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Тим за школско развојно планирање 

Бојан Милић – помоћник директора – вођа тима 

Татјана Михајловић – педагог 

Бобана Јанковић – педагог 

Љиљана Микић - психолог 

Марија Петковић – професор информатике 

Миодраг Петковић – провесор српског језика 

Сања Стојановић – професор енглеског језика 

Виолета Стошић – професор разредне наставе 

Ивана Николић-представник ученичког парламента 

Оливер Стајић- представник локалне самоуправе 

Небојша Николић- представник Савета родитеља 
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О нама – кратка историја школе 

Основна школа „Топлички хероји“ – Житорађа једна је од највећих основних 

школа у Србији по броју одељења и броју школских јединица.  

У свом саставу имамо 4 осморазредне и 16 четвороразредних школа. 

Осморазредне школе се налазее у Житорађи (централна школа), Пејковцу, Доњем 

Црнатову и Дубову. 

Основна школа у Житорађи настала је далеке 1873. године, у оно време једна 

од четири основне школе у Топлици. То је било у доба последњег издисаја 

турскевладавине. 

Школа у Житорађије у време турске владавине радила нередовно, отварана је и 

затварана с времена на време, јер није било ни учитеља, ни учила ни књига. 

ЖиторађајеконачноослобођенаодТурака 1877. год, у ратусрпскевојскезаслободу 

и независност. 

Стварни почетак рада основне школе у Житорађи после ослобођења одТуракаје 

1. децембар 1879. Похађали су је ученици из свих села Добрича на десној обали 

рекеТоплице. 

После проглашења Србије за краљевину названа јеКраљевско-српска основна 

школа Житорађска. 

У време окупације Србије 1915-1918, школа је била запаљена. Изгорео је сав 

школски намештај, учила... 

Послео слобођења школа је почела да ради знова, 1919. године. 

Школа је радила и у ратним усовима од 1941. до 1945.  Под врло тешким 

условима. Након рата наставља рад.  

Године 1962, постала је централна реонска основна осморазредна школа. Од 

1964. Постала је једна од четири основне осморазредне школе у општини Житорађа, 

са издвојеним четвороразредним одељењима у Подини, Влахову, Лукомиру, Речици, 

Глашинцу, Вољчинцу, Јасеници, Студенцу и Топоници. 

Основна школа у Ђакусу (сада Пејковац) установљена је 1878. године. 

Ученици су учили у старој згради која је најпре била турска штала, па је после 

промењена и  ушколу обраћена. 

Школа у току Првог светског рата није радила. Школску зграду су 1917. Бугари 

запалили. 

За време Другог светског рата школска зграда у Ђакусу је опет запаљена. 

Упркос томе, школа је наставила рад у приватним просторијама до фебруара 1944. 

када је убијена учитељица Катарина Бастић. 

Октобра 1944. У Пејковцу је основана основна школа - одељење у Пејковцу је 

прерасло у самосталну школу. 

Основна школа у Ђакусу је од 1955. Пренела седиште из Ђакуса у Пејковац. Од 

следеће 1956. Године школа носи назив Основна школа „Кајица Бастић“, Пејковац. 
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Децембра 1962. Године школа у Пејковцу је постала централна реонска основна-

осморазредна школа. 

Од 1964. Школа је постала једна од четири основне осморазредне школе у 

општини Житорађа, а четвороразредне школе у Старој Божурни, Држановцу и 

Самариновцу постале су издвојена одељења ове школе. 

Нова школска зграда у Пејковцу изграђена је 1969. А настава у њој је почела 

фебруара 1970. године. 

Основна школа у Дубову је отворена 1893. године. Документа бележе рад 

школе до школске 1911/1912. године. Школа за време Првог светског рата није 

радила. За време Другог светског рата школа у Дубову је радила под веома тешким 

условима. 

Септембра 1949. Године четвороразредна основна школа у Дубову прерасла је у 

осмољетку. 

Децембр амесеца 1962. школа у Дубову је постала централна реонска основна-

осморазредна школа. 

Од 1964. Школа је постала једна од четири основне осморазредне школе у 

опшштини Житорађа, а дотадашње основне-четвороразредне школе у Коњарнику, 

Старом Момчилову, Новом Момчилову и Асановцу постале су издвојена одељења 

ове школе. Од ове године школа носи назив „Радош Јовановић Сеља“, Дубово. 

Основна школа у Доњем Црнатову основанаје 1898. године.  

Редовно је радила до Првог светског рата. Школска зграда је била запаљена и 

изгорела. Почела је са радом по завршетку рата у некој старој општинско јзгради. 

Године 1924. Је изграђена садашња старашколска зграда. 

За време немачке и бугарске окупације у току Другог светског рата, школа је 

радила под веома тешким условима. 

Одлуком Савета за просвету и културу Среза добричког  у Прокупљу од 20. 

Августа 1951. године, основна школа у Доњем Црнатову је претворена у Продужну 

(осмогодишњу) школу. 

Децембра 1962. Школа је постала централна реонска школа. 

Од 1964. године школа у Доњем Црнатову је постала једна од четири основне-

осморазредне школе у општини Житорађа, а дотадашње основне- четвороразредне 

школе у Горњем Црнатову, Горњем Дреновцу, Доњем Дреновцу, Грудашу и Бадњевцу 

постале су њена издвојена четвороразредна одељења. Од  1966. Школа носи назив 

Основна школа „Драгомир Стојановић Гоце“, Доње Црнатово. 

Интеграција 

На завршетку школске 1975/76. и пред почетак школске 1976/77. Године све четири 

основне школе у општини Житорађа: Основна школа „Топлички хероји“ Житорађа, 

Основна школа „Кајица Бастић“ Пејковац, Основна школа „Радош Јовановић Сеља“ 

Дубово и Основна школа „Драгомир Стојановић Гоце“ Доње Црнатово, 1976. Године 

донеле су одлуке о спајању у једну основну школу под називом Основна школа 

„Топлички хероји“ Житорађа. 
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Специфичности школе 

 Основна школа „Топлички хероји“ – Житорађа спада у ред најразуђенијих 

школа у Србији. У свом саставу школа има укупно 20 школских јединица, централну 

школу у Житорађи, 3 осморазредна одљења и 16 четбороразредних одељња. 

 Осморазредне школе се налазе у Житорађи, Пејковцу, Доњем Црнатову и 

Дубову, а свакој осморазредној школи припада одговарајући број четвороразредних 

одељења. 

 

 Централна школа у Житорађи 

- четвороразредна школа у Вољчинцу 

- четвороразредна школа у Јасеници 

- четвороразредна школа у Речици 

- четвороразредна школа у Лукомиру 

- четвороразредна школа у Подини 

- четвороразредна школа у Влахову  

- четвороразредна школа у Глашинцу 

- четвороразредна школа у Студенцу и 

- четвороразредна школа у Топоници 

 Осморазредна школа у Пејковцу 

- четвороразредна школа у Држановцу 

- четвороразредна школа у Самариновцу и 

- четвороразредна школа у Старој Божурни 

 Осморазредна школа у Доњем Црнатову 

- четвороразредна школа у Бадњевцу 

- четвороразредна школа у Дреновцу 

- четвороразредна школа у Горњем Црнатову и 

- четвороразредна школа у Грудашу 

 Осморазредна школа у Дубову 

 

У школској 2017/2018 години ОШ „Топлички хероји“ има укупно 83 одељења у 

свим школским јединицама и то: 

 57 целих одељења 

- 5 у првом разреду 

- 6 у другом разреду 

- 6 у трећем разреду 

- 6 у четвртом разреду 

- 8 у петом разреду 

- 8 у шестом разреду 

- 9 у седмом разреду и 

- 9 у осмом разреду 
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 26 комбинованих одељења 

- 24 комбинације са 2 разреда 

- 1 комбинација са 3 разреда 

- 1 комбинација са 4 разреда 

Број ученика по разредима и местима 

Школа - 
издвојеноодељење 

У
ку

п
а
н
б

р

о
ју

ч
е
н

и
ка

 

Учениципоразредима 

I 
раз 

II 
раз 

III 
раз 

IV  
раз 

V  
раз 

VI  
раз 

VII 
раз 

VIII
раз 

Матичнашкола -
Житорађа 

599 33 33 35 36 120 96 122 124 

Пејковац 198 17 13 16 14 35 32 40 31 

ДоњеЦрнатово 101 3 3 4 3 26 20 24 18 

Дубово 44 8 3 8 5 5 6 5 4 

Влахово 19 5 6 3 5     

Лукомир 41 12 10 8 11     

Речица 42 11 13 6 12     

Подина 29 10 4 11 4     

Глашинац 39 7 14 10 8     

Јасеница 35 2 8 13 12     

Вољчинац 27 12 7 / 8     

Студенац 7 1 1 1 4     

Топоница 4 3 1 / /     

Самариновац 34 14 7 5 8     

Држановац 29 11 3 8 7     

СтараБожурна 12 3 2 5 2     

ГорњеЦрнатово 6 4 / 2 /     

Бадњевац 18 6 4 4 4     

Дреновац 23 4 6 7 6     

Грудаш 4 / 2 1 1     

Укупнозашколу 1311 166 140 147 150 186 154 191 177 
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Управна и руководећа структура школе 

  

Управну и руководећу структуру ОШ „Топлички хероји“ у Житорађи чине: 

 Директор 

 Помоћник директора у Житорађи – 100% 

 Помоћник директора у Пејковцу – 50% 

 Помоћник директора у Доњем Црнатову – 55% 

 Помоћник директора у Дубову – 40% 

 Психолог 

 Педагог у Житорађи 

 Педагог у Пејковцу 

 Педагог у Доњем Црнатову и Дубову 

 Библиотекари у Житорађи и Доњем Црнатову (два) 

 Секретар 

 Шеф рачуноводства 

 Административно финансијски сарадници (два) 
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Преглед постојећих ресурса школе 

Преглед постојећих ресурса школе је дат на нивоу свих одељења и четвороразредних 

и осморазредних. 

Материјално – технички ресурси 

Ресурс Укупан број 

Учионица 60 

Кабинет 6 

Библиотека 2 

Радионица - 

Фискултурна сала 3 

 

Информатичко – технолошка и мултимедијална опрема 

Тип опреме Где се користи Број комада 

Рачунар 

Житорађа 16 

Пејковац 26 

Доње Црнатово 11 

Дубово 5 

Пројектор Пејковац 1 

Интерактивна табла Житорађа 1 

Лаптоп Житорађа 1 
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Смернице за развој плана 

 

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 октобра 2017.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 октобра 2017. год. урађена је SWOT анализа на основу које су креране 

мисија и визија и дате смернице за даљи развој школе. 
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Снаге и слабости школе – SWOT анализа 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Преко 40 година дуге традиције од 

интеграције свих школа у једну, ОШ 

„Топлички хероји“ Житорађа; 

 Једна од највећих школа у Србији по 

броју одељења и броју школских 

јединица; 

 Тимски рад директора, помоћника, 

стручне службе и наставника; 

 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 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; 

 Ученици не користе у довољној мери 

доступне изворе знања; 

 Наставници  не  дају  увек повратне  

информације о напредовању ученика; 

 Неуједначени критеријуми 

наставника према свим ученицима; 

 Не постоји посебан простор за 

индивидуалне састанке наставника са  

родитељима и ученицима; 

 Постигнућа и успеси наставника се 

недовољно подржавају и промовишу; 

 Задужења запослених нису 

равномерно распоређена и нису јасно 

одређена; 

 Волонтери, студенти и бивши 

ученици нису довољно укључени  у 

активности школе; 

 Школски простор није у потпуности 

прилагођен потребама деце са 

инвалидитетом; 

 неодговарајућа промоција рада и 

других активности школе; 

 Недостатак медијатеке, 

мултимедијалне учионице, 

разгласног центра и свечане сале; 

 Недовољна мотивисаност у 

појединим фазама наставног процеса 

и пројектима; 

 Недовољан проток информација 

унутар и између стручних већа; 

 Лоша организација распореда часова; 

 Недовољно уређена школска 

дворишта; 

 Превоз ученика из суседних села до 

осморазредних школа; 

 Не укњижене школе у земљишне 

књиге – није извршена легализација 
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 Школа  сарађује  са  родитељима и  

релевантним  институцијама  у 

пружању подршке ученицима; 

 Редовно стручно усавршавање 

наставника; 

 Учешће и успеси наших ученика на 

различитим такмичењима и 

задржавање успеха у каснијем 

школовању; 

 Ученички парламент; 

 Социјана одговорност школе; 

 Отвореност за сарадњу; 

 Веома висок степен безбедности деце; 

 Редовна  ангажованост  и  све већа 

заинтересованост ромске деце и 

њихових  родитеља  у  наставним и 

ваннаставним активностима; 

 Редовна сарадња са здравственом 

службом; 

 Редовна сарадња са Домом културе и 

Народном библиотеком; 

 Срадња са свом јавним предузећима 

на локалу; 

 Недовољно издвајање материјаних 

средстава од стране СО за потребе 

школе; 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Позитивни реформски процеси у 

образовању који омогућавају иновиран 
наставни процес 

 Отворена школа која укључује и 

препознаје интересе заинтересованих 
страна (Школска управа, Министарство 

просвете, 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 

 Поремећен систем вредности у 

друштву  

  

 Централизована власт Министарства 

просвете  

 Недовољна еластичност образовног 

процеса  

 Недовољна мотивисаност локалне 

заједнице у појединим областима 

везаним за рад школе  

 Честа промена локалних и 

републичких власти 

 

 

Мисија 

Мисија ОШ “Топлички хероји“  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 “Топлички хероји“ тежи да буде савремено опремљена  школа, која 

креативним и иновативним програмима  који су у складу са интересима окружења, 

подржава активно учење, тимски рад и развојне потребесвојих 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. 
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Самовредновање 

 

1. Школски програм и Годишњи програм 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. 

2. Настава и учење 

2.1 Планирање и припремање 

Сваки наставник школе има Годишњи и Оперативни план рада који је у складу 

са прописаним планом и програмом. Планови рада наставника имају све потребне 

елементе као што су циљеви и задаци, облици рада, методе рада и наставна средстава. 

Нставници се углавном редовно припремају за наставу. 

2.2 Наставни процес 

Наставници у школи примењују одговарајућа дидактичко методичка решења на 

часу и користе наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.  

Наставници рационално користе расположиве просторе, окружење и наставна 

средства.  

Ученици се оцењују у складу са Правилником о оцењивању и приликом 

оцењивања користе се различите технике, узимају се у обзир залагања ученика на часу 

и њихове појединачне активности и доприноси. 

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. 

3. Постигнућа ученика 

3.1 Оцене и успех 

Средња оцена ученика по одељењима, средња оцена у последње три године, 

пролазност ученика по предметима на класификационим периодима и на крају 

школске године.  

Средња оцена у предходне три школске године у вишим разредима је 3,75 
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3.2 Завршни испит 

Школа бележи задовољавајући успех ученика на завршним испитима – 

просечан број поена по тестовима је око 60% од максималног.  

Пласман ученика на такмичењима је задовољавајући – највећи број ученика се 

такмичи на општинском и окружном нивоу док је мали број оних који иду даље. 

Сходно томе потребно је повећати обим и ниво знања ученика, подићи степен 

припремљености ученика за захтеве које пред њих постављају виши нивои и 

такмичења и побољшати награђивање ученика како би им се повећала мотивација.  

4. 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. 

4.1 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. 

4.2  Подршка учењу 

 Школа разрађује и реализује подршку процесу учења али је потребно донети 

званичан Програм за подршку ученицима у процесу учења појачати евиденцију о 

томе. 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. Свако напредовање и успех ученика се похваљује. Постоји служба (ПП – 

служба) која је задужена за подршку учења и редовно се контактирају службе ван 

школе. 

4.3 Лични и социјални развој  

Школа поседује програме који су фокусирани на Кампању против насиља, 

агресивности, злоупотребе психо-активних супстанци...Сходно томе подстиче ученике 

на учешће у свим акцијама а све у циљу њиховог личног и социјалног развоја. 

Потребно је још донети Програм личног и социјалног развоја ученика и више 

уважавати мишљење и предлоге Ђачког парламента. 

4.4 Професионална оријентација 

У школи функционише тим за професионалну оријентаци ученика. Потребна је 

већа сарадња наставника и разредних старешина у процењивању способности ученика 

и давању додатних информација о даљем школовању. 

5. Етос 

5.1 Углед и промоција 

У школи се одвијају традиционалне манифестације, она је место културних 

дешавања у својој средини, има богату понуду ваннаставних активности чиме се 

подстиче креативност и успех сваког појединца. У школи постоји Кућни ред, 

Правилник о понашању, Протокол о заштити деце/ученика/ца од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Сајт школе је у фази 

израде и у најскорије време биће завршен. 
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5.2 Атмосфера и међуљудски односи 

У школи се негује слобода изражавања, развија критичко мишљење, 

толеранција и одговорност, међусобно поверење и поштовање свих актера без обзира 

на различитости. Простори у школи су оплемењени у функцији васпитног деловања и 

учења и школа негује одговоран однос запослених и ученика према уређењу и 

одржавању простора и окружења школе.  

У школи би требало на адекватнији и примеренији начин применити интерни 

систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате.  

Да би атмосфера и међуљудски односи били бољи потребно је појачати 

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

5.3 Партнерство са родитељима, школским одбором и локалном 

заједницом 

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. 

6. Ресурси 

6.1 Људски ресурси 

У школи ради одговарајући наставни и ненеставни кадар (према степену и врсти 

стручне спреме, стручном усавршавању...)  

6.2 Материјано технички ресурси 

Школа има све потребне просторије (учионице, кабинети, боблиотека, 

фискултурна сала...). Школа нема просторију за дружење ученика, пријем родитеља, 

медијатеку, целодневни боравак, мултифункционалну салу (пројекције, предавања, 

трибине, концерти). 

6.3 Финансијски ресурси 

Школа се финансира из фондова Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, из буџета локалне самоуправе, учешћем у пројектима, донацијама. Школа 

нема сопствене приходе. 

7. Руковођење 

Директор својом професионалном компетенцијом и способношћу руковођења 

доприноси афирмацији и угледу школе и ствара неопходне услове за рад и 

професионални развој сваког појединца. Потребно је побољшати захтеве који се 

односе на одговорност и радну дисциплину запослених и подстицати тимски рад. 
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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 

 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; 

 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 је битна за  рад и напредак  школе  и  наставног  процеса.  

Определили смо  се  да  нам  ова  област  буде  приоритетна,  јер  тежимо  

бољој  и  сталној  комуникацији свих актера наставног процеса. 

 Подршка ученицима 

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. 
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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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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 Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин праћења 

и инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

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 

пропагандног 

материјала 

ПР тим 

Менаџмент 

школе 

Директор 

Стручни 

актив за 

техничко и 

информатичко 

образовање 

 

Аплицирање 

пројектима 

на 

конкурсе, 

министарства, 

локална 

самоуправа, 

донације 

 

2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документовање, 

скалирање 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Представник 

ПР тима 

Редовно 

ажурирање 

сајта и 

отварање 

јединственог 

мејла 

Ученици, 

наставници и 

родитељи се 

редовно 

обавештају о 

актуелним 

дешавањима 

у школи 

 

Наставници 

информатике 

наставници, 

Ученици 

ПР тим 

Аплицирање 

пројектима 

на конкурсе, 

министарства, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документовање, 

скалирање 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Представник 

ПР тима 
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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 

2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћењ, 

анкетирање 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Стручни 

актив 

српског 

језика 

1.1.2. 

Промоција 

успешности, 

стварања 

позитивне 

слике о школи- 

позиционирање 

школе у 

медијском 

и јавном 

животу 

 

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, 

министарства, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештај о 

медиској 

присутности 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Представник 

ПР тима / 

Помоћник 

директора 

1.1.3. Повећање 

протока и 

доступности 

информација 

свим 

запосленима, 

ученицима и 

родитељима – 

Унапређење 

канала 

интерне и 

Формирање 

тим: 

-Тим за 

маркетинг и 

информисање 

ПР 

-Тим за 

менаџмент 

Формирани 

тимови 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Нису 

потребни 

29. 

децембар 

2017. 

Извештаји 

тимова 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Директор 

Обавезно 

јавно 

истицање на 

Синдикат, 

администра 

тор сајта, 

Број 

истакнутих 

информација 

Аплицирање 

на конкурсе 
2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћење, 

Сваких 6 

месеци 

током 

Стручни 

актив за 

ШРП 
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екстерне 

комуникације 

сајту и 

огласним 

таблама о 

распореду 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака и 

организовању 

свих 

активности на 

нивоу 

стручних 

актива и 

тимова и 

Синдиката 

и постова, 

администрато 

ри сајта 

анкетирање реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Израда и 

јасно 

истицање 

мапе са 

легендом 

школе, израда 

и поставка 

огласних 

табли по 

целој школи 

израда 

мејлинг 

листа 

запослених, 

видљивост 

сајта, база 

Број 

информиса - 

них људи, 

израђена 

мејлинг 

листа 

запослених, 

база 

мобилних 

телефона 

родитеља 

 

Савет 

родитеља, 

директор, 

Ученички 

парламент 

Стручни 

актив за 

техничко и 

информатичко 

образовање 

 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, из 

буџета 

Месних 

заједница 

2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћење, 

анкетирање 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана  

2017-2022 

Директор, 

помоћник 

директора 



 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ „Топлички хероји“ 

Страна 22 

мобилних 

телефона 

родитеља 

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 

2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћење, 

анкетирање 

На крају 

школске 

године 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

1.2. Специфични циљ: Стварање пријатније атмосфере и побољшавање квалитета 

међуљудских односа 
Евалуација 

Циљ Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

1.2.1  

Уважавање 

личности 

свих  

запослених у  

школи, 

ученика и 

Организовање 

едукација и 

радионица за  

запослене,  

ученике и  

родитеље 

Број држаних  

радионица, 

смањен број  

конфликата 

Чланови тима  

за медијацију, 

невладине  

организације 

Аплицирање 

на конкурсе, 

помоћ  

запослених из  

других  

институција,  

донације,  

2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћење, 

анкетирање 

На крају 

школске 

године 

Представник 

тима за 

самовредно-

вање 
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родитеља сопствени  

допринос 

1.2.2. 

Естетско и  

функционално 

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  

приступачност, 

ЈП „Дирекција  

за изградњу  

Житорађа“ 

Тим за  

менаџмент 

Аплицирање  

пројектима на  

конкурсе,  

министарства,  

локална  

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештавање, 

непосредно 

праћење 

На крају 

школске 

године 

Правник, 

представник 

школског 

одбора 

Организовање 

акција  

наставника,  

ученика и  

родитеља за  

преуређивање 

простора 

школе,  

школског  

дворишта и  

активности  

осликавања 

зидова и  

ходника 

школе 

Обезбеђивање  

главног 

улаза,  

клупе за  

инвалиде,  

нове клупе у  

дворишту,  

нове справе 

за игралиште 

Родитељи,  

волонтери,  

тим за  

менаџмент,  

ПР тим,  

заинтересовани  

наставници/це, 

ученичке  

организације у 

школи 

Аплицирање  

пројектима на  

конкурсе,  

министарства,  

локална  

самоуправа, 

донације, 

месне  

заједнице 

2017-2022 

Извештавање, 

непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Представник 

Савета 

родитеља, 

наставник 

ликовне 

културе 
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1.3. Специфични циљ: Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње 

са родитељима, месном заједницом и свим заинтересованим странама за рад и 

успех школе 

Евалуација 

Циљ Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

1.3.1.  

Побољшавање  

квалитета, 

обима 

активности и 

иновативности у  

сарадњи са свим  

заинтересованим  

странама за рад 

и успех школе 

Мапирање  

посебног  

простора за  

индивидуалне 

разговоре са 

родитељима  

и привођење  

намени тог  

простора 

Одређена је  

посебна  

просторија и  

родитељи су  

обавештени о  

постојању  

посебног  

простора за  

индивидуалне 

разговоре са  

њима 

Директор  

школе, 

Школски  

одбор, 

наставници 

/це 

 

Аплицирање  

пројектима на  

конкурсе,  

министарства,  

локална 

самоуправа 

2017-2022 

Обезбеђен 

простор, 

извештај, 

непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Представник 

Савета 

родитења 

Презентација  

извештаја  

тимова  и  

других  

носилаца  

школских  

активности  

на Савету 

родитеља 

Квалитет  

презентације  

извештаја 

Чланови  

тимова,  

Школски  

одбор, 

Директор,  

стручна  

служба,  

други 

носиоци  

активности, 

Ученички 

парламент 

 

Сопствени  

допринос 
2017-2022 

Извештаји, 

презентације 

писана 

документа, 

извештаји са 

састанака, 

фотографије 

Сваких 6 

месеци 

током 

реализа-

ције 

развојног 

плана 

(децембар 

и јун 2017 

– 2022) 

Представник 

тима за 

самовредно-

вање 
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1.3.2 

Укључивање  

родитеља  

/старатеља у  

живот и рад 

школе и 

школско учење 

Формирање  

Клуба  

родитеља 

Формиран  

клуб  

родитеља,  

написан  

пројекат 

Савет  

родитеља,  

директор,  

тим за сарадњу 

са  

родитељима,  

Школски 

одбор 

Аплицирање  

на актуелне  

конкурсе,  

Месне  

Заједнице 

У 

школској 

2017/2018 

години 

Извештаји са 

састанака, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

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 
2017-2022 

Извештаји са 

прзентовања, 

писана 

документа-

ција, 

извештаји са 

састанака, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

Укључивање  

родитеља у  

планирање и  

реализацију  

активности  

из школског  

календара  

активности 

(јавно 

истицање на 

огласној табли 

школе и на 

сајту школе 

Број акција у  

које су  

укључени  

родитељи,  

број 

укључених  

родитеља, 

Број  

обавештених  

родитеља 

Тим за  

сарадњу са 

родитељима, 

Савет  

родитеља, 

Школски  

одбор 

Нису 

потребни 
2017-2022 

Извештаји са 

прзентовања, 

писана 

документа-

ција, 

извештаји са 

састанака, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Представник 

тима та 

самовредно-

вање 
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календара  

активности) 

Организација  

волонтерских 

акција  

(уређења  

дворишта,  

озелењавања, 

рециклажа и  

друго) и  

радионица и  

едукација са  

децом и  

родитељима 

Број ученика,  

наставника и 

родитеља  

укључених у  

реализацију,  

прикупљена  

средства, 

број обучених  

ученика и  

родитеља,  

број 

посађених  

стабала 

ПР тим, 

Клуб 

родитеља, 

Тим за  

сарадњу са  

родитељима, 

Савет  

родитеља, 

Удружења  

грађана,  

Ученичке  

организације, 

Тим за  

менаџмент 

Локална  

самоуправа, 

Привредници, 

Родитељи,  

удружења  

грађана и  

други  

донатори 

2017-2022 

Извештаји са 

прзентовања, 

писана 

документа-

ција, 

извештаји са 

састанака, 

фотографије 

Сваких 6 

месци 

током 

реализаци-

је развојног 

плана  

2017-2022 

Представник 

школског 

одбора, 

директор 

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 

информисаних 

родитеља 

Школски  

одбор 

Није 

потребно 
2017-2022 

Записници 

са 

састанака, 

презентаци-

је рада 

Сваких 6 

месци 

током 

реализаци-

је развојног 

плана  

2017-2022 

Представник 

савета 

родитеља, 

директор 

1.3.4. Повећан 

степен учешћа 

школе у 

локалној 

заједници 

Укључивање 

наставника и 

ученика у 

израду и 

примену 

локалног 

акционог 

Успостављена 

комуникација и 

сарадња 

са 

канцеларијом 

за младе у 

општини, 

Канцеларија за 

младе 

општине, 

директор 

школе, 

наставници и 

ученици,  

Локална 

самоуправа, 

канцеларија 

за младе 

општине,  

Аплицирање 

на актуелне 

2017-2022 

Извештаји, 

записници 

са састанака 

На крају 

школске 

године 

Директор 
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плана за 

младе  

Формирање 

базе партнера 

из локалне 

заједнице и 

позивање на 

сарадњу у 

активностим 

а које 

организује 

школа 

годишњим 

планом 

број укључених 

ученика у 

изради и 

примени  

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 

 

 

конкурсе, 

месне 

заједнице 

 

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 

2017-2022 

Писана 

документа, 

записници 

са 

састанака, 

фотогра-

фије, 

снимци 

На крају 

школске 

године 

Представник 

школског 

одбора 

1.3.5.Јачање 

капацитета 

школе кроз 

Мапирање и 

редовно 

праћење 

Креирана 

база података, 

реализовани 

Развојни тим, 

тим за 

менаџмент, 

Национални и 

међународни 

конкурси 

2017-2022 

Писана 

документа, 

извештаји 

На крају 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 
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укључивање у 

националне и 

међународне 

развојне 

пројекте 

актуелних 

конкурса, 

пројеката и  

позива за 

партнерство 

и формирање 

базе података 

национални 

и међународни 

пројекти,  

број партнера 

директор са састанака 

1.3.6. 

Унапређивање 

програма 

ваннаставних 

активности 

секција, 

културних 

и друштвених 

активности у 

школи и 

развијање 

метода 

повезивања 

школе и 

друштвене 

средине 

Умрежити се 

са културним, 

спортским и 

другим 

институцијама- 

позоришта, 

библиотеке, 

галерије и 

друго и 

обезбедити 

њихове 

програме, 

гостовања, 

предаваче и 

други стручни 

кадар; 

Број 

партнерстава са 

институцијама 

и невладиним 

организацијама 

Број 

реализованих 

програма 

Развијен 

позитиван 

однос према 

културним и 

спортским 

вредностима 

и развијени 

основни 

појмови о 

културном и 

спортском 

окружењу 

код ученика 

Тим за 

сарадњу са 

другим ОВ 

институцијама, 

клуб 

родитеља, 

Ученички 

парламент 

Савет 

родитеља 

Стручни 

активи за 

физичко 

васпитање 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа 

2017-2022 

Извештаји, 

презентаци-

је, фотогра-

фије, 

снимци 

На крају 

школске 

године 

Представник 

школског 

одбора 

Оснаживање 

ученика за што 

самосталније 

организовање 

Број 

самостално 

организованих 

изложби, 

Тим за 

културне, 

хуманитарне 

и јавне 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документо-

вање, 

На крају 

школске 

године 

Представник 

Савета 

родитеља 
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активности: 

изложбе, 

спортске 

активности, 

дебате. 

спортских 

активности, 

дебата и 

других 

догађаја од 

стране ученика 

делатности и 

Ученички 

парламент 

ПР тим 

заједнице, 

локалне 

самоуправе 

извештаји 

 

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

Циљ Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

1.4.1 Повећање 

безбедности 

ученика 
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,  

број одржаних 

активности 

Школски 

одбор, 

Стручна 

служба, тим 

за медијацију 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа 

2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документо-

вање, 

извештаји 

На крају 

школске 

године 

Директор 

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 

2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документо-

вање, 

извештаји 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

заштиту од 

насиља, 

предста-

вник 

Ученичког 

парламента 
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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 
2017-2022 

Непосредан 

увид, 

документо-

вање, 

извештаји 

На крају 

школске 

године 

Директор 
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2. 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 Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

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 
2017-2022 

Непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Разредни 

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 
2017-2022 

Непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Разредни 

старешина 

Психолошко 

саветовање 

Број 

корисника 

саветовалишта 

Стручна 

служба 

Није 

потребно 
2017-2022 

Непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Разредни 

старешина 

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 

2017-2022 Извештај 

На крају 

школске 

године 

Представник 

педагошког 

колегијума 
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Организовање 

коришћења 

рачунара у 

кабинету 

информатике 

за ученике 

који немају 

интернет 

код куће 

Број 

корисника  

Стручно 

веће 

наставника 

за техничке 

науке 

Није 

потребно 
2017-2022 Извештај 

На крају 

школске 

године 

Представник 

ученичког 

парламента 

 

2.2 Специфични циљ: Унапређење процеса подршке ученика у учењеу  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 

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 
2017-2022 

Број 

израђених 

педагошких 

профила 

ИОП 1 и 2 

На крају 

школске 

године 

Представник 

педагошког 

колегијума, 

Тим за ИОП 

Едукација 

родитеља за  

помоћ деци 

којима је 

потребна 

подршка у 

Број 

едукованих  

родитеља, 

индивидуалних 

саветовања и 

број едукација 

Стручна 

служба,  

Одељењски 

старешине, 

предметни 

наставници, 

Аплицирање 

на актуелне  

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

2017-2022 

Портфолио 

ученика, 

дневници 

рада 

наставника и 

стручне 

На крају 

школске 

године 

Представник 

педагошког 

колегијума 
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учењу 

 

тим са 

сарадњу са 

родитељима 

и ученици, 

тим за ИО 

самоуправа, 

донације 

службе 

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 
2017-2022 

Број 

израђених 

педагошких 

профила 

ИОП 3 

На крају 

школске 

године 

Представник 

педагошког 

колегијума 

2.2.3. 

Омогућавање 

напредовања и 

успех 

ученика/ца 

Израда плана 

припрема за 

завршни испит 

Израђени 

планови и 

припреме 

Предметни 

наставници 

Није 

потребно 
2017-2022 

Бодови са 

завршног 

испита 

На крају 

школске 

године 

Директор 

школе 

Симулација 

припреме 

завршних 

Број одржаних 

симулација 

Помоћник 

директора, 

Предметни 

наставници 

Није 

потребно 
2017-2022 

Бодови са 

завршног 

испита 

На крају 

школске 

године 

Директор 

школе 

Израда плана 

припрема за 

завршни испит 

за ученике 

који раде по 

ИОП-у 

 

Израђени 

планови и 

припреме 

Предметни 

наставници, 

стручна 

служба 

Није 

потребно 
2017-2022 

Бодови са 

завршног 

испита 

На крају 

школске 

године 

Пресдтавник 

педагошког 

колегијума 
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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 

 

Анализа 

постигнућа на 

завршном испиту 

Резултати и 

извештај 

статистика 

Предметни 

наставници и 

медијатекар 

Није 

потребно 
2017-2022 Извештај 

На крају 

школске 

године 

Директор 

Анализа 

усклађености 

закњучњних 

оцена и 

постигнутих 

резултата 

ученика осмих 

разреда на 

завршном 

испиту. 

Резултати и 

извештај 

статистика 

Предметни 

наставници 

и 

медијатекар 

Није 

потребно 
2017-2022 

Резултати и 

извештаји, 

статистика 

На крају 

школске 

године 

Директор, 

стручна 

служба 

2.2.5. 

Повећавање 

стручне помоћи 

наставницима у  

пружању 

подршке 

ученицима у 

процесу учења 

Едукација 

наставника за 

пружање 

индивидуализо  

ване подршке 

и израду 

програма 

подршке по 

моделу мета 

учења 

Број израђених 

програма 

подршке, мера 

индивидуализа  

ције и ИОП- 

1,2,3  

Предметни 

наставници 

Стручна 

служба, Тим  

за ИОП 

 

Није 

потребно 
2017-2022 

Документа 

координатора 

за ИОП 

На крају 

школске 

године 

Представник 

педагошког 

колегијума 
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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 

самопроцењивање 

Радионице и 

едукација, 

упознавање 

са 

стандардима 

оцењивања 

број 

одржаних 

радионица и 

едукација 

Тим за 

медијацију и 

родну 

равноправност 

чланови тима 

за 

самовредновање 

и ученици 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештаји и 

записници са 

радионица, 

презентације, 

фотографије, 

медијски 

извештаји, 

панои 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба, 

одељењски 

старешина 

 

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 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе за 

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, 

идентификовани 

су родитељи 

чија занимања 

задовољавају 

потребе 

програма за 

професионалн 

Чланови тима 

за 

професионалну 

оријентацију, 

родитељи и 

ученици 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Број одржаних 

едукација и 

радионица и 

организованих 

посета 

На крају 

школске 

године 

Представник 

стручне 

службе 
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у оријентацију 

и мотивисани 

су и вољни да 

учествују у 

програму 

 

Бивши 

ученици 

и студенти 

едукатори, 

посете 

часовима 

одељенске 

заједнице, 

реални 

сусрети 

Идентификовани 

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 

2017-2022 

Број одржаних 

едукација и 

радионица и 

организованих 

посета 

На крају 

школске 

године 

ПР тим и 

тим за 

менаџмент 

 

2.5 Специфични циљ: Унапређивање уведених иноватих метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 

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 

организовање 

интегративне 

наставе 

(часова и 

дана) 

Реализована 

интегративна 

настава, број 

часова, број 

активности, 

број тематских 

дана 

Педагошки 

колегијум 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

мес. заједнице 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештаји, 

термини на 

огласној 

табли, број 

реализованих 

активности 

часова дана 

На крају 

школске 

године 

Представник 

стручне 

службе, тим 

за самовре-

дновање 
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наставе 

учења и 

оцењивања 

уценика/ца 

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 

Администратори 

сајта 

Није 

потребно  
2017-2022 Број посета 

На крају 

школске 

године 

ПР тим 

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 

2017-2022 

Извештаји, 

термини, 

број 

реализованих 

програма, 

извештаји 

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 

2017-2022 
Непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

ПР тим и 

тим за 

менаџмент 
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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 

2017-2022 
Непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

ПР тим и 

тим за 

менаџмент 
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3. РЕСУРСИ 

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

3.1 Специфични циљ: Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника и 

директора кроз стручно усавршавање 
Евалуација 

Циљ Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

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 

2017-2022 

Број 

одржаних 

едукација и 

радионица 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

самовре-

дновање и 

тим за 

стручно 

усавршавање 

Извођење 

угледних и 

огледних 

часова 

наставника 

Боља 

проходност 

информација 

међу струч. 

активима и 

размена 

искустава 

Већ обучени 

наставници 

Није 

потребно 

хоризонтална 

размена 

2017-2022 

Број 

одржаних 

часова 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

самовре-

дновање и 

тим за 

стручно 

усавршавање 

 

Стручна 

предавања у 

оквиру 

Наставничког 

већа и ван 

њих 

 

Побољшана 

комуникација 

међу 

запосленима 

Већ обучени 

наставници 

Није 

потребно 

хоризонтална 

размена 

2017-2022 

Број 

одржаних 

предавања, 

извештаји, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

самовре-

дновање и 

тим за 

стручно 

усавршавање 
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Похађање 

акредитованих 

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 

2017-2022 

Број 

одржаних 

предавања, 

радионица, 

обука, 

извештаји, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

самовре-

дновање и 

тим за 

стручно 

усавршавање 

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 

акредитованих 

семинара који 

је понуђен у 

Каталогу 

2016-2018. 

године и 

других облика 

стручног 

усавршавања 

пораст 

компетенција 

наставника/ца 

Већ обучени 

наставници, 

Није 

потребно 

хоризонтална 

размена 

2017-2022 

Број 

одржаних 

обука 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

самовре-

дновање и 

тим за 

стручно 

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

процеса 
Евалуација 

Циљ Активност Индикатори 
Носиоци 

активности 

Извори 

финансирања 

Временски 

оквир 

Начин 

праћења и 

инструменти 

Време 

евалуације 

Одговорне 

особе 

3.2.1. 

Побољшати 

степен 

опремљености 

кабинета, 

учионица, 

фискултурних 

сала, 

библиотека 

савременим 

наставним 

средствима 

Сачињавање 

извештаја о 

постојећем 

стању, листа 

приоритета и 

набавка  

савремене 

опреме 

Сачињена 

листа и 

набављена 

опрема 

Клуб 

родитеља, 

тим за 

менаџмент 

Аплицирање 

на 

актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештаји, 

непосредан 

увид, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Директор 

3.2.2. Повећање 

степена 

искоришћености 

школског 

простора, 

адаптација 

постојећег 

Сагледавање 

искоришћеног 

и 

функционалног 

школског 

простора, 

мапирање 

новог, израда 

планске 

документације, 

формирање 

простора за 

ученичке 

организације 

и за клуб 

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 

2017-2022 

Извештаји, 

непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Директор 
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родитеља и за 

све остале 

ваннаставне 

активности 

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 

информатичко 

образовање, 

тим за 

менаџмент, 

Школски 

одбор, Савет 

родитеља 

Аплицирање 

на актуелне 

конкурсе, 

месне 

заједнице, 

локална 

самоуправа, 

донације 

2017-2022 

Извештаји, 

непосредан 

увид 

На крају 

школске 

године 

Директор 
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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 „Топлички хероји“ 2017-2012.“ 

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 петогодишњег плана и рада на променама наше установе, зацртаћемо 

себи нове циљеве који и даље морају да прате целокупна дешавања и кретања у 

друштву, науци и животу. 

 

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. 




