
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВОЈНИ ПЛАН РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

ОШ“ Петар Петровић Његош“ Зрењанин Страна 2 

 

Развојни тим школе: 

 

Мирослав Брњош – директор школе 
Весна Шкара – професор разредне наставе,  председник 
Маја Васић – професор разредне наставе,  
Борис Хекел –професор математике, записничар  
Станислава Бандуљ – професор техничког и информатичког образовања 
Марина Којић – професор енглеског језика 
Тања Берберски – професор физичког васпитања 
Биљана Ђорђић – професор информатике и рачунарства 
Елвира Молнар Лакатуш – дефектолог - олигофренолог 
Бојана Томић – представница ученичког парламента 
Драган Босић – представник Школског одбора 
Ивана Бранковић –представница Савета родитеља, заменик председника 
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Садржај: 

 

1. Увод 
2. Документа - законодавни оквир 
3. Смернице за развој плана и развојни тим 
4. Мисија и визија школе 
5. Снаге и слабости школе – SWOT анализа 
6. Самовредновање 
7. Ресурси 
8. Потребе, приоритети и општи циљ  
9. Акциони план 
10. Реализација 
11. Евалуација 
 

 

 

На основу члана 49.  Закона  о основама система образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС бр.72/09; 52/11; 55/13), Школски одбор ОШ "Петар Петровић Његош" 
Зрењанин је, на седници одржаној 26.12.2013. године, саслушао  предлог Стручног 
актива за развојно планирање за  усвајање  стратешког   плана  развоја школе. 
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Развојни план ОШ „Петар Петровић Његош“ 
од 1.01.2014. до 31.08.2018. 

 
 

О нама  
 
         Основна школа  «Петар Петровић Његош» је највећа школа у Средњобанатском 
округу. Налази се на ободу града Зрењанина у насељу Багљаш. Броји преко хиљаду 
ђака и око стотину наставника. 
 Школа је почела са радом 15. маја 1973. године. Од тада па до данас, мењала је 
свој изглед, своју структуру и кадар. Ипак, остала је препознатљива  по својој 
величини и завидним резултатима рада. 
 Нашу  школу похађа око 1200 ученика сврстаних у педесет одељења. Рад се 
одвија у две смене: парну и непарну смену. Непарну чине ученици I, III, V и  VII 
разреда, а парну чине ученици  II, IV, VI и  VIII разреда. 
  Просечна оцена постигнућа, на нивоу школе, креће се око 4,00.  
 Школа има могућности да примењује најсавременије методе рада у настави и 
савремену наставну технологију. Одлично опремљена медијатека центар је за 
одржавање часова са мултимедијалним приступом. Хоризонтално учење и размена у 
школи, омогућили су настанак неколико Зборника добре праксе. 

У школи постоји продужени боравак са око 50 ученика нижих разреда. 
Домаћини смо  великог броја такмичења и манифестација.  
Ђачка задруга основана је 2008. године. У њој ученици,родитељи и 

наставници, заједнички, израђују украсне и употребне предмете од природних 
материјала који су обележје нашег поднебља. Задруга редовно учествује на многим 
манифестацијама у граду и околини. 
Актуелна дешавања  ажурирају се на нашем сајту. 

Учествујемо и на безбројним конкурсима, освајамо награде (чак и оне вредне 
неколико десетина хиљада динара), обилазимо вртиће приказујући луткарске 
представе и игроказе или поклањајући играчке, увежбавамо фолклор, модерни плес, 
балет, мачевање, доносимо пехаре са спортских надметања, а гимнастичарке и мале 
балерине представљају нашу државу у Европи. 

Јесен 2013. нам је донела још једно значајно признање: велики пехар је 
заслужила наша рукометна мушка екипа за освојено прво место у Србији. 

У оквиру организације Савеза за школски спорт Србије, одржано је Државно 
првенство у рукомету од 30.11.2013 - 1.12.2013. године у Кикинди. Основна школа 
“Петар Петровић Његош” из Зрењанина је у конкуренцији од 8 екипа освојила златну 
медаљу. 
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3. Смернице за развој плана и развојни тим  

 

Кроз процес развоја школе, унапређујемо локалну заједницу  и свест о 
важности школе као носиоца знања, умећа и вештина. Модерне технологије доносе 
са собом изазове, нова знања и навике и мењају животни стил. Доступност 
интернета  и средстава масовне комуникације пружа могућност да образовање буде 
приступачније свима. Имајући у виду економску кризу, огранченост ресурса, 
сиромаштво и  недовољно улагање друштва у школу потребно је развијати свест 
свих нас: директора, наставника, родитеља, запослених у локалној самоуправи и 
институцијама о заједничком раду на обезбеђивању савременије, модерније  школе, 
која деци може да обезбеди стандарде светског образовања.  

 
Након разумевања контекста у којем одрастају деца данас, консултација са 

наставницима, родитељима, представнцима локалне управе  и другим актерима, 
утврђени су приоритети, дефинисани циљеви као и активности за повећану 
ефикасност и квалитета образовно - васпитног рада.  

 
На Школском одбору одржаном децембра 2013.год. формиран је Стручни 

актив за развојно планирање који чине 11 представника/це учитеља, наставника, 
стручних сарадника, Савета родитеља , Школског одбора, Ученичког парламента и 
директора школе. Током децембра 2013. год. урађена је SWOT анализа на стручним 
већима, Ученичком парламенту, Школском одбору и  Савету родитеља на основу које 
су креиране мисија и визија и дате смернице за даљи развој школе. 

 
Након формирања,  Стручни актив за развојно планирање је одржао десет 

састанака на којима су анализирани проблеми, мапирани ресурси,  израђена анализа 
стања и SWOT анализа и дати предлози мера за Акциони план, којима би се 
побољшавали услови и квалитет рада у школи. 

 
За израду Развојног плана утрошено је 150 сати рада, а  Развојни план је дат на  

усвајање од стране Школског одбора на састанку одржаном 26. децембра 2013. 
године. 

Развој услова рада у  ОШ „Петар Петровић Његош“ кретаће се у интересу свих 
родитеља, ученика и наставника као и локалне самоуправе, а у интересу 
квалитетнијег живота, образовања и васпитања младе генерације. 
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4. Мисија и визија  
 

Мисија 
 
Мисија наше ОШ “Петар Петровић Његош“  је креирање модерне, ефикасне и 
занимљиве школе по мери детета, која подстиче и мотивише ученике/це да 
унапређују знања, вештине и способности унутар личних и  друштвених 
перспектива и оспособљава их за целоживотно учење, које је засновано на 
поверењу, повезаности, солидарности, активизму и поштовању различитости. 
 
Визија 
 
ОШ “Петар Петровић Његош“ тежи да буде савремено опремљена  школа, лидер у 
образовању, која креативним и иновативним програмима  који су у складу са 
интересима окружења, подржава активно учење, тимски рад и развојне потребе 
својих ученика/ца и свих осталих учесника/ца у наставном процесу. Кроз 
партнерство са родитељима и широм заједницом радиће на стварању безбедног 
окружења у ком сви могу да признају и поштују осећања других. 
 

 

 

5. Снаге и слабости школе – SWOT анализа  

СНАГЕ            СЛАБОСТИ 

 традиција дуга преко 40 година 
у 

 васпитању и образовању 
ученика; 

 највећа школа у граду; 
 наша опредељеност ка сталном 

иновирању наставног рада; 
 наставници примењују 

одговарајућа дидактичко-
методичка решења на часу; 

 наставници користе наставне 
методе које су ефикасне у 
односу на циљ часа; 

 наставници ефикасно 
управљају процесом учења на 
часу; 

 наставници прилагођавају рад 

 ученици  не користе у довољној 
мери доступне  изворе знања; 

 наставници не дају увек 
повратне информације о 
напредовању ученика; 

 неуједначени критеријуми 
наставника према свим 
ученицима; 

 просечни резултати на 
завршним испитима нису бољи 
у односу на претходну школску 
годину; 

 у школи недовољно добро 
функционише мрежа за 
решавање проблема насиља; 

 не постоји посебан простор за 
индивидуалне састанке 
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на часу образовно-васпитним 
потребама ученика; 

 наствници су флексибилни и 
имају разумевања за ученике; 

 наставници тематском и 
интердисциплинарном 
наставом превазилазе 
проблем садржајно и 
временски неусклађеног 
градива у оквиру сваког 
разреда   

 школске оцене су у складу са 
постигнућем ученика на 
завршним испитима; 

 у школи функционишу тимови 
за подршку ученицима; 

 у школи функционише систем 
подршке деци из осетљивих 
група; 

 у школи се организују 
превентивне активности које 
доприносе безбедности у 
школској заједници; 

 школа сарађује са родитељима 
и релевантним институцијама у 
пружању подршке ученицима; 

 редовно стручно усавршавање 
наставника; 

 тимски рад директора, 
наставника и стручних 
сарадника; 

 учешће и успеси наших ученика 
на различитим такмичењима и 

 задржавање успеха у каснијем 
школовању; 

 организован продужени 
боравак; 

 Ученички парламент; 

 модерни и добро опремљени 
кабинети; 

 Савремена  образовна 
технологија у медијатеци; 

 разглас; 
 сала за физичко; 

наставника са родитељима и 
ученицима; 

 за новопридошле ученике и 
наставнике слабије се 
примењују  разрађени поступци 
прилагођавања на нову 
школску средину; 

 резултати ученика/ца са 
сметњама у развоју се 
недовољно подржавају, 
промовишу и награђују; 

 постигнућа и успеси наставника 
се недовољно подржавају 

 мрежа екстерне и интерне 
комуникације није довољно 
развијена; 

 лоша организација распореда 
часова, часови ЧОС-а нису 
усклађени у распореду 

 задужења запослених нису 
равномерно распоређена и нису 
јасно одређена; 

 ученици нису довољно 
укључени у доношење одлука; 

 волонтери, студенти и бивши 
ученици нису укључени у 
активности школе; 

 школски простор није у 
потпуности прилагођен 
потребама деце са 
инвалидитетом; 

 недостатак термина за трећи 
час физичког васпитања у 
фискултурној сали; 

 неуређено школско двориште; 
 неодговарајућа промоција рада 

и 
других активности школе; 

 недовољна мотивисаност у 
појединим фазама наставног 
процеса и пројектима; 

 недовољан проток 
информација  
унутар и између стручних 
већа 
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 социјална одговорност школе; 
 отвореност за сарадњу; 
 пионири у инклузивном 

образовању; 
 редовна ангажованост и све 

већа 
заинтересованост ромске деце и 
њихових родитеља у наставним 
и ваннаставним активностима; 

 редовна сарадња са 
здравственом службом; 

 постојање Ученичке задруге; 
 постојање Вршњачког тима; 

 Остваривање програма: 
Функционално основно 
образовање одраслих 

 Интервентни тим 

 недостатак материјалних 
средстава; 

 рад у две смене; 
 школа није укњижена у 

земљишне књиге – није 
легализована,те из тог 
разлога не може аплицирати 
за пројекте;  
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ 

 позитивни реформски процеси 
у 
образовању који омогућава 
иновиран наставни процес 

 отворена школа која укључује и 
препознаје интересе 
заинтересованих страна 
(Школска управа, Министарство 
просвете, Градска управа, 
хуманитарне, еколошке, 
културне и спортске 
организације, Здравствени  
центар, Центар за социјални 
рад, привредни сектор...) 

 подршка и укљученост 
родитеља 

 применљивост добрих 
искустава 

 сарадња са невладиним 
организацијама (семинари, 
донације, планирање...) 

 изналажење могућности за 
донаторским средствима 

 активна сарадња са локалном 
влашћу која омогућава 
подизање нивоа образовног 
процеса (законска обавеза) 

 поремећен систем вредности у 
друштву, нарушен ауторитет 
школе,наставника, ученика и 
родитеља; 

 недовољна еластичност 
образовног процеса 

 недовољна мотивисаност 
локалне заједнице у појединим 
областима везаним за рад 
школе 

 све рестриктивнији буџет 
 смањење броја ученика услед 

неповољних демографских 
кретања 

 пораст деликвенције 
 честа промена локалних и 

републичких власти 
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6. Самовредновање 

Школски програм и Годишњи план рада 
 
 Према Правилнику о стандардима квалитета рада образовних установа у 
нашој школи су задовољени сви прописани стандарди о квалитету рада. 
 

Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са 
прописима.   

                        
Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени.  Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда 
образовања и васпитања.  

Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење 
различитих потреба ученика. 

 
   
Настава и учење 
 
 

Планирање и припремање наставе. 
 Сви наставници имају Годишњи и Оперативни план рада који је у складу са 

прописаним планом и програмом рада.  
Планови рада наставника садрже све прописане елементе. Наставници 

редовно имају припреме и припремају се за наставу. 
 
 
Наставни процес 
 
 

Наставници у школи примењују одговарајућа дидактичко методичка решења 
на часу и користе наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 
Коришћење савремене наставне технологије у медијатеци доприноси квалитетнијој 
реализацији и унапређивању свих облика и подручја  образовно-васпитног рада. 

 
Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. Ученици стичу знања на часу. Задаци који се реализују су првенствено 
промовисање правилне употребе свих облика извора информација, стварање услова 
за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, мотивисање за 
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учење, сарадња са наставницима и ученицима, развијање информатичке писмености 
и коришћење савремене технологије. 

 
Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу.  
Наставници  користе поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 
Наставници  стварају  подстицајну атмосферу за рад на часу.  
Наставници подстичу и  похвалама мотивишу ученике.  
 
Посебну пажњу посвећују ученицима који спорије напредују. Мање се 

посвеђује пажња даровитим ученицима који заузимају важно место у животу и раду 
школе.  

 
У току школске 2012/2013. године у школи су реализоване следеће 

активности: 
организовано је 697 наставних, угледних часова, интердисциплинарне и тематске 
наставе, приказа активности, презентација и промоција средњих школа, тематских 
предавања.  
 

У циљу јачања компетенција наставника за примену ефикаснијих наставних 
облика и метода рада путем хризонталне размене искустава  израђен je Зборник 
примера добре праксе за школску 2011/2012. годину „Исти смо у својим 
различитостима“. 
  
 
Образовна постигнућа ученика 
 

Добри резултати ученика на завршном испиту показују да су остварени 
образовни стандарди. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 
кроз разне спортске и ваннаставне активности, где је изражена велика 
заинтересованост ученика. 
 
 
Подршка ученицима 
 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима.  Подстиче се 
лични, професионални и социјални развој ученика, а функционише  и систем 
подршке деци из осетљивих група. 
 
Брига о ученицима: 

Да би брига о ученицима била још боља потребно је побољшати међусобну 
комуникацију са родитељима ученика о свим предузетим мерама и процедурама. 
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Подршка ученицима: 
Постигнућа и успех ученика се систематски прати и према томе утврђују 

потребе сваког ученика и сходно томе се планирају активности које ће помоћи свим 
ученицима. 
Наставници у сарадњи  и договору са стручном службом континуирано раде на 
усаглашавању потреба за ученике којима је потребна подршка у учењу. 

Дефектолог школе у сарадњи са психолошко педагошком службом и 
логопедом Ресурсног центра ОСШ „9 мај“ остварује процес додатне подршке 
ученицима којима је то потребно.  

 
У 2012-2013. школској години 71 ученик је обухваћен приступом додатне 

подршке.  
За 59 ученика је израђен педагошки профил док је за 12 ученика израђен 

индивидуални образовни план ИОП. 
 
У наредном периоду ова подршка би требало да се развије и према ученицима 

који брже напредују, односно према даровитим ученицима. За једног ученика је 
израђен профил за надарене. 

 
 
Лични и социјални развој ученика 
 

Школа је укључена у пројекат „Школа без насиља“ у оквиру којег организује 
различите активности које имају за циљ промовисање толеранције, ненасилне 
комуникације и учење и изграђивање социјалних вештина за решавање 
међувршњачких проблема. 

 
Од школске 2012/2013. школа је укључена и у пројекат на националном нивоу  

„Дан по дан – школски календар сећања“ који уређују школе из целе Србије. 
 

Под поковитељством МПН РС, а уз сарадњу са ЕУ реализујемо пројекат „Друга шанса 
– развој система функционалног образовања одраслих у Србији“. Пројекат „Друга 
шанса“  обухвата већи број полазника различите старости.  
 

Од ове школске године „Друга шанса“ није више пројекат него саставни део 
образованог система РС. 

У оквиру пројектног циклуса МПН РС „Оснаживање школа за инклузивно 
образовање“ реализовали смо пројекат „Исти смо у својим различитостима“. 
 
Пилот пројекат „Знаковни језик у основним школама“ остварује се у сарадњи са 
Организацијом глувих и наглувих Зрењанин, а под покровитељством Министарства 
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рада, запошљавања и социјалне политике - сектором за заштиту особа са 
инвалидитетом.  
 

 

 

Ученици су укључени у различите ваннаставне активности које постоје у школи:  
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

У школи треба више радити на  уважавању мишљења  и предлога ученика које 

представља Ученички парламент. 

Боље организовати  јавно представљање резултата, успеха ученика, 

наставника, школе. Програм професионалне оријентације у школи би требало 

побољшати. 

Етос 
 

Рецитаторска 

 
    Драмска 
 

Енглеског језика 

 

Саобраћајна 
 

Историјска 
 

Фото - секција 
 

Биолошка 
 

Саобраћај и 

аутомоделарство 

 

Географска 

 

Хемијска 
 

Физичка 

 

Математичка 
 

Немачки језик 
 

Франкофонија 
 

Оркестар и хор 
 

Архитектура и 

грађевинска секција 

 
Одбојка,рукомет, 

кошарка,гимнастика 

 Стрељачка секција 

СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ 



РАЗВОЈНИ ПЛАН РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

ОШ“ Петар Петровић Његош“ Зрењанин Страна 13 

 

Углед и промоција школе: 
У школи се реализују  традиционалне културне манифестације, чиме се 

подстиче креативност ученика.  
У школи постоји Кућни ред, Правилник о понашању, Протокол о заштити 

деце/ученика/ца од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 

Школа има и сајт који се ажурира. Међутим, намеће се потреба боље 
ажурираности и садржајности сајта да би школа добила на афирмацији, а тиме и  
већу посећеност и обавештеност ученика, родитеља и локалне заједнице о животу  и 
раду  школе. 

 
 

Атмосфера и међуљудски односи: 

 

Резултати ученика са сметњама у развоју  не  промовишу се посебно.  

У школи би требало на адекватнији и примеренији начин применити  интерни 

систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате.  

Школа није безбедна средина за све.   Недовољна је комуникација и 

обавештеност међу запосленима о стручним питањима. 

 За новопридошле ученике и наставнике не примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

Да би атмосфера и међуљудски односи били бољи потребно је појачати 

евидентирање свих дешавања у школи и побољшати комуникацију на свим нивоима. 

Сарадња са родитељима је добра. Родитељи се благовремено обавештавају о 

свим сегментима рада школе  од стране разредних старешина на родитељским 

састанцима као и на Савету родитеља.  

Школски одбор се редовно информише и уважава се њихово мишљење. Школа 

остварује добру сарадњу са институцијама локалне заједнице.  

Како  би сарадња и комуникација између школе и родитеља била боља 

потребно је омогућити механизме родитељима да се укључе у проблематику живота 

школе кроз разне активности.  
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7. Ресурси школе: 

 

Школски објекти 
 
Школа има две зграде (зграда за више и зграда за ниже разреде) у којима се налазе: 

 25 учионица опште намене 
 7 специјализованих учионоца 
 2 информатичке учионице  
 4 кабинета (за психолога, психолога-педагога, дефектолога и психолога 

приправника) 
 4 канцеларије ( директор, секретар, шеф рачуноводства, административно 

особље) 
 2 кабинета за техничко информатичко образовање 
 сала за физичко васпитање 
 Библиотека 
 Медијатека 
 2 зборнице 
 Простор за опште потребе и друштвени живот школе 
 Простор за рад ученичке задруге  
 Простор за продужени боравак 
 Школска кухиња и трпезарија 
 Стоматолошка ординација 

 
 

 

Наставна средства: 
 

 рачунари у свим учионицама нижих и у скоро свим кабинетима виших 
разреда, потпуна опрема за информатички кабинет - 1 дигитална учионица 
47 рачунара, 4 преносна рачунара 
 

 9 ТВ апарата, 6  великих “плазма“ екрана, 7 мултимедијалних пројектора, 6 
пројекционих платна, 2 интерактивне табле, видео камера, 1 дигитални фото 
апарат, 6 магнетних табли, 4 фотокопир апарата, 16 цд касетофона5 плејера , 
6 графоскопa 
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Запослени: 
 
У школи ради 110 запослених, поред директора, раде 26 учитеља (24+2боравак), 53 

професора предметне наставе, 5 стручних сарадника, 3 вероучитеља, 4 

административна радника, 14 помоћно техничког особља. 

Досадашња пракса школе показује квалитетно и стално стручно усавршавање 
запослених. Наставници се едукују у оквиру програма сталног стручног усавршавања 
који се остварују извођењем обуке по Каталогу 2012-2014. Завода за унапређивање 
образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије и семинара 
реализованих од стране невладиних организација. 

 
Школа од 2006. године у свом стручном тиму има свог стално запосленог 

дефектолога-олигофренолога, који свакодневно доприноси стручном раду школе. 
 

Финансирање: 
 

Школа се финансира из фондова Министарства просвете,  Покрајинског 
секретеријата за образовање и културу, из градског буџета, донацијама, средствима 
Ученичке задруге и са других акција организованих у школи (нпр. Рециклажа) и 
учешћем у пројектима. 
 
Школа и окружење: 
 

Школа се налази у највећем зрењанинском насељу Багљаш, у ком живи 22.000 
становника. Територијално обухвата две месне заједнице МЗ „Вељко Влаховић“ и МЗ 
„Соња Маринковић“.  

У непосредној близини школе налазе се јаслице „Бајка“, вртићи „Бамби“, и 
„Црвенкапа“, Средња медицинска школа, два парка, пијаца и тржни центар и Општа 
болница „Др Ђорђе Јоановић“. Остварена је сарадња са Патронажном службом 
Школског диспанзера, ПУ-ом Зрењанин, Средњом техничком школом – Зрењанин, 
Језичком гимназијом из Сремских Карловаца.  

Школа сарађује са организацијом Црвеног крста и реализује у сарадњи са 
њима пројекат Промоцију хуманих вредности. 

 
Подржавамо и укључујемо се у акције и манифестације које организују месне 

заједнице, Културни  центар Зрењанина, Етно секције „Сунцокрет“ и „Етно центар 

Зрењанин“, предшколска установа, основне и средње школе у Зрењанину, факултет 
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„Михајло Пупин“, Савез глувих и наглувих Зрењанин, Школски диспанзер, 

Библиотека, Народно позориште „Тоша Јовановић“, Народни музеј, биоскоп и 

организације цивилног друштва. 

Школа остварује дугогодишњу сарадњу са ОШ „Крсте Мисирков“ из Куманова из 

Македоније. 

На основу извештаја о самовредновању намећу се јасне потребе за појачаним 

активностима у областима подршка ученицима, етос и ресурси. 

 

 

8. Потребе , приоритети и општи циљ 
 

Израдом  Развојног плана руководили су  чланови  Стручног актива за развојно 

планирање и тима за самовредновање школе у сарадњи са наставничким 

колективом, родитељима и ученицима. 

На основу анализе, интервјуа, упитника, анкета, радионица са: ученицима, 

родитељима и наставницима прикупљени су значајни подаци о доживљају места и 

улоге школе у животу ученика/ца и потребама родитеља и ученика/ца. 

Осиромашење комуникације и заједничких активности  деце и родитеља, 

њихова стереотипност битан су  фактор будућих тешкоћа у развоју деце и младих. 

Одвојеност школе од живота у заједници представља тешкоће формирања 

образовних и културних вредности, стога је потребно заједничким радом 

обезбедити задовољење потреба које ће школу донети у жељени статус. 

 

Потребе које су препознате су: 

 

 Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика и партнера;  
 Естетски лепше уређење школског простора; 
 Боља организација и опремљеност просторних капацитета школе; 
 Организовање и реализација пројеката и креативних и иновативних 

програма;   
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 Развијање стратегије и мреже интерних и екстерних канала комуникације за   
ефикасније информисање; 

 Развијање стратегије за подршку новопридошлим члановима колектива и 
ученицима; 

 Промовисање позитивног понашања наставника и ученика; 
 Развијање конструктивнијих односа са родитељима; 
 Заинтересовати и укључити волонтере, студенте и бивше ученике у рад 

школе; 
 Смањити насиље у школи; 
 Висока постигнућа ученика/ца на завршним испитима. 

 
Приоритетне области: 
 

- Етос (Школа, партнери и локална заједница) Област Етос која је битна 
за рад и напредак школе и наставног процеса оцењена је ниском оценом. Определили 
смо се да нам ова област буде приоритетна, јер тежимо бољој и сталној комуникацији 
свих актера наставног процеса. 

 
- Подршка ученицима: на основу резултата самовредновања произилази 

да школа има сталну потребу усавршавања и побољшања система за подршку 
ученицима. Ова област нам представља један од приоритета, као процес који захтева 
константно усавршавање и улагање у развојне програме. 
 

- Ресурси: на основу анализа потреба које су препознате од стране свих 
актера у школи, проистекао је закључак да су ресурси област у коју треба стално улагати. 
Ова област није приоритет, али је веома битна за креирање модерне, ефикасне и 
занимљиве школе.  
 
 
 
Општи циљ  
 
Повећање степена отворености школе према партнерству са родитељима и 
локалном заједницом и  преузимање активне улоге  у креирању лепше, уређене 
и опремљеније школе  која подстиче и унапређује развој личности, 
индивидуалности, креативности, тимског духа и критичког мишљења свих 
ученика/ца. 
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9. Акциони план 
 

1. ЕТОС 

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање  угледa школе  и конструктивне сарадње на свим нивоима,  
нарочито са родитељима и локалном заједницом, ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање 
амбијента пријатног и безбедног за све. 

1.1. Специфични циљ:  Повeћањe угледа и промоције школе  Евалуација 

циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини праћења  

и инструменти 

Време 

евалуациј

е  

Одговорне особе 

за евалуацију 

1.1.1. Континуиран 
рад на брендирању 
и истицању 
обележја школе 
 

Побољшање 
изгледа 
школског сајта 
и  
израда плана 
брендирања на 
принципу 
јединственог 
дизајна  

Већи број 

посета сајта 

и позитивне 

оцене сајта, 

усклађена 

јасно 

истакнута  

обележја 

школе, 

количина 

пропагандно

г материјала 

ПР тим 

Менаџмент 

школе 

Директор 

Стручни 

актив за 

техничко и 

информатичк

о образовање  

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајински 
секретаријати, 
министарства,  
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Непосредан 
увид, 
документовање, 
скалирање, 

Сваких  
шест 
месеци 
током 
реализацј
е  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Представник/ца 
ПР тима 

Редовно 
ажурирање 
сајта и 
отварање 
јединственог 
мејла  

Ученици, 

наставници и 

родитељи се 

редовно  

обавештају о 

актуелним 

дешавањима 

Наставници 
информатике 
наставници, 
Ученици 
ПР тим 

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајински 
секретаријати, 
министарства,  
локална 
самоуправа, 

2014-2018. Непосредни 
увид, 
документовање, 
скалирање, 

Сваких  
шест 
месеци 
током 
реализацј
е  плана 
2014-
2018. 

Представник/ца 
ПР тима 
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у школи донације 

Увођење 
новинарског 
листа на сајту 
школе који ће 
уређивати 
ученици 

Уведен 
новинарски 
лист, 
ученици га 
уређују, број 
издања листа 

Заинтересова

ни 

наставници  и 

ученици 

 

Сопствени 
допринос 
учесника,  
наставника и 
родитеља 

2014. 
септембар-
2018.  

Извештавање, 
Непосредно  
праћење, 
анкетирање, 

Сваких  
шест 
месеци 
током 
реализаци
је  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Стручни актив 
српског језика 

1.1.2. Промоција 
успешности, 
стварања 
позитивне слике о 
школи - 
позиционирање 
школе у медијском 
и јавном животу 
града 
 
 

Редовно слање 
информација о 
догађајима у 
школи 
медијима, 
другим 
школама,  
родитељима и 
путем мејлинг 
листе 

Број  чланака 

и прилога о 

актуелним 

дешавањима 

у у медијима 

и вести на 

веб 

страницама 

Директор, ПР 

тим, Тим за 

сарадњу са 

родитељима, 

ученици, 

заинтересова

ни 

наставници 

 

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајински 
секретаријати, 
министарства,  
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештај о 
медијској 
присутности  

Сваких  
шест 
месеци 
током 
реализаци
је  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Представник/ца 
ПР тима 
Помоћник 
директора 

1.1.3. Повећање 
протока и 
доступности 
информација свим 
запосленима, 
ученицима и 
родитељима – 
Унапређење канала 
интерне и екстерне 
комуникације 
 
 

Формирање 

тимова: 

-Тим за 

маркетинг и 

информисање 

ПР  

- Тим за 
културне, 
хуманитарне и 
јавне 
делатности 
- Тим за 
менаџмент – 

Формирани 

тимови 

 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

нису потребни 31. 08. 2014. Извештаји 
тимова 

Сваких  
шест 
месеци 
током 
реализацј
е  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Директор 
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писање 
пројеката, 
фонтрејзинг 
- Тим за 
медијацију и 
родну 
равноправност 
- Тим за 
професионалн
у оријентацију 
- Тим за 
стручно 
усавршавање 

Обавезно јавно 

истицање на 

сајту и 

огласним 

таблама о 

распореду 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака и 

организовању 

свих 

активности на 

нивоу 

стручних 

актива и 

тимова и 

Синдиката 

Синдикат, 

администра- 

тор сајта, 

Број 

истакнутих  

информација 

и постова, 

администрато

ри сајта 

Аплицирање 
на конкурсе 

2014-2018. Извештавање, 
непосредно  
праћење, 
анкетирање 

Сваких 
шест 
месеци 
током 
реализаци
је  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Стручни актив 
за развојно 
планирање 

Израда и јасно 

истицање мапе 

са легендом 

школе, израда 

Број 

информиса - 

них људи, 

израђена 

Савет 

родитеља, 

директор, 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, из 
буџета 

2014-2018. Извештавање, 
непосредно  
праћење, 
анкетирање 

Сваких 
шест 
месеци 
током 

Директор,  
Помоћник 
директора 
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и поставка 

огласних 

табли по целој 

школи израда 

мејлинг листа  

запослених, 

видљивост 

сајта,  база 

мобилних 

телефона 

родитеља 

мејлинг 

листа 

запослених, 

база 

мобилних 

телефона 

родитеља 

 

Ученички 

парламент 

Стручни 

актив за 

техничко и 

информатичк

о образовање 

 

Месних  
заједница 

реализаци
је  
Развојног 
плана 
2014-
2018. 

Израда 

мејлинг листе 

родитеља, на 

нивоу 

одељења,  

огласна табла 

за родитеље и 

организовање 

отворених 

врата бар 

једном током 

полугодишта 

Број 
родитеља на 
листи, број 
огласних 
табли 

Савет 
родитеља 
Тим за 
сарадњу са 
родитељима 
 
ПР тим школе 
Дежурни 
ученик и 
наставник 

Аплицирање 
на конкурсе, 
помоћ 
запослених из 
других 
институција 

2014-2018. Извештавање, 
Непосредно  
праћење, 
анкетирање, 

На крају 
школске 
године  

Директор,  
Помоћник 
директора 

 

1.1. 1.2. Специфичан циљ: Стварање пријатније атмосфере и побољшавање квалитета 
међуљудских односа 

 Евалуација 

циљ активности Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

1.2.1    

Уважавање 

Организовањ
е едукација и 

Број одржаних 
радионица, 

Чланови тима 
за медијацију, 

Аплицирање на 
конкурсе, 

2014-2018. Извештавање, 
непосредно  

На крају 
школске 

Представник/ц
а тима за 



РАЗВОЈНИ ПЛАН РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

ОШ“ Петар Петровић Његош“ Зрењанин Страна 22 

 

личности свих 

запослених  у 

школи, 

ученика и 

родитеља  

 

радионица за 
запослене, 
ученике и 
родитеље 

смањен број 
конфликата 

невладине 
организације 

помоћ 
запослених из 
других 
институција,  
донације, 
сопствени 
допринос 

праћење, 
анкетирање 

године самовредновањ
е,  

1.2.2.   

Естетско и 

функционалн

о уређење 

школског 

простора на 

принципу 

универзалног 

дизајна  

 

Легализација 
школе и 
израда 
планова 
приступачнос
ти у складу са 
законом   

Легализована 

школа и 

приступачна 

школа за све  

Директор, 

Комисија за 

спровођење 

локалног 

акционог 

плана за 

приступачнос

т, 

ЈП „Дирекција 

за изградњу 

града 

Зрењанина“ 

Тим за 

менаџмент 

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајински 
секретаријати, 
министарства,  
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештавање, 
непосредно  
праћење, 
 

На крају 
школске 
године 

Правник/ца 
школе и 
представник/ц
а 
Школског 
одбора 
 

Организовањ
е акција 
наставника, 
ученика и 
родитеља за 
преуређивањ
е простора 
школе, 
школског 
дворишта и 
активности 
осликавања 

Обезбеђивање 

главног улаза, 

Клупе за 

инвалиде, 

нове клупе у 

дворишту, 

нове справе за 

игралиште, 

прилагођен 

хол малог 

објекта 

родитељи, 

волонтери, 

тим за 

менаџмент,  

ПР тим, 

заинтересова

ни 

наставници/ц

е, Ученичке 

организације 

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајински 
секретаријати, 
министарства,  
локална 
самоуправа, 
Донације, месне 
заједнице 

2014-2018. Извештавање, 
непосредним 
увидом 

На крају 
школске 
године 

Представник/ц
а 
Савета родтеља 
и 
наставник/ца 
ликовне 
културе  
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зидова и 
ходника 
школе 
 

узрасту 

ученика 

у школи 

 

 

1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима, 
месном заједницом  и свим заинтересованим странама за рад и успех школе 

Евалуација 

Циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне особе 

за евалуацију 

1.3.1.  
Побољшавање 
квалитета,  
обима активности  
и иновативности у 
сарадњи са свим 
заинтересованим 
странама за рад и 
успех школе 

Мапирање 

посебног 

простора за 

индивидуалн

е разговоре са  

родитељима 

и привођење 

намени тог 

простора 

 

Одређена је 

посебна 

просторија и 

родитељи су 

обавештени о 

постојању 

посебног 

простора за 

индивидуалн

е разговоре 

са  

њима  

Директор 
школе, 
Школски 
одбор 
наставници/
це 

Аплицирање 
пројектима на 
конкурсе, 
покрајинских 
секретаријата, 
министарства,  
локалне 
самоуправе  

2014-2018. Обезбеђен 
простор, 
извештај, 
непосредни 
увид 

На крају 
школске 
године 

Представник/ца 
Савета 
родитеља 
 

 Презентација 

извештаја 

тимова и 

других 

носилаца 

школских 

активности 

на  Савету 

Квалитет 
презентације 
извештаја 

Чланови 
тимова, 
Школски 
одбор, 
Директор, 
стручна 
служба,  
други 
носиоци 
активности, 

Сопствени 
допринос  

2014-2018. Извештаји 
презентације, 
писана 
документаци
- ја, 
извештаји са 
састанака, 
фотографије 

Сваких  шест 
месеци током 
реализације  
Развојног 
плана 
(децембар и 
јун) 
2014-2018. 

Представник/ца 
Тим за 
самовредновање 
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родитеља Ученички 
парламент 

1.3.2 Укључивање 
родитеља 
/старатеља у 
живот и рад школе 
и школско учење 
 
11) План 
укључивања 
родитеља, односно 
старатеља у рад 
Школе 

Формирање 

Клуба 

родитеља  

Формиран 
клуб 
родитеља, 
написан 
пројекат 

Савет 
родитеља, 
директор, 
тим за 
сарадњу са 
родитељима, 
Школски 
одбор 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
Месне 
заједнице 

Током 2014. извештаји са 
састанака, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Наставник/ца 
или стручни/а 
сарадник/ца 

Израда  
акционог 
плана за 
укључење 
родитеља и 
укључивање 
представника 
родитеља у 
све школске 
тимове   

Број 
укључених 
родитеља, 
број 
обавештених 
родитеља о 
раду тимова 
редовно 
извештавање 
о раду тих 
тимова 

Тим за 
сарадњу са 
родитељима, 
Савет 
родитеља, 
Школски 
одбор 
 

Нису потребни 2014-2018. Извештаји 
презентације, 
писана 
документаци
ја извештаји 
са састанака, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Стручни/а 
сарадник/ца 

Укључивање 
родитеља у 
планирање и 
реализацију 
активности 
из школског 
календара 
активности 
(јавно 
истицање на 
огласној 
табли школе 
и на сајту 
школе 
календара 
активности) 

Број акција у 
које су 
укључени 
родитељи, 
број 
укључених 
родитеља, 
Број 
обавештених 
родитеља 

Тим за 
сарадњу са 
родитељима, 
Савет 
родитеља, 
Школски 
одбор 
 

Нису потребни 2014-2018. Извештаји 
презентације, 
писана 
документаци
ја извештаји 
са састанака, 
фотографије, 
анкетирање 

На крају 
школске 
године 

Представник/ца 
Тим за 
самовредновање 

Организација 
волонтерских 

Број ученика, 
наставника и 

ПР тим, 
Клуб 

Месне 
заједнице, 

2014-2018. Извештаји 
презентације, 

Сваких  шест 
месеци током 

Представник/ца 
Школског 
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акција 
(уређења 
дворишта,   
озелењавања, 
рециклажа и 
друго) и 
радионица и 
едукација са 
децом и 
родитељима 

родитеља   
укључених у  
реализацију, 
прикупљена 
средства, 
број 
обучених 
ученика и 
родитеља, 
број 
посађених 
стабала   
 

родитеља, 
Тим за 
сарадњу са 
родитељима, 
Савет 
родитеља, 
Удружења 
грађана, 
Ученичке 
организације, 
Тим за 
менаџмент 

Локална 
самоуправа, 
Привредници, 
Родитељи, 
удружења 
грађана и 
други 
донатори 

писана 
документаци
ја извештаји 
са састанака, 
фотографије 

реализације  
Развојног 
плана 
2014-2018. 

одбора 
Директор школе 

1.3.3. 
Побољшавање везе 
између школе и 
Школског одбора 
 
 
 
 

Редовно 
извештавање 
Школског 
одбора о свом 
раду 
обавезно на 
сајту и на 
огласној 
табли школе 

Број и 
квалитет 
извештаја, 
број 
информисани
х родитеља 

Школски 
одбор 

Није потребно 2014-2018. Записници са 
састанка, 
презентације 
рада 

Сваких  шест 
месеци током 
реализације  
Развојног 
плана 
2014-2018. 

Представник/ца 
Савета 
родитеља и 
директор 

1.3.4. Повећан 
степен учешћа 
школе у локалној 
заједници 
 
12) план сарадње и 
умрежавања са 
другим школама и 
установама; 

Укључивање 

наставника и 

ученика у 

израду и 

примену 

локалног 

акционог 

плана за 

младе 

 

Успостављен

а је 

комуникациј

а и сарадња 

са саветом 

младих града, 

број 

укључених 

ученика у 

израду и 

примену  

Савет за 

младе града, 

директор 

школе, 

наставници и 

ученици 

 

Град 
Зрењанин, 
Конкурси 
МОС-а и 
покрајинског 
секретаријата 
за спорт и 
омладину 

2014-2018. Извештавање
, записници 
са састанка 

На крају 
школске 
године 

Директор школе 
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Формирање 

базе партнера 

из локалне 

заједнице  и   

позивање на 

сарадњу у 

активностим

а које 

организује 

школа 

годишњим 

планом  

Број 

укључених, 

актера, 

сарадника, 

партнера у 

активности 

које се 

спроводе у 

сарадњи са 

локалном  

средином 

Клуб 
родитеља, 
Савет 
родитеља 
удружења 

грађана, 

Ученичке 

организације, 

Институције 

културе 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа 

2014-2018. Извештаји 
презентације, 
писана 
документаци
ја извештаји 
са састанака, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Представник/ца 
Школског 
одбора 

Формирање 

тима за 

сарадњу са 

другим 

школама  

установама и 

мапирање 

потенцијала 

за сарадњу  

Тим за 

сарадњу, 

израђен 

акциони план 

за сарадњу, 

број школа и 

установа са 

којима се 

сарађује и 

број 

договорених 

и 

реализованих 

програма  

Тим за 
сарадњу са 
другим 
образовно 
васпитним 
институција- 
ма, ПР тим, 
тим за 
менаџмент 

Установе, 
локална 
самоуправа, 
конкурси 

2014-2018. писана 
документаци
ја извештаји 
са састанака, 
фотографије, 
снимци 

На крају 
школске 
године 

Представник/ца 
Школског 
одбора 

1.3.5.Јачање 
капацитета школе 
кроз укључивање у 
националне и 
међународне 
развојне пројекте 

Мапирање и 

редовно 

праћење 

актуелних 

конкурса, 

пројеката и 

Креирана 

база 

података, 

реализовани 

национални 

и 

Развојни тим, 
тим за 
менаџмент, 
директор 

Национални и 
међународни 
конкурси 

2014-2018. писана 
документаци
- ја, 
извештаји са 
састанака 

На крају 
школске 
године 

Стручни/а 
сарадник/ца 
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7) План 

укључивања школе 

у националне и 

међународне 

развојне пројекте; 

 

позива за 

партнерство 

и формирање 

базе података 

међународни 

пројекти, 

број 

партнера 

 

1.3.6. Унапређење 
рада Инклузивног 
кутка 
 
2) мере за 
унапређивање 
доступности 
одговарајућих 
облика подршке и 
разумних 
прилагођавања и 
квалитета 
образовања и 
васпитања за децу 
и 
ученике којима је 
потребна додатна 
подршка; 

Набавка 
стручне 
литературе и 
дидактичког 
материјала, 
штампање 
флајера и 
мини 
приручника за 
родитеље 
деце са АДХД 

Количина 
штампаних 
флајера,  
број 
информиса - 
них 
родитеља 

Тим за ИО Градска 
управа, месна 
заједница, 
секретаријат  

2014-2018. Извештава- 
ње, 
непосредно  
праћење, 
анкетирање, 

На крају 
школске 
године 

Представник/ц
а Савет 
родитеља 

1.3.7. Унапредити  
блог дефектолога 
 
2) мере за 
унапређивање 
доступности 
одговарајућих 
облика подршке и 
разумних 

Блог 
дефектолога, 
инфирмисање 
о актуелним 
темама из 
области 
инклузије и 
размена 
информација - 

Број постова, 
број питања 
и одговора 

Дефектолог Није потребно 2014-2018. Извештаји 
презентације
, писана 
документаци
ја 

На крају 
школске 
године 

Представник 
Педагошког 
колегијума  
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прилагођавања и 
квалитета 
образовања и 
васпитања за децу 
и 
ученике којима је 
потребна додатна 
подршка; 

питања и 
одговори 

1.3.8 Превенција 
осипања ученика 

 

4) Мере за оспања 

ученика 

 

Појачана 
сарадња са 
предшколско
м установом, 
израда плана 
сарадње и 
промоције 
школе 
будућим 
ученицима и 
родитељима 

 Успешност 
сарадње, 
број посета 
школи, број 
посета 
вртићима, 
организован
а промоција 
школе 

 Тим за 
сарадњу са 
другим ОВ 
иституцијама, 
тим за 
маркетинг,  

 

 Није 
потребно 

 2014-2018. Извештаји 
презентације
, писана 
документац- 
ија 

На крају 
школске 
године 

Стручни/а 
сарадник/ца 

 

1.3.9. 

Унапређивање 

програма 

ваннаставних 

активности  

секција, културних 

и друштвених 

активности  у 

школи и 

развијање метода 

повезивања школе 

и друштвене 

средине  

5)  Друге мере 

усмерене на 

Умрежити се 
са културним, 
спортским  и 
другим 
институцијам
а- позоришта, 
библиотеке, 
галерије и 
друго и 
обезбедити 
њихове 
програме, 
гостовања, 
предаваче и 
други стручни  
кадар;  
 

 

 Број 
партнерстав
а са 
институција
ма и 
невладиним 
организациј
ама 
Број 
реализовани
х програма 
Развијен 
позитиван 
однос према 
културним и 
спортским 
вредностима 
и развијени 
основни  

 Тим за 
сарадњу са 
другим ОВ 
институцијам
а, клуб 
родитеља, 

Ученички 
парламент 

Савет 
родитеља 

Стручни 
активи за 
физичко 
васпитање 

 Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа 

2014-2018. Извештаји 
презентације
,  
фотографије, 
снимци 

На крају 
школске 
године 

Представник/ц
а Школског 
одбора 
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достизање циљева 

образовања и 

васпитања који 

превазилазе 

садржаје 

појединих 

наставних 

предмета 

 

 

 појмови о 
културном  и 
спортском 
окружењу 
код ученика 

Оснаживање 
ученика за 
што 
самосталније 
организовање 
активности: 
изложбе, 
спортске 
активности, 
дебате. 

 

Број 
самостално 
организова- 
них 
изложби, 
спортских 
активности, 
дебата  и 
других 
догађаја од 
стране 
ученика 

 

 Тим за 
културне, 
хуманитарне 
и јавне 
делатности и 
Ученички 
парламент 

ПР тим 

 Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локалне 
самоуправе 

 2014-2018. Непосредан 
увид, 
документова
ње, 
извештаји 

На крају 
школске 
године 

Представник/ц
а Савета 

родитеља 

1.4 специфични циљ:  Повећање безбедности  и сигурности ученика у школи Евалуација 

циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  
Одговорне 

особе за 

евалуацију 

1.4.1 Повећање 
безбедности  
ученика 

 
3)Превенција 
насиља и повећана 
сарадња међу 
ученицима, 
наставницима и 
родитељима   

Организовање 
радионица 
које спроводи 
тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
злостављања 
и 
занемаривања   

Број 
релевантних 
актера 
(родитељи, 
ученици..) 
урађен 
акциони 
план 
број 
одржаних 
форум-
театар 
радионица, 

Школски 
одбор,  
Стручна 
служба, тим за 
медијацију 

 
Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа 

2014-2018. Непосредан 
увид, 
документова
- ње, 
изветаји 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе, тим за 
медијацију 
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број 
одржаних 
активности 

Вршњачка 

едукација 

кроз рад 

вршњачког 

тима 

 

Број 

спроведених 

активности 

Вршњачког 

тима, и 

побољшани 

односи 

ученик-

ученик 

Чланови тима 

за медијацију, 

чланови 

вршњачког 

тима и 

ученици 

парламента 

 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа 

2014-2018. Непосредан 
увид, 
документова
-ње, изветаји 

На крају 
школске 
године 

Тим за заштиту 
од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
Представник 
Ученичког 
парламента 
 

Видео надзор 
– активирање  

Број камера Директор 
школе 

Градска 
управа, месна 
заједница, 
самофинансир
ање 

2014-2018. Непосредан 
увид,  

На крају 
школске 
године 

Директор  

Школски 
полицајац и 
обезбеђење 
школе 

Број 
школских 
полицајаца, 
број радних 
сати, број 
интервенциј
а,  

Полицијска 
управа 

ПУ Зрењанин, 
донације 

2014-2018. Извештаји  На крају 
школске 
године 

Директор 

1.4.2 
Побољшавање 
квалитета  рада 
дежурних 
наставника 

Едукација о 
обавезама и 
одговорности-
ма дежурних 
наставника. 
Појачано 
дежурство и 
контрола 
наставника  

Број 
дежурстава, 
редовнст 
дежурстава 

Директор и 
тим за 
заштиту од 
насиља, тим 
за медијацију 

Нису потребна 2014-2018. Извештаји 
писана 
документаци
- 
ја, 
непосредан 
увид 

На крају 
школске 
године 

Директор 
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1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це. 

2.1 Специфични циљ: Повећање квалитета бриге о ученицима  Евалуација 

циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

2.1.1.    Праћење 

и побољшавање 

физичког, 

здравственог и 

емоционалног 

стања и 

социјалних 

потреба 

ученика 

Редовни 
систематски 
прегледи, 
 

Број 
систематских 
прегледа 

Одељењски 
старешина 

Није потребно 2014-2018. Непосредан 
увид 

На крају 
школске 
године 

Одељењски 
старешина 

Израда плана 
реализације 
часова у 
амбијенту ван 
школског објекта 
и израда плана, 
посете базену 

Број 
организованих 
активности ван 
школског 
објекта 

Стручни 
активи и 
Одељењски  
старешине 

Није потребно 2014-2018. Непосредан 
увид 

На крају 
школске 
године 

Одељењски 
старешина 

Психолошко 
саветовање  

Број корисника 
саветовалишта 

Стручна 
служба 

Није потребно 2014-2018. Извештај  На крају 
школске 
године 

Представник 
Педагошког 
колегијума 

Прикупљање 
потребних 
уџбеника, 
школског 
прибора и 
гардеробе за 
социјално 
угрожене 

Број 
прикупљеног 
прибора, 
гардеробе. 

Ученичке 
организаци - 
је, 
Одељењски 
старешине, 
директор, 
тим за 
менаџмент  

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештај На крају 
школске 
године 

Представник
/ца 
Ученичког 
парламента 

Организовање 
коришћења 
рачунара у 
кабинету 
информатике за 
ученике  који 

Број корисника  Стручно 
веће 
наставника 
за техничке 
науке 

Није потребно 2014-2018. Извештај На крају 
школске 
године 

Представник
/ца 
Ученичког 
парламента 
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немају интернет 
код куће 

 

2.1 Специфични циљ: УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕСА ПОДРШКЕ УЧЕНИКА У  УЧЕЊУ Евалуација 

циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

2.2.1.     

Повећавање 

нивоа  подршке 

ученицима/цам

а у процесу 

учења  

 

2) мере за 
унапређивање 
доступности 
одговарајућих 
облика подршке 
и 
разумних 
прилагођавања 
и квалитета 
образовања и 
васпитања за 
децу и 
ученике којима 

је потребна 

додатна 

подршка: 

 

Израда посебних 

програма за 

подршку у учењу 

и повећавање 

нивоа активног 

учешћа ученика 

у настави  

Број израђених 

програма за 

подршку 

ученика 

Стручна 

служба, 

Одељењски 

старешине,  

предметни 

наставници, 

тим за 

сарадњу са 

родитељима 

и ученици, 

тим за ИО 

 

Није потребно 2014-2018. Број израђених 
педагошких 
профила ИОП 
1и 2 

На крају 
школске 
године 

Представник 
Педагошког 
колегијума, 
тим за ИО 
 

 Едукација 

родитеља за 

Број 

едукованих 

Стручна 

служба, 

Аплицирање 
на актуелне 

2014-2018. Портфолио 
ученика, 

На крају 
школске 

Представник 
Педагошког 
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помоћ деци 

којима је 

потребна 

подршка у учењу 

родитеља, 

индивидуалних 

саветовања и 

број едукација. 

Одељењски 

старешине,  

предметни 

наставници, 

тим са 

сарадњу са 

родитељима 

и ученици, 

тим за ИО 

конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

дневници рада 
наставника и  
стручне службе 

године колегијума 
 

2.2.2.  

Повишавање 

обима и 

квалитета 

подршке 

даровитим 

ученицима 

 

 

Израда програма 

за даровите 

ученике ИОП 3 

и 

едукација 

ученика за 

примену  модела 

мета учења  

Број израђених 

програма за 

даровите 

ученике 

Стручна 

служба, 

Одељењски 

старешине,  

предметни 

наставници, 

тим са 

сарадњу са  

родитељима 

и ученицима, 

тим за ИО 

 

Није потребно 2014-2018. Број израђених 
педагошких 
профила ИОП 3 

На крају 
школске 
године 

Представник 
Педагошког 
колегијума 
 

2.2.3.     

Омогућавање 

напредовања и 

успех 

ученика/ца  

6) план 

припреме за 

завршни испит 

Израда плана 

припрема за 

завршни испит 

Израђени 
планови и 
припреме 

Предметни 
наставници 

Није потребно 2014-2018. Бодови и 
резултати на 
завршном 
испиту 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
 

Симулација 

припреме 

завршних 

Број одржаних 
симулација 

Помоћник 
директора, 
Предметни 
наставници 

Није потребно 2014-2018. Бодови и 
резултати на 
завршном 
испиту 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
 

Израда плана 

припрема за 

завршни испит 

Израђени 
планови и 
припреме 

Предметни 
наставници, 
стручна 

Није потребно 2014-2018. Бодови и 
резултати на 
завршном 

На крају 
школске 
године 

 
Представник 
Педагошког 
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за ученике који 

раде по ИОП-у 

 

служба испиту колегијума 
 
 

2.2.4 

Унапређивање 
образовно-
васпитног рада 
на основу 
анализе 
резултата 
ученика на 
завршном 
испиту за 
области у 
којима су 
ученици 
показали нижи 
ниво 
постигнућа  
 
1) мере 
унапређивања 
образовно-
васпитног рада 
на основу 
анализе 
резултата 

ученика на 

завршном 

испиту; 

Анализа 

постигнућа на 

завршном 

испиту  

Резултати и 
извештај 
статистика 

Предметни 
наставници и 
медијатекар 

Није потребно  2014-2018. Извештај  На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
 

Анализа 

усклађености 

закњучњних 

оцена и 

постигнутих 

резултата 

ученика осмих 

разреда на 

завршном 

испиту. 

 
Резултати и 

извештај 

статистика 

Предметни 
наставници и 
медијатекар 

Није потребно 2014-2018. Резултати и 
извештај 
статистика 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
 

2.2.5.     

Повећавање 

стручне помоћи 

наставницима у 

Едукација 

наставника за 

пружање 

индивидуализо-

Број израђених  
програма 
подршке, мера 
индивидуализа

Предметни 
наставници 
Стручна 
служба, Тим 

Није потребно 2014-2018. Документација 
код 
координатора 
ИО тима 

На крају 
школске 
године 

Представник 
Педагошког 
колегијума 
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пружању 

подршке 

ученицима у 

процесу учења 

 

ване подршке и 

израду програма 

подршке по 

моделу мета 

учења 

 

ције и ИОП- 
1,2,3 

за ИО 
 

 

 

2.3 Унапређивање личног и социјалног развоја ученика/ца Евалуација 

  циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

2.3.1.       

Подстицање 

позитивних 

ставова и 

развој 

социјалних 

вештина и 

оспособљавање 

ученика за 

самопроцењив

ање 

 

Радионице и 

едукација, 

упознавање са 

стандардима 

оцењивања  

број одржаних 

радионица и 

едукација 

 

Тим за 

медијацију и 

родну 

равноправност 

чланови тима 

за 

самовредновањ

е и ученици  

 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештаји и 
записници са 
радионица, 
пезентације 
фотографије, 
медијски 
извештај 
панои 

На крају 
школске 
године 

Представник/
ца Стручне 
службе и 
одељенске 
старешине 
 

 

2.4. Усмеравање у одабиру  занимања који је у складу са афинитетима и 
способностима ученика  

Евалуација 

  циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 
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инструменти евалуацију 

2.4.1.   
Оснаживање 
ученика при 
избору даљег 
образовања, 
обуке или 
запослења  
 

Едукација о 

разним 

профилима 

занимања, 

посета средњим 

стручним 

школама, 

организација 

реалног сусрета 

 

Број 

едукација, 

број посета 

школама, 

идентификова

- ни су 

родитељи чија 

занимања 

задовољавају 

потребе 

програма за 

професионалн

у оријентацију 

и мотивисани 

су и вољни да 

учествују у 

програму 

 

Чланови тима 

за 

професионалну 

оријентацију, 

родитељи и 

ученици 

 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Број одржаних 
едукација и 
радионица 
организовани
х посета  

На крају 
школске 
године 

Представник/
ца Стручне 
службе, 
 

Бивши ученици 

и студенти 

едукатори, 

посете 

часовима 

одељенске 

заједнице, 

реални сусрети 

 

Идентификов

а- ни су 

волонтери 

чија искуства 

задовољавају 

потребе 

програма за 

професионалн

у оријентацију 

и мотивисани 

су и вољни да 

учествују у 

програму 

Чланови тима 

за 

професионалну 

оријентацију, 

родитељи, 

студенти и 

бивши ученици 

 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Број одржаних 
едукација и 
радионица 
организовани
х посета 

На крају 
школске 
године 

ПР тим и тим 
за менаџмент 
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2.5 Специфични циљ: Унапређивање уведених иноватих метода наставе, учења и 

оцењивања ученика  

(9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика/ца 

Евалуација 

  циљ активности Индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструменти 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

2.5.1  

Побољшање 

квалитета 

наставе 

применом 

иновативних 

метода наставе 

учења и 

оцењивања 

уценика/ца 

организовање 

интегративне 

наставе( 

часова и дана) 

Реализована 

интегративна 

настава,  број 

часова, број 

активности, 

број 

тематских 

дана 

Педагошки 
колегијум 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештаји, 
термини на 
огласној 
табли, број 
реализованих 
активности 
часова дана 

На крају 
школске 
године 

Представник
/ца Стручне 
службе, тим 
за 
самовреднова
ње 
 

Постављање 

бесплатних 

софтвера на 

сајт школе 

који се могу 

користити у 

настави  и 

постављање 

блогова 

наставника 

или линкова 

ка њима 

 

Број 
постављених 
бесплатних 
софтера, број 
посета блогу 

Администра- 
тори  сајта 

Није потребно 2014-2018. Број посета На крају 
школске 
године 

ПР тим  
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Унапређење 

рада 

разгласне 

станице  

Број нових 
програма, 
прочитаних 
вести, број 
гостовања  

Тим за културне 
и јавне 
делатности 
школе, 
ученички 
парламент,  

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014-2018. Извештаји, 
термини, број 
реализованих 
програма, 
извештај 

На крају 
школске 
године 

ПР тим и тим 
за менаџмент 

„Ћоше 
успешности“, 
израдити   
систем јавне 

промоције 

ученика који 

постижу 

завидне 

резултате у 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Број 
објављених 
резултата 

Актив 
наставнка, 
ученички 
парламент 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице 

2014-2018. Непосредан 
увид 

На крају 
школске 
године 

ПР тим и тим 
за менаџмент 

Организација 

Тим билдинг 

активности 

међу 

ученицима - 

унапређивање 

тимског рада  

Број 
реализованих 
активности 

Стручни актив 
за развојно 
планирање 

Аплицирање 
на актуелне 
конкурсе, 
месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014 -2018. Непосредан 
увид 

На крају 
школске 
године 

ПР тим и тим 
за менаџмент 
 

 

3. РЕСУРСИ 

3.Општи циљ области3: Унапређивање људских и просторних ресурса за реализацију наставног процеса 

3.1 Специфични циљ: Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника и 
Евалуација 
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директора кроз стручно усавршавање  

8) План стручног усавршавања наставника/ца, стручних сарадника/ца и директора 

10) план напредовања и стицања нових знања наставника/ца и стручних сарадника/ца  

  циљ активности индикатори Носиоци 
активности 

Извори 
финансирања 

Временски 
оквир 

Начини 

праћења  и 

инструмент

и 

Време 

евалуације  

Одговорне 

особе за 

евалуацију 

 
3.1.1 Стручно 
усавршавање 
наставника, 
стручних сарадника 
и директора 

- обука групе 
наставника и 
стручних 
сарадника на 
унапређењу 
свог знања из 
информатике 

 Боља 
ажурираност 
сајта, јер већи 
број људи 
ради на 
његовом 
уређивању и 
ажурирању 

 

 Већ обучени 
наставници 

 Није потребно- 
хоризонтална 
размена 

 

 У току 2014. 

 
Број 
одржаних 
едукација и 
радионица 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање и Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 

 

- извођење 
угледних и 
огледних 
часова 
наставника 

боља 
проходност 
информација 
међу 
Стручним 
активима и 
размена 
искустава 

 

 Већ обучени 
наставници 

 Није потребно- 
хоризонтална 
размена 

 

 2014-2018. 
 

 

Број 
одржаних 
часова 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање и Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 

 

- стручна 
предавања у 
оквиру 
Наставничког 
већа и ван 
њих 

- побољшана 
комуникација 
међу 
запосленима 

 Већ обучени 
наставници 

Није потребно- 
хоризонтална 
размена 

 

2014-2018. 

 
Број 
одржаних 
предавања, 
извештаји, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање и Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 
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- похађање 
акредитовани
х семинара, 
стручних 
предавања, 
радионица 

пораст 
компетенција 
наставника, 
побољшана 
комуникација 
у свим 
смеровима: 
наставник-
наставник; 
наставник- 
ученици; 
наставник- 
родитељ 

 Тим за 
стручно 
усавршавање 

Није потребно- 
хоризонтална 
размена 

 

2014-2018. 

 
Број 
одржаних 
предавања, 
радионица, 
обука 
извештаји, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање и Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 

 

3.1.2. 
Унапређивање 
знања  о начину и  
изради  плана о 
професионалном   
напредовању   
и стицању  
звања  

Обуке врше 
наставници 
који већ 
познају ову 
проблематику
, а прошли  су 
неки од 
акредитовани
х семинара 
који је 
понуђен у 
Каталогу 
2012-2014. 
године и 
других облика 
стручног 
усавршавања 

пораст 
компетенција 
наставника/ц
а 

 Већ обучени 
наставници,  

Није потребно- 
хоризонтална 
размена 

 

2014-2018. 

 
Број 
одржаних 
обука 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање и Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 

 

3.2. Специфични циљ: Унапређење просторно- техничких услова за реализацију наставног 
процеса 

Евалуација 

3.2.1. Побољшати 
степен 
опремљености 
кабинета, 
учионица, 
медијатеке, 

Сачињавање 
извештаја о 
постојећем 
стању, листа 
приоритета и 
набавка 

Сачињена 
листа и 
набављена 
опрема 

Клуб 
родитеља, 
тим за 
менаџмент  

Аплицирање на 
актуелне 
конкурсе, месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 

2014 - 2018. Извештаји, 
непосредни 
увид, 
фотографије 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
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фискултурне сале,  
библиотеке и 
боравка 
савременим 
наставним 
средствима 

савремене 
опреме  

донације 

3.2.2. Повећање 
степена 
искоришћености 
школског простора, 
адаптација 
постојећег 

Сагледавање 
искоришћено
г и 
функционалн
ог школског 
простора, 
мапирање 
новог, израда 
планске 
документациј
е, формирање 
простора за 
ученичке 
организације 
и за клуб 
родитеља и за 
све остале 
ваннаставне 
активности 

Израђена 
мапа 
просторног 
потенцијала и 
израђен план 
реконструкци
је простора 

Школски 
одбор, Савет 
родитеља и 
Клуб 
родитеља 

Аплицирање на 
актуелне 
конкурсе, месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2014 - 2018. 
Извештаји, 
непосредни 
увид 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 

3.2.3. Увођење 
електронског 
дневника 

Аплицирање 
за опремање и 
постављање 
софтвера, 
обука 
наставника, 
редовно 
уношење 
података  

Повећано 
задовољство 
родитеља, 
број 
корисника 
електронског 
дневника 

Стручни 
актив за 
техничко и 
информатичк
о образовање, 
тим за 
менаџмент, 
Школски 
одбор, Савет 
родитеља 

Аплицирање на 
актуелне 
конкурсе, месне 
заједнице, 
локална 
самоуправа, 
донације 

2015 - 2018. Извештаји, 
непосредни 
увид 

На крају 
школске 
године 

Директор 
школе 
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10.Реализација 

 

Стручни актив за развојно планирање  редовно ће се састајати и након израде плана 

и пратити присутност школе у медијима и имплементацију плана. Задатак тима ће 

бити да након усвајања плана од стране Школског одбора, активно ради на  

презентацији Развојног плана свим телима школе, родитељима и широј локалној 

заједници. Након усвајања плана уз помоћ управе школе и локалне самоуправе биће 

организована конференција за штампу на којој ће се јавност упознати са „Развојним 

планом ОШ „Петар Петровић Његош“ 2014-2018.“ 

 

План неће бити фиксиран , флексибилан  је , допуне ( анекси ) су могући, у случају 

веће промене у закону или прописима (стандарди и мерила школског система у 

Земљи). 

План је линија “водиља" која треба да буде смерница побољшања квалитета рада 

школе на задовољство родитеља, ученика, наставника, локалне управе и шире 

локалне заједнице. 

Након  четворогодишњег плана и рада на променама наше установе, зацртаће себи 

нови циљеви који и даље морају да прате  целокупна дешавања и кретања у друштву, 

науци и животу. 

 

 

11. Евалуација 

 

Евалуација рада школе врши се током и на крају школске године , на седницама 

Наставног већа , Савета родитеља, Школског одбора, на родитељским састанцима, 

ЧОС – у,  кроз самовредновање и екстерно вредновање. 
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