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На пснпву члана 50. и члана 119. став 1. тачка 2. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Профилшколе: 

 

Назив школе ОШ„БранкоРадичевић“ 

Поштанскиброји место 23266 Чента 

Адреса Чарнојевићева 17 

Телефон 023/899-002;023/899-880 

Факс 023/899-002 

Е-mail oscenta@osbradicevic.edu.rs 

Адресаинтернет сајта www.osbradicevic.edu.rs 

Дан школе 27. 03. 

Унутрашњаповршинашколе 2130 метараквадратних 

Површинаоколногземљишта 5101 метараквадратних 

Просечан бројученика 214 

Језикнакојем се изводинастава српски 

Школсказградаподигнутапрви пут 1797. године 

Данашњашколсказградаподигнута 1971. године 

 

 

Историјат школе  

Чента представља типично банатско село. Највећу специфичност представља географски положај 

села, јер су центри, Београд, Зрењанин и Панчево на готово подједнакој удаљености. 

Административни центар је Зрењанин, али је економска 

повезаност са Београдом далеко јача, нарочито због великог броја ченћана који су запослени на 

територији Београда. 

Први помен Ченте датира из 1549. године у једном турском дефтеру. Тада су забележена 22 

домаћинства (именом и презименом) и Воја калуђер. Готово током целе турске владавине данашњим 

Банатом, Чента је била насељена,иако се не помиње у Пећком катистигу ни 1660, као ни 1666. 

године.Тада је забележено само насеље Јечин, североисточно од данашњег села. Јечин је насељен у 

време изгона Турака из Баната, 1717. године када је селу било 13 домова и поп Петар. Део Јечина се 

преселио у Ченту, где је поп Петар и сахрањен, а његов споменик је сачуван до данашњег дана. На 

Марсијевој карти Баната из 1723/25. године, Чента је забележена као запустело село, али већ 1727. 

године, забележена су 22 домаћинства, те је вероватно да је било насељено и 1723. године, али се 

становништво пред пописивачима разбежало. Чента је много страдала у време упада Турака, 

1736/37. године, па је, од пређашња 22 дома, остало само 7. Главни узрок смањења становника била 

је куга. Постоји поименични попис ових домаћинстава. Према попису из 1748. godine, Чента има 58 

домова. Године 1750/53. село улази у састав Банатске земаљске милиције. Назив села потиче, 

вероватно, од старословенске речи „Чантра“ (торба), јер је село, у средњем веку, било окружено 

барама и мочварама, па се током већег дела године налазило практично на острву, а мештани у том 

селу, сакривени од порезника и случајних пролазника, као у некој торби. Уласком Ченте у састав 

Војне границе 1753. године, село добија назив Леополдово и тај назив задржава све до 1883. године, 

када се селу враћа пређашњи назив. 

У старом селу постојала је црвка, изграђена 1743.године, од плетара и набоја. Црква је срушена и 

обновљена 1991. године. Нова црква  саграђена је у садашњем центру села  1802. године. Олтар, 

звона и читав објекат налазе се под заштитом државе од 1974. године. 

Први пут се школа у Ченти спомиње 1768. године. Та школа није имала школску зграду, бар не у 

почетку. Школска зграда се први пут помиње 1797. године и налазила се на месту данашњег Дома 

mailto:oscenta@osbradicevic.edu.rs
http://www.osbradicevic.edu.rs/
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омладине. Све док није саграђена, настава се одвијала у поповој или некој другој изнајмљеној кући. 

Први учитељи су били свештеници, а све основне школе су се звале Српске православне 

вероисповедне школе. 

У почетку нису постојали ни разреди већ су се ђаци делили на „мале букварце“, „букварце“, 

„чаславце“ и „псалтирце“. Појање је било обавезан предмет. Писање се учило пошто се научило 

читање, а после би се учио рачун. Батине су била обавезна педагошка мера. Први познати учитељ 

био је Матеја Кнежевић. Број ученика од 1795. до 1905. године кретао се између 50 и 215 ђака. Од 

1895. године при школи је постојало и дечије обданиште. Поред описмењавања и просвећивања 

школа је имала и додатне активности. На предлог школског надзорника из Ковачице, ученици су 

сакупљали лековито биље.  Поред Светог Саве као школског празника слављен је и Видовдан као 

дан просвећивања. 7. маја одржаван је Дан трезвености. Тог дана држана су предавања о штетном 

деловању алкохола а деци препоручивано да позитивно утичу и на своје родитеље. 

Нова школска зграда подигнута је 1971. године. Укупна површина школске зграде је 2130 метара 

квадратних са специјализованим учионицама, фискултурном салом, кухињом, зборницом, школском 

библиотеком, информатичким  кабинетом и канцеларијама директора, секретара, педагога. Такође, у 

оквиру школе је и школско двориште опремљено тобоганом, клацкалицама и љуљашкама, 

спортским теренима за рукомет, кошарку, одбојку и фудбал, као и зграда за предшколске полазнике. 

 

Специфичности школе: 
 

  216 ученика је  распоређено у 10 одељења,  5 одељења у разредној настав и и 5 одељења у 

предметној настави , 2 припремне предшколск е групе са 32. деце  

 Укупан број запослених 35 , а наставу реализује 23 наставника и 2 васпитача 

 Школа има 11учионица и информатички кабинет, салу за физичко образовање,библиотеку, 

3 канцеларије, у школском дворишту сутерен за кошарку, фудбал и одбојку и зелену 

површину 

 У школи се изучава енглески језик као први страни језик(од 1до 8раз.),а немачки као 

други (од 5.до 8.раз.) 

 Традиционално се реализујуманифестације Пријем првака, Дечја недеља,Школска 

слава -Свети Сава  Дан школе,Завршна приредба усарадњи сародитељима,те друге 

ваннаставне активности. 

 Наставно особље је прошло бројне едукативне семинаре 

 Школа прати трендове у образовању реализујући пројекте на националном и 

локалном нивоу.
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АНАЛИЗА СТАЊА 

 

 

Процену стања у нашој школи  је радиоТим засамовредновање  као и Актив за развојно 

планирање.  Поред самовредновања рада школе, узета је у обзир и оцена Екстерне евалуације 

која је процењивала рад школе у марту 2018. године. 

Актив за Развојно планирање је анализирао рад и функционисање школе и дошао је до 

следећих закључака :  

 

 

Јаке стране наше школе: 

 

Слабе стране наше школе: 

 

 

 У протеклом периоду 

опремање школе је било 

континуирано: набављена су 

потребна наставна средства , 

постављени су ламинатни 

подови у учионицама, 

завршена је  је изградња 

летње учионице, попуњаван 

је  библиотечки фонд у 

складу с финасијским 

могућностима школе, 

набављени су додатни 

компјутери, паметне табле за 

две учионице, пројектори у 

циљу осавремењавања 

наставног процеса 

 У жељи да се изађе у сусрет 

потребама локалне средине ( 

родитељима) једна соба у  

вртићу је опремљена  за 

пријем  једне групе деце од 1. 

до 3. године, реновирано је и 

купатило како би било у 

складу са стандардима за 

боравак деце тог узраста.  ( 

чека се одобрење од 

надлежних органа за пријем 

групе) . Просторија у школи 

која је била кориштена као 

простор где су деца ужинала, 

преуређена је за потребе 

друге предшколске групе, 

 

 У настави је у већој мери 

 заступљен фронтални 

облик рада; 

 Мањи број  ученика има 

развијене радне навике 

(планира свој рад, има 

стално време учења,  

простор за рад) 

 Резултати постигнућа ученика на 

завшном испиту показују 

тенденцију опадања и просек 

испод Републичког нивоа  

 Евидентан је пораст социјалног и 

других врста  насиља у односу на 

претходне године  

 Већина родитеља своје 

интересовање за школу 

ограничава само на потребе своје  

деце 

 Наставници не сарађују 

довољно са члановима 

школских тимова   

 Нема континуитета у сарадњи 

свих учесника  школског живота 

како би допринели добробити 

школе ( родитељи, ученици, 

наставници, локална заједница, 

Савет родитеља, Школски 

одбор..) 

 Школа је углавном  оријентисана 

на сарадњу са ближим окружењем 

 Директор и стручни сарадник 

посећују часове али изостаје 

давање писаних мера за 

унапређење квалитета рада  
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дограђен је тоалет за потребе 

те групе.  

 Наставници редовно планирају 

свој рад (глобални планови 

сусаставни део ГПР, а готово сви 

наставници поштују договорене 

рокове при оперативном 

планирању) 

 Редовно се прати,води и 

евидентира рад ученика у 

редовној,допунској,додатној и 

осталим облицима наставе у 

дневницима рада и педагошкој 

документацији 

 Наставници редовно 

вршили планирање 

контролних и 

писменихзадатака 

поштујући прописе 

 Редовно вршено 

оцењивање ученика путем 

контролних,тестова,годиш

њих тестова,писмених 

задатака,наставних 

листића и усменим путем 

 У настави вршено 

прилагођавање способностима и 

могућностима ученика –кроз 

реализацију ИОП– а,  

  Део ученика остварује запажене 

резултате на такмичењима 

 Промовисањ ерезултата и 

награђивање ученика је 

континуирано 

 О постигнућима ученика родитељи 

су редовно обавештени 

 

 Родитељи и ученици препознајуда 

наставници одмах реагују на насиље 

 У школи се води евиденција о 

случајевима насиља и предузимају 

мере 

 Школа сарађује са Интерресорном 

комисијом,Развојним 

саветовалиштем,МУП,Центром за 

социјални рад, Школском 

наставника 

 Рад школских тимова, није се увек 

одвијао према утврђеном плану и 

динамици због рада наставника у 

две или више школа 

 у плановима рада наставници 

нису у потпуности прилагодили 

планове рада специфичностима 

одељења. 

 Тимски рад наставника није 

заступљен у довољној мери  

 Недостатак професионалне 

сарадње у оквиру Стручних већа и 

тимова у вези са уједначавањем 

критеријума оцењивања, метода и 

техника рада  

 Рад наставника у више школа 

умањује могућност сарадње 

између колега 

 За новопридошле ученике слабије 

се примењују разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску 

средину; 

 Ученици не користе у довољној 

мери доступне изворе знања 

 Углени часови се не одржавају у 

континуитету 

 Унапредити рад са талентованом 

децом 

 Потребно је учити ученике 

различитим техникама 

учења,повезивању са претходно 

ученим, примерима из 

свакодневног живота и сл. 

 Један број ученика и наставника 

не показује довољноодговорности  

за резултате свог рада 

  Код једног дела ученика није у 

довољној мери развијена 

еколошка свест и свест о потреби 

очувања школске имовине 

 Самовредновањем се не 

унапређује довољно 

професионално деловање 

запослених 
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управом,Просветном 

инспекцијом,Патронажном 

службом. 

 Са окружењем,школа 

је остварила комуникацију путем 

сајта школе,Дана отворених 

врата,едукације родитеља,прилозима 

у медијима 

  Наставља се континуирано 

стручно усавршавање 

наставника, које је  у складу с 

финансијским ресурсима 

којима школа располаже 

 Већина наставника  

изјаснило се да је клима ушколи добра 

( комуникација и сарадња)  

 Просторне могућности и капацитети 

школе су рационално искориштени 

 Школа има адекватан видео надзор и 

покривеност интернетом 
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Желимо да унапредимо следеће области  рада у нашој школи 

 

 
1. Настава и учење 

          -Оснажити наставнике да уче ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- Наставник учи ученике како да користе различите начине  за решавање задатака ,  

- наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу и да ученици умеју да образложе 

како су дошли до решења 

- користити  примере из свакодневног  живота како би га повезали с градивом и са другим наученим 

областима   

- оспособити ученике да користе повратну информацију да реше задатак  и унапреде учење како би 

сами ученици могли да  процењују тачност одговора   и  да умеју да образложе како су до решења 

дошли 

- подстицати наставнике да дају потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 

раду  и да науче  ученике да процењују свој напредак ( предлог унапредити формативно оцењивање) 

 

- Подстицати и оспособити кроз стручна усавршавања да наставници користе различите поступке за 

мотивисање , као и да дају  могућност да ученици постављају питања , дискутују и коментаришу  у 

вези с предметом учења на часу 

 

2. Образовна постигнућа : 

Резултати ученика на завршним испитима су праћени  и кроз анализу резултата указују на 

низак ниво постигнућа ученика на завршном испиту јер се налазе испод републичког просека, 

те би требало радити на побољшању постигнућа  

- Развој функционалног знања и коришћење различитих извора знања,а посебно 

информационих технологија 

- Праћење остварености нивоа знања кроз резултате на завршном испиту 

- План припреме за завршни испит 

- Праћење остварености нивоа знања(основни,средњии напредни)током године 

 

 

3. Подршка ученицима: 

- Већи део  родитеља се  не укључује у ваннаставне активности и пројекте школе  и не 

препознаје своју битну улогу у сарадњи с школом.  

- Оснаживање улоге ИО тима школе и тимова за подршку 

- Посебан третман деце из социјално депривираних средина 

- Идентификација даровитих ученика и развијање способности  

(креативности,стваралаштва,иницијативе) 

 

4. Етос: 

 

- Међусобна сарадња наставника и сарадња наставника са ученицима није увек  на високом 

нивоу. 

- Нема континуитета у сарадњи свих актера школског живота како би допринели добробити 

школе ( родитељи, ученици, наставници, локална заједница, Савет родитеља, Школски 

одбор..) 

- Информисање и укључивањеродитеља упревенцијунасиља 

- Сарадња са институцијама и организацијама које могу помоћи у превенцији насилног 
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понашања  

- Јачањеваспитнеулогеродитеља 

- Развијањепартнерствакроз различитевидовеукључивања 

- Организовањеразличитихобуказародитеље 

- Хигијена у свим деловима зграде није на високом нивоу( има простора з а унапређење) 

- Неговање иницијативе наставника  у циљу позитивне презентације школе и унапређење 

квалитета наставе  

 

 

5. Организација рада и руковођење 
- - Због великог броја наставника путника постоје потешкоће у организовању секција и других 

ваннаставних активности 

- -Директор и стручни сарадник редовно посећују  наставу али изостаје давање писаних мера 

за унапређење квалитета рада  наставника 

- Укључивање унационалнепројекте 

- Укључивање упројекте локалног нивоа 

- Реализовање интерних пројеката 

- Аплицирање за пројекте невладиних организација 

 

6. Ресурси: 
 

- -Наставници и стручни сарадници у оквиру стручних органа не сарађују довољно  у оквиру 

стручних већа, актива и тимова  

- - Учионице су опремљене намештајем и наставним средствима која дотрајала и на тај начин 

не пружају оптималне услове за рад 

- Наставници не користе довољно  наставних средстава која у школи постоје   у циљу 

подизања квалитета наставе  

 

    

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Анализом  постојећег стања квалитета рада школе, извештаја о самовредновању стандарда квалитета 

рада установе, извештаја Екстерне евалуације прикупљени су подаци, предлози  и идеје на основу 

којих су издвојене  потребе  и приоритети неопходни за успешно функционисање наставног процеса 

и квалитетан рад школе. 

У  одређивању приоритета учествовали су и наставници  разредне и предметне наставе,стручни 

сарадник, родитељи, чланови Ученичког парламента, као и члан представник Локалне самоуправе из 

редова Школског одбора и директор школе. 

 
 

Приоритети у наредном периоду : 

 

 Унапређење квалитета  наставе и учења, 

 Превенција насиља међу ученицима  

 Повећање безбедности ученика и запослених  у школи 

 Побољшање квалитета међуљудских односа и стварање позитивне атмосфере унутар 

колектива 

  професионални развојна ставника, 

 побољшање материјалних услова  
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 побољшање партнерских односа  са окружењем. 

 Побољшање хигијенских услова у школи  

 Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 Ефикасно коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег учења 

 Побољшање подршке ученицима у процесу учења 

 Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика 

 Боља организација и опремљеност просторних капацитета школе 

 Повећање угледа и промоција школе 

 Организовање и реализација развојних пројеката и других образовних програма 

 Повећање броја активности за развијање социјалних потреба и вештина ученика 

 Развијање конструктивнијих односа са родитељима 

 Побољшањље  постигнућа ученика на завршном испиту 

 Промоција талентованих и успешних ученика 

 Подизање квалитета рада са даровитим ученицима 

 Боље функционисањ инклузивног образовања и подршке деци 
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                                     МИСИЈА 
 

Мисија наше шкпле је да пратимп савремене  
трендпве у пбразпваоу и да квалитетним стручним радпм  
наставника и стручних сарадника пмпгућимп свакпм 
ученику да се развија у складу са свпјим сппспбнпстима 

 

 

 

 
 

 

ВИЗИЈА 

 

Визија наше шкпле је да кпнтинуиранп унапређујемп  
наставу уз примену савремених наставних средстава, кап и 
да  пружамп ппдршку  ученицима у оихпвпм развпју.  
Желимп да наша  шкпла буде пријатнп местп за  
све кпји бправе у опј.
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

 

1. Настава и учеое 
Развпјни циљ: Унапређиваое наставнпг прпцеса и учеоа  
 

Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временск
а 
Динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1.Осавременити 
реализацију  
наставнпг 
прпцеса 

 

1.1 Реализпвати 
часпве пп 
принципима 
тематскпг  
планираоа и 
активнпг учеоа 
1.2.Реализпвати 
пгледне часпве у 
свим пдељеоима. 
1.3.Реализпвати 
часпве примене ИКТ 
у настави. 

 

Стручна 
већа 
 
 
 
Стручна 
већа 
 
Стручна 
већа 

У тпку 
шкплске 
гпдине 

Извештаји, 
записници са 
већа актива, 
тимпва 

Осавремеоен 
наставни прпцес и 
занимљивији, 
савременији часпви. 
Већина наставника 
кпристи ИКТ крпз 
угледне часпве и у 
редпвнпј настави  

2. Унапредити  
праћеое рада  
ученика у 
функцији  
даљег учеоа 

 

2.1 Радити анализе  
иницијалних и 
завршних  
тестираоа  са 
предлпгпм мера 
ппбпљшаоа. 
2.2. Осмислити 
начине и примере 
даваоа пптпуне  
ппвратне 
инфпрмације  
ученицима п 
оихпвпм  
напредпваоу. 
2.3.Aнализирати 
пквир за прпцену 
резултата учеоа и 
критеријуме за 
пцеоиваое  
владаоа,(Правилник 
п пцеоиваоу).  
 

наставници 
и стручна 
већа 
 
 
 
 
наставници 
и стручна 
већа 
 
 
 
 
 
наставници 
и стручна 
већа 

У тпку 
шкплске 
гпдине 

Извештаји 
евалуација 
иницијалних и 
завршних 
тестпва ,  мере 
за унапређеое,   
педагпшке 
свеске, 
Дневници, 
резултати 
завршнпг 
испита 

 

Разнпврснп(фпрматив
нп, сумативнп) 
пбјективнп и 
квалитетнп 
пцеоиваое 
Сви наставници имју 
пптребну 
дпкументацију за 
праћеое напредпваоа  
ученика,развијене 
стратегије ученичке 
сампевалуације и 
пцеоују у  
складу са 
Правилникпм 
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2.4 Усаглашавати 
критеријум  
пцеоиваоа у 
зависнпсти пд  
структуре пдељеоа 
и индивидуалних  
карактеристика 
ученика и оихпвих 
мпгућнпсти 
2.5.Осмислити 
начин 
унапређиваоа 
фпрмативнпг  
пцеоиваоа. 
 

3.Реализпваое  
прпграма 
ппдршке  
ученицима у 
учеоу. 

 

3.1.Реализпвати 
часпве  
ппсвећене 
ппдучаваоу  
ученике начинима 
учеоа 
и ппдстицати  
учеое наставних  
садржаја са 
разумеваоем 
3.2. Уппзнавати и 
упућивати  
ученике на  
кпришћеое  
различитих техника 
учеоа  
3.3.Реализпвати 
стручнп  
усавршаваое у 
шкпли на  
тему 
метпда, стратегија и  
ппступака 
прилагпђаваоа рада 
на часу пбразпвнп-
васпитним  
пптребама ученика. 

 

Наставници
, стручни 
сарадници 

У тпку 
шкплске 
гпдине 

Извештаји са 
часпва, 
евалуаципне 
листе са часпва  
Дневници, 
педагпшке 
свеске 

 

Наставници 
прилагпђавају рад 
пбразпвнп- васпитним 
пптребама ученика  
а ученици знају и 
примеоују различите 
технике  учеоа.  
 

4. Унапређеое 
инклузивнпг 
пбразпваоа 

4.1.Идентификација 
ученика  
кпјима је пптребна 
дпдатна  
пбразпвна ппдршка, 
кап и ученика за 

Стручни 
тим за  
ИО, ИОП  
тим,пдеље
нске 
старешине 

У тпку 
шкплске 
гпдине 

Анализа 
дпкументације 
п дпдатнпј 
пбразпвнпј 
ппдршци 
ученицима 

Пптпуна 
дпкументација п 
дпдатнпј пбразпвнпј 
ппдршци ученицима,  
педагпшки прпфил, 
планпви 
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ИОП 3 
4.2. Израда 
дпкументације п  
дпдатнпј пбразпвнпј 
ппдршци 
ученицима(педагпш
ки прпфил, плана  
индивидуализације, 
ИОП)  
4.3.Вреднпваое и 
пцеоиваое  
ИОП-а 
4.4. Кпришћеое 
лпкалних ресурса 
ради пствариваоа  
ппдршке у раду са 
ученицима  
( Интерреспрна 
кпмисија, захтеви за 
педагпшкпг 
асистента и личнпг 
пратипца, сарадоа 
са шкплпм“ 9. Мај“) 
 

Стручни 
тим за  
ИО, 
рпдитељи 
Директпр,  
 

Анализа 
дпкументације 
п ученицима 
кпји раде 
завршни испит 
пп ИОП плану 
Анализа 
сарадое са 
релевантим 
партнерима из 
Лпкалне 
заједнице 

индивидзализације, 
ИОП планпви, 
дпкументација п   
вреднпваоу ИОП-а, 
напредпваое ученика 
кпји раде пп ИОП 
планпвима 
успех ученика на 
такмичеоима кпји 
раде пп ИОП-у 3 

 

2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 2.Развпјни циљ : Кпнтинуиранп унапређеое ппстигнућа ученика 
 

Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временска 
динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1.  Праћеое  
пствариваоа  
пбразпвних  
стандарда 
 

1.1Организација 
дппунске наставе из 
предмета кпји  
имају дефинисане 
стандарде 
2.1. Пплугпдишоа и 
гпдишоа и анализе 
пстваренпсти 
стандарда  
2.3. Анализирати 
резултате  
завршнпг испита и 
предлпжити мере за 
унапређеое 
резултата 
2.4. Организација 
дпдатне наставе из 
предмета кпји  
имају дефинисане 

Стручни 
активи 
Наставници 
Стручна већа  

 
тпкпм 
шкплске  
гпдине 
 

Евиденција п 
ппхађаоу и 
реализацији 
часпва 
дппунске 
наставе, 
дпдатне  
наставе и 
ваннаставних 
активнпсти.  
Анализа 
резултате  
завршнпг 
испита и 
предлпг мере 
за 
унапређеое 
резултата  
 

Успех ученика на крају 
шкплске гпдине је исти 
кап претхпдне или 
бпљи  
 Ппстигнућа на 
такмичеоима су бпља 
негп претхпдне 
шкплске гпгине и већи 
брпј ученика учествује 
на такмичеоима 
Ученици пстварују 
пчекиванп ппстављене 
стандарде пп нивпима 
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стандарде 
 

 

2.Организпваое  
дппунске  
наставе  
ученицима кпји  
имају тешкпће у  
савладавоу 
градива и са 
ученицима кпји 
раде пп ИОП 
плану 
 

2.1. Евидентираое 
ученика кпјима је 
пптребан 
индивидуални рад и 
ИОП 
2.2.Израда 
индивидуалних  
задатака за ученике 
кпјима пптребна 
дпдатна ппдршка у 
учеоу  
 

Стручна 
већа  
Наставници 
Стручни 
сарадници 
 

тпкпм 
шкплске  
гпдине  
 

 Праћеое 
напредпваоа 
ученика крпз 
тестпве,писм
ена вежбе, 
усменп 
излагаое. 

Напредак ученика 
према сппственим 
сппспбнпстима и 
мпгућнпстима. 
Остваренпст 
пбразпвних циљева 
дпунске наставе и 
ппстављених циљева 
птема ИОП планпвима. 
Већина ученика 
укључена  дппуску 
наставу ппстиже бпље 
резултате и савладава 
предвиђенп градивп. 
 

3.Праћеое  
ппсигнућа  
крпз  
тестираоа и  
дпстизаое 
стандарда  
( фпрмативнп  
сумативнп  
пцеоиваое) 
 

3.1. Праћеое 
ппстигнућа  
ученика пп 
класификаципним  
перипдима 
3.2. Праћеое 
ппстигнућа  
ученика на 
дппунскпј настави 
3.3.Праћеое 
ппстигнућа  
ученика на дпдатнпј 
настави  
3. 4. Праћеое 
ппстигнућа  
ученика на кпји раде 
пп ИОП-у 
 

Стручна 
већа,  
Наставници, 
Стручни 
сарадници 
 

тпкпм 
шкплске  
гпдине  
 

Записници и 
извештаји п 
ппстигнућима 
ученика 
предметних 
наставника  
и наставника 
разредне 
наставе. 
Дневници 
рада. 
Записник са 
Одељеоскпг 
већа, 
Наставничкпг 
већа. 
 

Ученици кпји ппхађају 
дппунску и дпдатну 
наставу ппказују 
напредак у  
учеоу. 
Тпкпм гпдине успех 
ученика се ппбпљшава 
Бпља ппстигнућа 
ученика ученика на 
пплугпдишту и крају 
гпдине у  
пднпсу на кварталне 
резултате 
 

4.Припрема  
ученика за 
завршни  
испит 
 

4.1 Спрпвпђеое  
иницијалних тестпва 
из свих предмета из 
кпјих се пплаже  
завршни испит 
4.2. Анализа 
ппстигнућа са  
иницијалних тестпва 
за сваки  
наставни предмет 
4.3. Анализа 
ппстигнућа  
ппсле тестпва и 
писмених  

Стручна 
већа  
Наставници 
 

тпкпм 
шкплске  
гпдине  
 

Извештаји и 
анализа 
иницијалнпг 
тестираоа. 
Резултати 
прпбних 
тестираоа 
Анализа 
Завпда 
ппстигнућа на 
завршнпм 
испиту. 
 

Успех на завршнпм 
испиту је на нивпу 
прпслпгпдишоих или 
је нештп  
бпљи. 
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задатака  
4.4.Израда плана 
припреме  
за завршни испит 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

3.Развпјни циљ: Унапређеое ппдршке ученицима у циљу ппдизаоа нивпа оихпвих ппстигнућа 
 

Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временска 
динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1.Оствариваое  
кпмуникације са  
ппрпдицама 
ради  
ппдршке 
ученицима 
 

1.2.Одржаваое 
редпвних  
рпдитељских  
састанака 
1.3.Обављаое  
индивидуалних  
разгпвпра  
1.4.Унапређеое 
сарадое између 
рпдитеља и  
стручних служби 
1.5.Укључиваое 
рпдитеља 
у рад шкпле 
 

Одељеоске  
старешине,  
рпдитељи, 
стручне 
службе 
 

Тпкпм 
гпдине 

Записници са 
рпдитељских 
састанака, 
евиденција у 
дневнику, 
евиденција 
педагпшкп-
психплпшке 
службе 
Извештаји са 
Савета 
рпдитеља, 
Шкплских 
пдбпра. 
Гпдишои 
извештај п 
раду шкпле, 
извештаји  
лпкалних 
медија п 
активнпстима 
шкпле и 
рпдитеља 
 

Рпдитељи редпвнп 
дплазе на рпдитељске 
састанке и 
индивидуалне 
разгпвпре с 
пдељенским 
старешинпм и 
предметним 
наставницима  
Рпдитељи се пбраћају 
педагпшкп-
психплпшкпј служби 
ради ппмпћи и 
ппдршци ученицима 
Рпдитељи су активнији 
у свим активнпстима 
шкпле 
 

2.Функципниса
ое тимпва за 
ппдршку  
ученицима 
 

2.1. Одржаваое 
редпвних  
састанака тимпва  
2.2. Укључиваое 
ученика у  
прпцес пружаоа 
ппдршке  
другим ученицима 
 

Одељеоске  
старешине,  
тимпви за  
пружаое 
ппдршке  
ученицима,  
вршоачки 
тим,  
ђачки 
парламент, 
сручни 
сарадници 
 

Тпкпм 
гпдине 

Извештаји са 
састанака 
тимпва 
Извештаји са 
састанака 
Вршоачкпг 
тима и Ђачкпг 
парламента 
 

Редпвнп се пдржавају 
састанци тимпва и на 
оима су присутни сви  
чланпви тих тимпва 
Редпвнп се пдржавају 
састанци Ђачкпг 
парламента и 
Вршоачкпг  
тима  
 

3. Прпмпвисаое  
здравих стилпва  

3.1.Одржаваое 
сппртских  

Одељеоске  
старешине,  

Тпкпм 
гпдине 

Извештаји, 
фптпграфије, 

Већи брпј  часпва је 
ппсвећенп теми 
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живпта 
 

манифестација ради  
прпмпције здравпг 
живпта  
(турнири, 
бициклистичке трке 
и сл.) 
3.2. Разгпвараое на 
тему здравих и 
нездравих навика 
3.3. Организпваое 
трибина  
или предаваоа на 
тему  
ппаснпсти кпје 
нездрав стил  
живпта мпже да 
дпнесе 
 

рпдитељи, 
предметни 
наставници 

записници п 
пдржаним 
активнпстим 
кпје 
прпмпвишу 
здраве стилпве 
живпта 

здравпг живпта,  
Ученици су уппзнати са 
ппаснпстима кпје са 
спбпм нпсе нездраве 
навике 
Ппвећана је 
заинтереспванпст 
ученика за 
учествпваоем у  
сппртским 
дешаваоима кпји 
прпмпвишу здрав 
живпт 
 

 
4.ЕТОС 

 

4.Развпјни циљ:Ппбпљшати атмпсферу у шкпли на свим нивпима и између свих актера шкплскпг живпта 
 

Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временска 
динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1. Развијати  
међуљудске 
пднпсе и  
ппзитивну 
атмпсферу  
у шкпли 
 

1.1.Развијати и 
ппдстицати  
кпд ученика 
ппзитиван став  
према шкпли  
1.2.Организпвати 
заједничке  
активнпсти 
рпдитеља,  
наставника и 
ученика. 
1.3.Унапедити  
сарадоу  Савета 
рпдитеља и шкпле 
крпз заједничке 
акције и активнпсти 
1.4 Ппштпваое 
правилника  кпјима  
је регулисанп 
ппнашаое и  
пдгпвпрнпст свих 
заппслених и 
ученика 
 

пдељеоске  
старешине,  
директпр,  
наставници, 
Тим  
за заштиту  
ученика пд  
насиља, 
Ученички 
парламент  
стручни 
сарадници 
 

 
тпкпм целе 
гпдине 

Извештаји, 
фптпграфије и 
видеп 
снимци, 
Извештаји и 
записници са 
пдржаних  
активнпсти, 
записници са 
састанака  
савета 
рпдитеља 
 

Реализпване 
активнпсти, квизпви, 
сппртски сусрети, 
Реализпване 
заједничке активнпсти 
деце и рпдитеља,  
прганизпвати састанке 
савета рпдитеља у  
прпширенпм саставу. 
Бпља кпмуникација 
између заппслених и 
између свих актера 
шкплскпг  
живпта. 
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2.Унапредити и 
прпмпвисати 
успех и 
ппстигнуће 
наставника и 
ученика   
 

2.1.Истаћи напредак 
и успех ученика 
кпјима је пптребна 
ппдршка у учеоу  
2.2.Прпмпвисати 
ппстигнућа  
ученика на 
такмичеоима и  
завршним испитима 
3.3. Организпваое 
различитих 
шкплских 
активнпсти за  
ученике у кпјима 
сви  имају  прилику 
да учествују и да 
истакну свпје 
таленте  
 

Предметни  
наставници,  
пдељенске  
старешине 
Директпр,  
 

тпкпм целе 
гпдине 

евиденција у 
записнику са  
Наставничкпг 
већа: 
награђени, 
ппхваљени, 
евиденција са 
такмичеоа на  
свим 
нивпима, 
Правилник п 
награђиваоу 
ученика и 
наставника 
 

Прпмпвисаое и 
ппхваљиваое 
награђених ученика и 
наставника.  

3.Прпмпвисаое 
и ппхваљиваое 
награђених 
ученика и 
наставника 

Прпмпвисаое и 
ппхваљиваое 
награђених ученика 
и наставника 

Тим за 
заштиту пд 
насиља,  
Директпр, 
пдељенске 
старешине, 
стручни 
сарадници 
 

тпкпм целе 
гпдине 

Панпи, фптп и 
видеп записи 
п тпку 
уређиваоа  
прпстпра,  
функципниса
ое расвете 
пкп шкпле,  
 
 

Ученици се псећају 
безбеднп и сигурнп, 
смаоен брпј 
кпнфликта, ученици 
се пбраћају чланпвима 
Тима за заштиту пд 
насиља. 
Безбедан шкплски 
прпстпр,функципналан 
видеп надзпр 
 

4.Унапредити 
естетски 
и хигијенски 
амбијент  
шкпле 
 

4.1.Уређеое хпла  
шкпле и учипница ( 
цвеће, ликпвни 
радпви и сл.)  какп 
би били штп 
пријатније 
пкружеое за 
ученике и 
заппслене 
4.2. Учипнице, 
хпдници су испуоеи 
ученичким 
радпвима и 
прпдуктима у циљу 
естетскпг уређеоа 
шкпле 

Наставнп и 
ненаставнп 
пспбље, 
ученици 

тпкпм целе 
гпдине 

Ппстављени 
панпи, цвеће, 
уређенп 
двприште, 
извештаји , 
фптпграфије  
п уређеоу 
шкплскпг  
прпстпра 

 

Учипнице и хпдници 
шкпле су уређене, 
уредне  и бпгате 
ученичким радпвима и 
цвећем. 
 
 

5.РЕСУРСИ 

5. Развпјни циљ: Оснаживаое људских ресурса у функцији ппдизаоа квалитета рада шкпле 
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Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временск
а 
динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1.  
Кпнтиниранп  
стручнп  
Усавршаваое 
заппслених 
 

 
1.1 План стручнпг  
усавршаваоа 
устанпве ускладити 
са  
ппнудпм семинара 
У каталпгу за 
актуелну шкплску 
гпдину  
2.1 Сталнп   
праћеое примене 
знаоа са  
стручних семинара 
у настави 
3.1 Ппбпљшаое   
сарадое наставника 
и стручне 
службе на 
ппдизаоу квалитета 
настав 
 

Стручна  
Већа, 
Директпр,  
Тим за 
стручнп  
Усавршаваое
, стручна 
служба 
 

Тпкпм 
гпдине 

Извештаји са 
семинра,  
Ппсете 
часпвима и  
извештаји 
накпн ппсете 
часпва,  
евиденција 
тима за 
стручнп  
усавршаваое 
 

Планпви  стручнпг 
усавршаваоа  
усклађени,  
реализпвани стручни 
семинари, 
Већина наставника на 
часпвима примеоује 
знаоа са семинара, 
Насавници и стручна 
служба сарађују у 
циљу ппбпљшаоа 
квалитета наставе  
 

2.Укључиваое  
приправника и  
вплпнтера у рад  
шкпле 
 

2.1.Обезбедити 
ментпре за  
приправнике и 
пратити оихпв  
рад 
2.2.Осмишљаваое 
прпграма  
рада приправника и 
праћеое  
рада. 
 

Ментпр, 
директпр, 
приправник 

Тпкпм 
гпдине 

План 
ментпра, 
извештаји 
праћеоа, 
Прпграм и 
извештаји 
праћеоа 

Сваки приправник има 
ментпра кпји прати 
рад, 
Урађени прпграми 
рада приправника 
 

3. 
Реализпвати 
план  
унапређеоа  
материјалнп  
техничких 
ресурса 
 

3.1.Прпценити 
пптребе за  
наставним 
средствима 
3.2.Обезбедити 
набавку  
пптребних 
средстава за  
наставу , хигијену и  
безбеднпст 
шкплскпг  
прпстпра. 
3.3. Обезбедити 

Директпр, 
стручна 
већа 
Директпр, 
стручна 
већа 
 

Тпкпм 
гпдине 

Извештаји, 
листа 
набављених 
средстава, 
листе 
праћеоа, 
анализе  
кпришћеоа 
 

 
Направљена листа 
пптребних средстава 
Набављена  пптребна 
средстава, 
Наставна средства се 
функципналнп 
кпристе, 
Већина наставника 
кпристи савремена 
наставна средства у 
настави и  
ваннаставним 
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праћеое  
функципналнпсти 
кпришћеоа  
наставних средстава 
у  
ппдизаоу квалитета 
наставе 
 

активнпстима 
 

6. Организација рада и рукпвпђеое 
 

6. Развпјни циљ: Ппбпљшати кпмуникацију међу заппсленима кап и кпмуникацију заппслени - 
директпр 
 

Задатак  Активнпсти Нпсипци 
активнпст 

Временска 
динамика  

Евалуација 
 

Критеријум квалитета 

1.Директпр  
ефикаснп  
прганизује рад  
шкпле 
 

1.1Увид у  
записнике  
Наставничкпг већа 
Одељенскпг већа;  
Шкплскпг пдбпра. 
-Решеоа у пквиру  
40-часпвне недеље. 
1.2 Систематскп  
праћеое рада 
наставника  
(ппсета часпвима,  
слпбпдним  
активнпстима 
1.3 Извештај тимпва  
на Наставничкпм  
већу. 
- анкета за 
заппслене  
и предлпг мера  
за ппбпљшаое  
рада директпра. 
 

Директпр  
шкпле, 
секретар  
шкпле, 
стручна  
служба,  
тимпви,  
чланпви  
Наставничпг  
већа 
 

Тпкпм 
гпдине 

Извештај п 
раду  
шкпле на 
крају  
гпдине 
Анализа 
анкете п раду 
директпра  
 

Директпр прганизује  
несметанп пдвијаое 
рада у  
шкпли. 
Ппстпји јасна  
прганизација са  
дефинисаним 
прпцедурама  
и нпсипцима 
пдгпвпрнпсти. 
Директпр ппставља 
јасне захтеве 
заппсленима у вези  
са радним пбавезама  
Задужеоа заппслених 
у шкпли равнпмернп 
су расппређена. 
 

2. Планираое и  
прпграмираое  
у шкпли  
међуспбнп су  
усклађени. 
 

2.1 Израда 
дпкумената у 
складу са зкпнским 
прпписима и 
прпцедурама 
 

Директпр  
шкпле, 
секретар  
шкпле, 
стручна  
служба, 
чланпви  
Наставничк
пг  
већа 
 

Тпкпм 
гпдине 

Дпнети сви 
дпкументи 
прпписани 
закпнпм  

Сви пбавезни 
дпкументи  
дпнети су у складу с 
закпнпм  
 

3.Рукпвпђеое  3.1 Увид у   Директпр  Тпкпм Записници са Директпр ефикаснп и  
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директпра је у  
функцији  
унапређиваоа 
рада шкпле  
 

записнике  
Наставничкпг већа  
ппштпваое  
Ппслпвника п раду  
Наставничкпг већа.  
3.2 извештај п раду  
директпра  
3.3 Ппхваљиваое и  
Ппдстицаое 
заппслених  за  
Ппстигнуте 
резултате( 
такмичеоа, учешће 
у прпјектима и сл.) 
 
 

шкпле,  
чланпви  
Наставничпг  
већа 
 

гпдине седница. 
Извештаји п 
реализацији 
такмичеоа, 
прпјеката у 
шкпли , 
пбјаве на  
сајту  
шкпле 

рукпвпди радпм 
настaвничкпг већа. 
Директпр укључује  
заппслене у прпцес  
дпнпшеоа пдлука. 
Директпр 
благпвременп  
предузима 
пдгпварајуће  
мере за решаваое  
свакпдневних  
прпблема ученика, у 
складу са 
мпгућнпстима шкпле. 
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3. Наталија Кулачић, наставник немачког језика  

4. Слађана Николић, наставник разредне наставе 

5. Дубравка Радишић,наставник разредне наставе 

6. Афродита Илић, наставник енглеског језика  

7. , родитељ 

8. Живко Тоашев, представник Локалне самоуправе 

9. , представник Ученичког парламента  
 

 

 


