2 ходника 
- школско двориште са спортским теренима 
- зелена површина у дворишту и око школе 
 

Опрема: 
 

- 3 видео бима 
- 19 компјутера 
- 6 лап-топова 
- 4 серверска компјутера са 26 терминала 
- 2 интерактивне табле 
- 1 штампач 
- 3 фотокопир 
- 3 мултифункционална апарата 
- 1 скенер 
- 1 дигитална камера 
- 1 тв пријемника  
- 1 ЛЦД ТВ пријемник 
- 1 ДВД плејер 
- 3 радиокасетофона 
- 2 видео рекордера 
- 6 графоскопа 
- 2 дијапројектора 
- 2 епископа 
- 1 касетдек 
- 2 интегрисана појачала 
- 1 пар звучника 
- 1 ресивер 
- 3 ЦД плејер  
- 1 радио станица 
- 1 уређај за коричење помоћу спирала 
- музички инструменти - мандолине и 
пратећа опрема – 9 комада  
 
 
 

Финансијска средства: 
 

- Материјална средства која школа добија од 
СО Нови Бечеј. 
- Месна заједница помаже школи у зависности 
од потреба и прилива средстава. 
- Школа редовно конкурише код Покрајинског 
секретаријата за образовање и културу и 
добијена средства користи у циљу побољшања 
општих услова рада. 
- Школа прати конкурсе у широј заједеници, 
укључује се пишући пројекте, добијена 
средства користи за потребе писаних 
пројеката.  
- Донаторством од појединих фирми, 
појединаца  и организација. 
- Донаторство од привредних организација и 
привредника из области индустрије, занатства 
и туризма са којима школа сарађује. 
- Средства која школа остварује радом 
Ученичке задруге. 
- Остала средства. 
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Медији и културне установе 

- Фејзбук страница школе 
- Блогови наставника и 
стручних сарадника 
- Школски сајт који је 
тренутно у изради 

Радио Нови Бечеј 
 
ТВ Нови Бечеј 

 
Радио Велика Кикинда 
 
ТВ Рубин Кикинда 
 

Сеоска и општинска 
библиотека и Градска 
библиотека у Зрењанину 
Дом културе Општине 
Нови Бечеј, локални 
музеји: „Котарка“ и „Музеј 
Жеравица“ 

Банатски културни центар 
Ново Милошево, 
презентације спортских 
клубова и слично, 
Културно-туристички 
центар „Банатска одисеја“ 
Ново Милошево 



Постојеће стање 
 
Ове школске године навршила се 42. година рада у постојећем објекту школе.  
Број ученика, иако у опадању, још увек ову школу сврстава у ред средње великих школа.  
Број ученика се последњих година креће око 500 – у претходној  године мало нешто више (501 
ученик на почетку наставне године  - 495 на крају наставне године).  На почетку ове школске 
године број ученика је мало повећан – 513.  
И поред веома тешке материјалне ситуације у протеклом периоду је извршено неопходно 
одржавање и мање адаптације као и набавка неопходне наставне технологије:  
- Реновиран је паркет у сали – хоблован, лакиран и исцртан терен. 
- Прилагођен је и адаприран простор за децу која раде по ИОПу 2 у посебним групама учешћем на 
конкурсу НИСа „Заједници – заједно“. 
- Адаптиран је санитарни чвор за ученике у приземљу. 
- Реконстуисани су и замењени дотрајали олуци на згради. 
- Набављен је учионички намештај за три учионице.  
- Набављени су нови ормани – 2. комада за библиотеку и обновљен је библиотечки фонд (400 нових 
наслова). 
- Простор у школи је кречен сопственим снагама у више наврата (зборница, простор за рад 
директора, стручних сарадника, учионице – 3 комада). 
- Набављена су нова наставна средства (микроскопи, лап-топ, видео-бим, дигитална камера, 
мултифункционални апарат, лопте, вијаче...). 
- Активиран је рад ђачке задруге. 
- Континуирано се реализују сабирне акције старе хартије а остварени приходи се усмеравају ка 
побољшању ученичког стандарда (набавка наставних средстава, донирање за екскурзије, 
награђивање најуспешнијих ученика...). 

У свим акцијама у школи се максимално ослањамо на сопствене снаге и својим знањима, 
умењима и посебним склоностима школу одржавамо и чинимо је пријатним местом за учење, рад, 
забаву. Трудимо се да она буде безбедна средина за све. Води се рачуна о комуникације међу свим 
учесницима васпитно-образовног процеса, уважавају се појединости и различитости ученика, 
њихових родитеља, окружења, наставног и осталог особља у школи.  

Континуирано се траже могућности за напредовањем иако имамо веома пуно ограничења за то. 
Ниво постигнућа ученика на различитим видовима тестирања је годинама веома низак, ниво знања 
је веома низак – то је последица слабе мотивисаности деце за учење, слабе подршке од стране 
породице која има корене у ниској образовној структури родитеља, великој незапослености – 
материјално тешкој ситуацији у којој деца живе.  
 

Ентузијазам појединаца нас још увек покреће и даје снагу да можемо мењати себе, друге, 
услове живљења и услове рада. 



Мере унапређивања образовно-васпитног рада 
 
На основу континуираног процеса самовредновања свих сфера школског живота 
намећу се следеће мере које би допринеле превазилажењу уочених слабих страна: 
- Радити на побољшању комуникације са родитељима - реализовати редовно 
родитељске састанке и анализирати са родитељима успех ученика. Реализовати и 
разговор са темом значај подршке родитеља детету и узајамно поверење између 
родитеља и деце.  
- Интензивирати рад у оквиру одељенског старешинства - часове ЧОСа посветити 
реализацији тема из програма рада одељенског старешине – бирати садржаје који се 
односе на значај организације процеса учења као и оне из области ненасилне 
комуникације, увредљивих порука, увредљивих надимака, правила понашања - зашто 
их стварамо и зашто их поштујемо, лаж  
- Организовати часове учења учења како на ЧОСу тако и на часовима свих наставних 
предмета  - користити конкретне уџбенике. 
- У процесу стицања знања ученике усмеравати на коришћење уџбеника – записе у 
свескама свести на најмање могућу меру – кратке тезе за подсећање као и на 
коришћење друге литературе и Интернета у циљу стицања знања. 
- Обратити пажњу на мотивацију ученика за учење – значај мотивационог увода 
ученика у час – занимљив, активирајући, необичан (слагалице, песма, асоцијације, 
необичне приче, игрице...) 
- Наглашавати значај континуираног стицања знања ради могућности укључивања у 
свет рада и у опште друштвене токове. 
- Реализовати наставне активности тако да понављање и утврђивање буде 
континуирано – барам кратко  у неком делу часа. 
-  Активирати све ученике вишеструко – планирати разноврсне активности ученика у 
циљу њихове мотивације као и разноврсне методе рада које ће омогућити вишестуко 
усвајање знања (илустративне, демонстративне...). 
- Водити рачуна о циљу часа и задацима које треба реализовати – како образовних тако 
и васпитних те усмеравати активности ка томе.  
- Током рада ученике храбрити, похваљивати, издвајати добро урађене примере и 
посебно их наглашавати, тражити могућности повезивања знања како унутар истог 
предмета тако и међу различитим предметимима. 
- Реализовати часове по плану и програму уз уважавање распореда планираних 
активности понављања, провере и систематизације – водити рачуна о законским 
одредбама о оптерећењу ученика  
- Поштовати план и програм рада као и временске одреднице – већу пажњу посветити 
планирању и усаглашавању планова различитих наставних предмета.  
- Пажњу посветити процесу оцењивања – упутити ученике у правилник о оцењивању, 
анализирати га – оцењивати континуирано, оцене унети за време часа, образложити их, 
дати упутства за даље активности – смернице за поправљање успеха. Придржавати се 
основник начела оцењивања а и општих васпитних принципа у раду са децом: 
доследност, континуираност, вишеструкост, придржавање прописаним критеријумима. 
- Подстицати организацију помоћи у оквиру одељенске заједнице – помоћ другу у 
учењу 
- Интензивирати часове допунске наставе у терминима који су истакнути, ученицима и 
родитељима сопштени 
- Пажњу посветити развоју културе говора на свим активностима – термини који се 
користе, реченице, правила граматичка. Давати лични пример. 
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Мере које се односе на додатну подршку ученицима којима је она потребна 
 

Због пораста потребе за додатном подршком ученицима намећу се следеће активности: 
- Проценити које су добре стране ученика и искористити их у одмеравању захтева и 
појединачних задатака. 
- Водити рачуна о темпу рада током часа и ускладити га са објективним условима. 
- Интензивирати рад са ученицима који нередовно похађају наставу на часовима 
допунске наставе где ће се захтеви индивидуализовати и пратити лични темпо рада 
ученика. 
- Идентификоване ученике којима је потребан индивидуални приступ, евидентирати у 
припреми, захтеве прилагодити њиховим способностима, нивоу знања, интересовању, 
прикупљати документацију, материјале ради могућности заказивања интерресорне 
комисије и по окончању њиховог рада реализовати предложене мере (рад по ИОПу 1 
или 2) 
- Укључити педагога у праћење рада и помоћ појединим ученицима на часу по 
посебном програму. 
- Консултовати психолога у предлагању ученика за ИОП (ради провере способности). 
- Укључити у рад педагошког асистента – реализација помоћи у учењу (време за помоћ 
у учењу). 

-Сарађивати континуирано са родитељима деце којима је потребна додатна подршка, 
пратити степен напредовања, евалуирати постигнуто и пројектовати нове задатке за 
одређен период учења (нпр. 3 месеца) 
- По потреби сарађивати са стручњацима ван школе ради саветовања и планирања 
заједничких задатака за рад са поиједином децом (психолог из развојног 
саветовалишта, дефектолог, логопед...) 

 
 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 
родитељима 

 
Насиље се дефинише као сваки облик један пут учињеног или поновљеног вербалног 
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства деце/ученика.  
Због пораста свих облика насиља – веома детаљно се приступа овом проблему. У 
школи се за сваку годину формира стручни тим који координира активности и прати 
реализацију циљева и задатака у пквиру ове области. 
Циљеви програма рада на превенцији насиља: 
- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе 
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
- Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 
насиља; 
- Информисање свих укључених у рад школе о прецедурама и поступцима за заштиту 
од насиља; 
- Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља; 
- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
Посебни циљеви су: 
- Ангажовање постојећих ресурса Школе за ставрање безбедног и поодстицајног 
окружења; 
- Укључивање различитих учесника образовно-васпитног процеса у превенцију и 
заштиту деце кроз наставне и ваннаставне активности; 
- Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских 
активности ученика.  
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Задаци који се намећу су: 
- Рад и координација Тима за заштиту ученика од насиља; 
- Анализирати  стање  безбедоносне ситуације у школи-процена стања; 
- Планирати превентивне активности ( у оквиру наставних и ваннаставних активности) 
уз активно учешће ученика и родитеља у планирању и реализацији превентивних 
активности; 
- Јасно дефинисане процедуре примењивати у ситуацијама насиља; 
- Организовати и промовисати активности школе у циљу заштите ученика од насиља, 
учествовање у пројектима и сл. 
- Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом; 
- Информисати ученике и родитеље о садржајима важним за безбедност и 
активностима образовно-васпитне установе на плану превенције; 
- Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма заштите; 
- Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и 
сузбијању насиља 
Тим који је задужен за праћење, редовно ће извештавати о реализованим активностима 
у оквиру програма превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција 
других облика ризичног понашања 

 
 

Мере превенције осипања ученика 
 
Пратећи кретање ученика годинама уочено је смањивање броја ученика – одељења у 
нашој школи. Узроке томе смо пронашли у повећаном броју одлазака комплетних 
породица у друге средине због запослења родитеља. Немогућност проналажења 
запослења родитеља у локалној заједници је наметнуло породицама одлазак и потрагу 
посла у неким другим срединама. Наша школа одржава број ученика већ неколико 
година око 500 али у поређењу са ранијим школским годинама – смањење је видно. 
Одељења нам опстају у постојећем броју али је то проузроковано повећаним бројем 
деце која раде по индивидуалном образовном плану. Број ученика са одређеним 
сметњама је такође у порасту. Све нам то намеђе потребу сарадње са локалном 
заједницом, намеће нам рад  на проналажењу и стварању услова за професионално 
ангажовање одраслих људи а самим тим и останак породица у нашем месту. 
 

 
План припреме за завршни испит 

 
Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања 
и васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року. Изузетно, ученици који из 
оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу 
обавити завршни испит у августовском року.   
На завршном испиту  се  проверава знање  и умење  из српског, односно матерњег 
језика,  математике и из пет наставних предмета из природних и друштвених наука 
(комбиновани тест којим су обухваћена знања из биологије, хемије, физике, географије 
и историје) решавањем задатака у писаној форми. 
Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је припрема 
ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања. 
У нашој школи се планира припрема на почетку наставне године и то уз предмета 
српски језик и математика са фонсом часова који је потребан по процени предметног 
наставника (најчешће један час недељно – 36 часова на годишњем нивоу). Остали 
наставници планирају најмање по 10 часова припреме.  План активности је следећи: 
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Рб. Активност Носилац Време 
1. Задужење наставника за часове припремне наставе од 

стране директора – решење о 40-о часовној радној 
недељо 

Директор Септембар 

2. Упознавање ученика за планом и програмом завршног 
испита, са програмом припреме за испит и са 
планираним активностима  

Стручни 
сарадници 
и 
одељенске 
старешине 
8. разреда 

Септембар 

3. Информисање родитеља о организацији припремне 
наставе и значају организованог и континуираног рада 
које ће се реализовати у школи 

Септембар 

4. Планирање припремне наставе Предметни 
наставник 

Септембар 

5. Избор начина за реализацију (континуирано током 
године, на крају наставне године) 

Предметни 
наставник 

Септембар 

6. Формирање група, одређивање термина рада Предметни 
наставник 

Септембар 

7. Рад са ученицима уз евидентирање присутности деце Предметни 
наставник 

Октобар - 
јуни 

8. Праћење мотивације ученика за оваквим обликом рада 
и периодично извештавање на седницама одељенског 
већа и родитељским састанцима 

Одељенски 
старешина 

На крају 
квартала 
учења 

9. Анализа ефикасности рада – анализа резултата  ученика 
на завршном испиту 

Стручни 
сарадници 

Јун 

10. Предлог мера за превазилажење уочених слабости и 
пројектовање нових активности 

Тим за 
израду 
Годишњег 
плана рада 
школе 

Јун - 
септембар 

 
План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 
У условима у којима школе живе – намеће се потреба сталног праћења промена у 
друштву и изналажења могућности за прибављањем материјалних средстава која би се 
улагала у живот и функционисање школе. Друштвене заједнице прушају могућности за 
доделом средстава која би се улагала и у области васпитања и образовања. Због тога се 
у школи формира тим заинтересованих људи који ће пратити дешавања у друштвеној 
заједници, пратити садржаје конкурса за доделу средтава, сакупљати битне податке, 
радити на изради пројектне документације и по додели средстава пратити реализацију 
пројектних задатака.  
План активности обухвата следеће: 
Рб. Активност Носилац Време 

1. Формирање тима који ће радити на изради 
пројеката школе 

Наставничко 
веће 

Септембар 

2. Едекација чланова тима за посање пројеката Оптински 
тим 

Јесен, 2017. 

3. Праћење стања у школи и процењивање потреба 
школе 

Школски 
тим 

Два пута 
годишње 

4. Праћење активности у локалној и широј заједници Школски 
тим 

Континуирано 

5. Избор понуђених пројеката и рад на прикупљању 
података ради укључивања школе 

Школски 
тим 

По 
објављивању 
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Конкурса 
6. Планирање активности у школи Школски 

тим 
По 
објављивању 
Конкурса 

7. Информисање свих актера школског живота о 
планираним активностима 

Школски 
тим 

Након 
објављеног 
Конкурса 

8. Планирање материјалних потреба и расподеле 
средстава 

Школски 
тим 

Током рада на 
Пројекту 

9. Планирање и реализација различитих видова 
едукација у циљу реализације задатака из 
одабраног пројекта 

Школски 
тим 

Током рада на 
Пројекту 

10. Укључивање заинтересованих ученика, 
наставника, родитеља и осталих субјеката 
васпитно-образовног рада у реализацију 
планираних активности 

Школски 
тим 

Током рада на 
Пројекту и на 
реализацији 
планираних 
активности 

11. Праћење реализације планираних активности Школски 
тим 

Током 
реализације 
активности и 
на крају 
циклуса 

12. Анализа резултата – сачињавање извештаја о 
реализованим активностима 

Школски 
тим 

На крају 
планираног 
циклуса 

 
 

План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора  
 

Усавршавање наставника и стручних сарадника ће се реализовати током  школске године у 
складу са програмима личног усавршавања сваког наставника и сарадника и програма усавршавања 
на нивоу школе.  
Стручно усавршавање обухвата  лична усавршавања која наставници спроводе индивидуално 
избором едукација које су у вези са наставним предметом који предају. Личним усавршавањем ће 
бити обухваћено учешће на семинарима са одрећеном темом коју ће сваки наставник бирати у 
складу са својим интересовањима и потребама. 
Наставници и стручни сарадници ће наставити започете едукације из претходних периода које се 
односе на образовне стандарде и њихову имплементацију у оперативне програме рада.  
Наставници и стручни срадници ће се укључивати у програме усавршавања  које ће организовати и 
реализовати Министарство просвете, науке и технолошког развоја и стручњаци из одређених 
области  због промене наставних планова и програма и због потребе дидактичко-методичког 
усавршавања.  
У школи ће се радити на реализацији посебних програма  који ће се реализовати кроз програме 
рада Наставничког већа и стручних већа. 
Успостављена сарадња са Центром за стручно усавршавање Кикинда омогућиће наставницима 
присуство едукацијама који они oрганизују. 
Програм стручног усавршавања мора водити рачуна о компетенцијама наставника тако да ће се 
реализовати у оквиру 4 области: наставна област, предмет и методика наставе, проучавање и 
учење,подршка развоју личности ученика и комуникација и сарадња. 
Следи табеларни приказ општих активности стручног усавршавања: 
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Редни 
број 

Активности 
Приближно 

време 
реализације 

Носилац посла 

1.  Планирање и анализа Развојног плана школе, рад 
на изради новог Школског развојног плана 

Август, 
септембар 

Тим за ШРП 

2.  Стручно усавршавање у оквиру рада стручних 
већа по посебним програмима где су заступљене 
специфичне теме за дато веће 

Токон године Руководиоци 
стручних већа 

3.  Коришћење литературе , часописа , везаних за 
наставу и учење 

Континуирано Сваки наставник 
појединачно 

3.   Коришћење школске и сеоске библиотеке као и 
доступне стручне литературе и стручне периодике 

Континуирано Сваки наставник 
појединачно 

4.   Коришћење интернета и откривање нових 
информација са различитих сајтова ради 
сазнавања више појединости о иновацијама у 
настави и њихова примена 

Континуирано Сваки наставник 
појединачно 

5.   Употреба Каталога за одређену школску  годину и 
информисање о семинарима 

По обвављивању 
Каталога 

Сваки наставник 
појединачно 

6.   Усклађивање плана стручног усавршавања са 
планом усавршавања наставника при 
Регионалном центру за стручно усавршавање 
наставника у Кикинди 

По објављивању 
распореда 
семинара у ЦСУ 
Кикинда 

Сваки наставник 
појединачно 

7.   Избор одређених семинара за које је стручно веће 
разредне наставе и осталих већа заинтересовано 

По календару 
семинара у ЦСУ 
Кикинда 

Стручна већа 
Наставничко веће 

8.   Коришћење Базе знања, снимање и одлагање 
одговарајућих радова на ЦД – ове ради њихове 
примене у настави 

Континуирано Сваки наставник 
појединачно 

9.   Присуствовање семинарима и обука наставника у 
организацији: Општинске управе, школе, 
Регионалног центра 

По посебном 
плану 

Сваки наставник 
појединачно 

10.  Примена наученог са семинара : у настави,  као 
предавање члановима одељењског већа, 
одржавање огледног предавања 

Након 
реализованиг 
едукација 

Сваки наставник 
појединачно 

11.  Омогућавање наставницима да стекну виши 
степен образовања и полагање стручног испита 

По потреби 
наставника 

Сваки наставник 
појединачно 

12.  Присуство и учешће на семинарима, 
симпозијумима и другим облицима 
акредитованих програма. 

Периодично Сваки наставник 
појединачно 

13.  Стално посећивање сајта Министарства просвете 
и упознавање са новинама у образовању 

Комтинуирано Сваки наставник 
појединачно 

14.  Пријављивање на конкурсе (Креативна школа и 
све оне који ове школске године буду 
организовани) ради увођења иновација у настави 

По објављивању 
конкурса 

Сваки наставник 
појединачно 

15.  Коришћење мултимедијалне учионице и 
савремене наставне технологије 

Током године Сваки наставник 
појединачно 

16.  Огледна предавања наставника који ће 
представљати примену техника са семинара 

По посебном 
распореду 

Сваки наставник 
појединачно 
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Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 
 
Брз развој знања а потом и примене тих знања у све области рада намеће потребу и 
мењања саме наставе која треба да удовољи променама. Наставници и стручни 
сарадницу прате континуирано промене а активности које се реализују у школи су 
следеће: 

Рб. Активности 
Време 

реализације 
Носилац посла 

1. 
Праћење стручне литературе и информисање о 
променама и иновацијама у области метода и техника 
рада 

Континуира
но 

Наставник, 
стручни сарадник 

2. 
Праћење осталих извора информација о променама и 
иновацијама у области метода и техника рада - Интернет 

Континуира
но 

Наставник, 
стручни сарадник 

3. 
Праћење и укључивање у едукативне програме који су 
усмерени ка иновирању наставе, учења и оцењивања 
ученика 

По програму 
Центра за 

струч.усавр
шавање 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

4. 
Планирање наставних и осталих активности уз примену 
методских иновација 

Август, 
септембар 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

5. 
Реализација наставних активности где ће бити 
примењене иновативне методе и технике рада 

По програму 
рада 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

6. 
Анализа реализованих активности, сагледавање ефеката 
рада, уочавање добрих страна и опажање пропуста 

Након 
реализације 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

7. Пибликовање иновација у стручној литератури 
Након 

реализације 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

8. 
Усаглашавање критеријума оцењивања наставника – 
заузимање јединственог става 

Континуира
но 

Одељенска већа 

9. Оцењивање дечјег постигнућа у свим областима  
Континуира

но 

Предметни 
наставници, 

учитељи 

10. 
Примена различитих  начина оцењивања ученика уз 
уважавање индивидуалних карактеристика сваког 
појединца 

Континуира
но 

Предметни 
наставници, 

учитељи 
 
 
План укључивања родитеља, односно других законских заступника у рад школе 

 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 
поверења.  Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и 
облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају 
детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе 
и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 
финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Ради праћења 
успешности програма сарадње са породицом, школа ће периодично анкетирати 
родитеље, односно старатеље, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са 
породицом и у погледу њихових сугестија за наредне периоде. Мишљење родитеља, 
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односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку 
вредновања квалитета рада школе 

Због значаја једниственог деловања породице и школе, Програм сарадње са 
породицом обухвата разноврсне садржаје рада.Садржаји се реализују кроз све школске 
активности. 

Комуникација са родитељима се намеће као веома значајан фактор у 
заједничком васпитном утицају а то подразумева и укључивање родитеља у живот и 
рад школе и школско учење као и стварање између школе и Школског одбора. 

Планирани садржаји рада су: 
 

Рб САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИЛАЦ 
1. Заједнички сусрети родитеља и наставника по 

програму сарадње одељенског старешине и 
родитеља 

4 пута годишње по 
програму а по 
потреби и чешће 

Одељенски 
старешина 

2.  Индивидуални контакти са родитељима у 
школи и у родитељском дому 

током године Одељенски 
старешина 

3. Контакти са групом родитеља који имају 
заједнички проблем 

време по потреби Стручни 
сарадници 

4. Континуирана сарадња са родитељима чија 
деца имају потешкоћа било које врсте и за које 
се сачињава ИОП – идентификација, праћење, 
дефинисање циљева и задатака рада 

током целе 
школске године 

Одељенске 
старешине 

5.  Едукативна радионица са родитељима ученика 
1. разреда –Приступ настави и детету – Како 
припремити дете за полазак у школу 

мај 
јун 
септембар 

Стручни 
сарадници 

6. Едукативна радионица са родитељима ученика 
8. разреда – Како помоћи детету у избору 
будућег занимања 

април Стручни 
сарадници 

7. Едукативна радионица са родитељима ученика 
IV и V разреда - Промене у пубертету и јаз 
деце и родитеља    

април Лекар, 
стручни 
сарадници 

8. Електронско насиље – викенд родитељства – за 
ученике 4., 5. и 6. разреда 

октобар – у оквиру 
Дечје недеље 

Психолог, 
представник 
полиције 

9. Ангажовање родитеља у раду слободних 
активности 

по потреби Наставници 

10 Учешће родитеља у реализацији друштвено 
корисног рада 

током године Одељенски 
старешина 

11. Учешће  родитеља у културно-уметничким 
активностима школе 

током године Наставници 

12. Ангажованост родитеља одређених занимања у 
реализацији програма појединих предмета и 
програма професионалне оријентације 

по потреби Предметни 
наставници 

13. Учешће родитеља у спровођењу хуманитарних 
акција 

по потреби Активисти ЦК 

14. Активна партиципација родитеља у свим 
школским активностима – предлозима, 
идејама, учешћем у реализацији и евалуацији 

током године Савет родитеља 

15. Отворени дани Сваког месеца Одељенске 
старешине 

16. Испитивање задовољства родитеља програмом На крају сваког Педагог у 
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сарадње, прикупљањље мишљења и  предлога 
за наредне периоде планирања 

полугодишта сарадњи са 
одељенским 
старешинама 

 
План сарадње са другим школама и установама 

 
Школа је механизам у ком се одражавају све промене које се догађају у локалном 
окружењу али и даљем. Школа зато мора да прати наведено и да промене уграђује кроз 
активности , да заједно са представницима самоуправе анализира потребе и уноси их у 
своје оперативне планове. Да би се удовољило наведеним потребама школа успоставља 
сарадњу са другим школама и установама које омогућавају реализацију планираних 
активности а оне су многобројне и разноврсне: 
Рб. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИЛАЦ 
1. Такмичења ученика из различитих области По календару Стручна већа 
2. Спортски сусрети са ученицима другим школа По календару Стручно веће 
3. Учешће на тематским конкурсима које реализују 

одређене школе, установе и организације  
По календару Предменти 

наставници 
4. Сусрети са децом у предшколској установи По програму 

сарадње 
Стручни 
сарадници 

5. Учешће у заједничким едукативном радионицама 
које реализују школе,удружења, организације 

По програму 
сарадње 

Наставници 

6. Учешће у културним збивањима (Банатски културни 
центар, Библиотека Нови Бечеј, Дом културе Нови 
Бечеј, културно-уметничка друштва, музеји...) 

По програму 
друштава 

Наставници 

7. Презентовање средњих школа, могућности наставка 
школовања, материјални услову за школовање у 
одређеним образовно-васпитним установама 

По програми 
професионалне 
оријентације 

Тим за ПУ 

8. Упознавање средњих школа – посете средњим 
школама у окружењу 

По програми 
професионалне 
оријентације 

Тим за ПУ 

9. Планирањем и реализацијом активности које се 
односе на уређење простора у ком живимо 

По програму  Тим за 
заштиту 
животне 
средине 

10. Планирање и реализација едукативних радионица 
које се односе на очување животне средина 

По програму 

11. Материјална подршка коју школи пружају установе 
у реализацији одређених заједничких програма 

По 
финансијском 
плану  

Установе 

12. Организациона и стручна подршка у реализацији 
појединих програма рада 

 Установе 
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Област промена 
 
 
 

ФИЗИЧКЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ – ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕГ 
ОРГАНИЗМА И УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА О ЗНАЧАЈУ НАВЕДЕНОГ 

 
 
Наша жеља је да, користећи људске и материјално-техничке ресурсе као и реализоване 
задатке из претходног циклуса школског развојног планирања, исходе Школског развојног 
планирања за период од 2012. – 2017. унапредимо тако што ћемо подићи квалитет наставе 
и повећати образовно постигнуће ученика са посебним освртом на знања која се односе 
на здравље и правилан физички и психички развој деце, стварајући предуслове у смислу 
просторних, здравствено-хигијенских,  материјално-техничкх услова и опремљености школе 
потребних за остварење развојних циљева. 
У ери компјутеризације заборавили смо на физички раст и развој деце. Уочен је велики број поре- 
мећаја развоја: слабије развијене моторичке способности, неправилан раст, деформитети разли- 
читих врста, повећана гојазност међу децом. 
Зато смо се и одлучили да нам у предстојећем циклусу школског развојног планирања приоритет 
буде развој физичких и моторичких способности деце:  

- правилан раст и развој дечјег организма и усвајање знања о значају наведеног. 
  

 
 

Исходи:  
 

 
Ученици са усвојеним знањима о физичком и психичком развоју деце 

 
 

Унапређен ниво знања и навика из области здравства, хигијене и екологије 

 
 

Ангажована деца у слободним активностима школе у складу са њиховим 
интересовањима и способностима 

 
 
 



Разрада циљева: 
 

Специфичн
и циљеви 

Задаци 
 

Aктивности Носилац Време реализације 

У
св

ај
ањ

е 
зн

ањ
а 

о 
зн

ач
ај

у 
ф

из
ич

ко
г 

ра
зв

ој
а 

де
це

 Стицање знања о значају 
физичког здравља за 

опште стање организма 

Тематска предавања у оквиру наставних предмета Предметни наставници По програму 
предмета 

Дискусије у оквиру одељенске заједнице Одељенски старешина Почетак школске 
године 

Предавања стручњака ван школе - лекара Лекари специјалисти Пролечни период 

Стицање знања о 
развојним променама 

деце 

Реализација наставних садржаја природа и друштво и 
биологија 

Учитељи и предметни 
наставници 

По програму 
предмета 

Реализација тема у оквиру рада на ЧОСу Одељенске старешине По програму 
Радионице о развојним променама Наставници биологије По програму 

Стицање знања о 
правилном расту и 

развоју 

Физички развој деце Наставници биологије По програму 
Раст  дечјег организма у зависности од узраста Наставници биологије По програму 
Развојне промене деце – разлике између полова Одељенске старешине По програму 

У
св

ај
ањ

е 
зн

ањ
а 

о 
зн

ач
ај

у 
пс

их
ич

ко
г 

ра
зв

ој
а 

де
це

 Стицање знања о 
психичком развоју детета 

Развој дечјег сазнања Педагог Новембар 
Развој дечјих емоција Психолог Новембар 

Развој ставова код деце Педагог Фебруар 

Развој интересовања 

Формирање дечјих интересовања Одељенски старешина Континуирано 
Развој дечјих интересовања Одељенски старешина Континуирано 
Подстицање развоја дечјих интересовања укључивањем 
у разноврсне активности 

Одељенски старешина и 
предметни наставници 

Септембар, октобар 

Стицање знања о систему 
вредности 

Друштвене вредност - стварање Сви васпитни чиниоци Континуирано 

Развој вредности 
Развој система вредности Сви васпитни чиниоци Континуирано 
Критички став према вредностима Континуирано 

Е
ду

ка
ци

ја
 д

ец
е 

и 
ро

ди
те

љ
а 

о 
зд

ра
ви

м
 Стицање знања о значају 

здраве исхране 
Правилна исхрана везана са узрасним карактеристикама Наставник биологије, 

одељенски старешина 
По програму 

Стицање знања о 
коришћењу природних 

Здрава и нездрава храна из природе По програму 
Правилна исхрана и утицај на раст и развој По програму 
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ресурса у исхрани 
Формирање навика 

здраве исхране 
Недеља здраве хране - демонстрација Црвени крст Октобар 
Гојзност као проблем данашњице Наставник биологије Децембар 

Развијање знања код 
родитеља о улози  у 

правилној исхрани деце 

Штетне материје које се користе у исхрани Родитељи - нутриционисти Фебруар 
Здрава и нездрава храна Родитељ - лекар Октобар 
Значај редовне исхране – школске ужине Родитељ - лекар По програму рада  

Ф
ор

м
ир

ањ
е 

на
ви

ке
 з

а 
ф

из
ич

ки
м

 
ве

ж
ба

њ
ем

 

Обезбеђење просторних 
услова за редовним 

физичким вежбањем у 
школи 

Адаптација школске фискултурне сале Директор Јесен 2017. 
Набавка неопходних наставних средстава  Стручна већа и директор Почетак наставне 

године 
Уређење отвореног простора за физичко вежбање – 
сређивање спортских терена, осталог простора за 
вежбање 

Директор, представници 
локалне самоуправе 

Пролеће 2018. 

Опремање простора адекватним справама за вежбање Стручно веће наст. физичког 
васпитања 

Почетак наставне 
године 

Сарадња са спортским 
друштвима у локалној 

заједници 

Мотивација ученика за укључивање неки вид спортског 
вежбања 

Сви чиниоци Континуирано 

Редовно вежбање по научно заснованом програму Лица која раде у оквиру 
спортских друштава и 
наставници физичког 

Континуирано 
Прилагођање захтева сваком појединачном детету – 
уважавање индивидуалности 

Континуирано 

Укључивање деце у различите нивое такмичења По календару 
Праћење напредовања деце Континуирано 
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Евалуација 
 

Исходи 
Критеријуми успеха  

Инструменти Време 
праћења 

 
Носиоци 

Ученици 
Наставници и 

сарадници 
Родитељи Локална заједница 

Повећан ниво 
знања о значају 
физичког 
здравља за 
опште стање 
организма  

Повећан ниво 
знања и општа 
мотивисаност за 
стицање знања 

Заинтересован 
наставник који 
користи 
разноврсне, 
савремене методе и 
технике у свом раду 

Родитељ са 
свешћу 
континуиране 
потребе стицања 
знања свог 
детета  

Представници 
локалне заједнице 
у улози партнера 
по питању 
остварења овог 
исхода 

Правилник о 
оцењивању, 
тестови 
знања, 
самовреднова
ње и екстерне 
евалуације 

Континуира
но, 
интензивно 
на крају 
класификаци
оних 
периода 

Наставници 
предметне  и 
разредне наставе, 
ученици, стручни 
сарадници, 
родитељи 

Повећан ниво 
знања о значају 
психичког 
развоја деце  

Повећан ниво 
знања 

Заинтересовани 
наставници који 
уважавају промене 
деце 

Родитељи који 
поседују знања и 
примењују их у 
васпитном раду 
са децом 

Представници 
локалне заједнице 
у улози партнера 
по питању 
остварења овог 
исхода 

Самопроцена, 
тестови знања 
у оквиру 
појединих 
предмета 
(биологија) 

Континуира
но 

Наставници 
предметне  и 
разредне наставе, 
ученици, стручни 
сарадници, 
родитељи 

Виши ниво 
менталног 
здравља деце 

Развијена потреба 
за тражењем 
стручне помоћи у 
решавању (знања, 
развоја општег, 
здравља) 

Наставници и 
сарадници 
оспособљени за 
моделе сарадње са 
стручном службом, 
здравственим 
организацијама, 
Центром за 
социјални рад 

Заинтересовани 
родитељи за 
препознавање 
потребе за 
помоћ по 
питању стања 
менталног 
здравља деце  

Информисаност о 
бризи школе за 
ментално здравље 
деце и спремност 
за партнерски 
однос и 
асистенцију у 
решавању 
задатака везаних 
за исто 

Едукације  
Посматрање 
 

Континуира
но 

Стручне служне 
при школи, 
домовима 
здравља и 
центром за 
социјални рад 

Повећана 
интересовања 
деце – већа 
ангажованост 

Повећан број 
ученика у 
слободним 
активностима 

Заинтересовани 
наставници за рад у 
слободним 
активностима 

Родитељи који 
подстичу 
ангажовање деце 
и сами се 

Партнерски однос 
– спремни за 
пружање 
материјалне 

Праћење 
ангажованост
и деце – број 
учесника у 

Континуира
но 

Наставници 
физичког 
васпитања и 
одељенске 
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ученика у 
ваннаставним 
облицима рада  

појављују као 
инструктори у 
раду 

подршке понуђеним 
активностима 

старешине 

Особе спремне 
да процењују и 
одваја вредно од 
невредног 

Формирани 
системи 
вредности 

Развијен правилан 
поглед на 
вредности 

Родитељи 
способни да 
процењују 
вредности 

Локална заједница 
која подстиче 
праве вредности  

Скале 
вредности 

Континуира
но 

Сви учесници  

Едуковане особе 
о здравиим 
стиловима 
живота 

Фофмирани 
системи знања 
који се 
надограђују 

Заинтересовани 
наставници за 
личну едукацију 

Заинтересовани 
родитељи за 
долажење до  
нових знања 

Заједница која 
подстиче 
едукативне 
програме  

Протоколи – 
учешћа у 
едукативном 
програмима 

Континуира
но 

Сво учесници 

Развијање 
потреба за 
сталним 
физичким 
вежбањем 

Свакодневно 
физичко вежбање 

Оспособљени 
наставници за 
пружање помоћи и 
подстицање деце  

Родитељ који 
прати и 
усмерава дете – 
организује му 
вежбања 

Органуизује 
разноврсне 
активности 
вежбања заједно 
са школом 

Евиденција 
различитих 
активности 
вежбања 

Континуира
но 

Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Обучен, 
константно 
усавршен 
наставник  

Повећан ниво 
знања као 
последице 
стручног 
усавршавања 
наставника  

Заинтересован 
наставник који 
користи 
разноврсне, 
савремене методе и 
технике у свом раду 

Родитељ упознат 
са процесом 
усавршавања 
наставника 
школе 

Локална заједница 
као подршка за 
материјалну 
страну 
реализације 
процеса обука 

Правиллник, 
индивидуални 
планови 
стучног 
усавршавања 
и план 
стручног 
усавршавања 
установе, 
документациј
а за праћење и 
праћење 
каријерног 
напредовања 

Временски 
период 
предвиђен 
Правилнико
м о 
стручном 
усавршавањ
у 

Сви субјекти 
предвиђени 
Правилником, 
укључујући 
центре, Завод, 
Школске управе... 
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Увећан број 
ученика чланова 
спортских 
клубова 

Ученик –
такмичар 

Наставник спреман 
да пружи подршку 
лицу стручном за 
спровођење обуке 

Едукован 
родитељ упознат 
са значајем 
правилног 
физичког развоја 
детета 

Спремна да 
организационо и 
материјално 
помогне 
реализацији обуке 

Евиденција 
тока обуке, 
анализа 
такмичарских 
резултата 

У 
тромесечни
м циклусима 

Наставници 
физичког 
васпитања, 
одељенске 
старешине, 
инструктори 
пливања и 
тренери 

Усвојена знања 
која се 
примењију о 
здравој исхрани 

Правилна исхрана 
– смањен број 
деформитета и 
гојазности 

Остручени 
наставници за 
пружање 
адекватних знања 

Заинтересовани 
и ангажовани за 
реализацију 
здраве исхране 
деце 

Вољна да помогне 
пројекте и 
манифестације о 
здравој храни 

Евиденција о 
деформитети
ма код деце 

Једном 
годишње 
 

Одељенске 
старешине 

 
 

 
Састав школског тима за развојно планирање: 
Владимир Голушин –директор – руководилац тима 
Бербаков Сања, школски педагог 
Јелена Игњатовић Мунћан, школски психолог 
Вера Жијан, професор разредне наставе 
Сандра Трајлов, професор енглеског језика 
Етелка Шкорић, наставник разредне наставе 
Душко Терзин, професор разредне наставе  
Санела Јакшић, ученик -  представник Ђачког парламента 
Весна Батањски – члан Школског одбора 
Весна Јакшић - члан Савета родитеља 


