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Пет година 
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8. ОПШТИНА У КОЈОЈ СЕ ШКОЛА НАЛАЗИ 

 

 

а) Број становника у општини 

 

Према попису из 2011. Вождовац 158.213 становника.  

 

б) Економска развијеност општине 

 

Економски развијена општина 

 

в) Специфичности општине 

 

Од битног су значаја индустријске зоне. Она дуж Кумодрашке улице делимично је 

формирана још седамдесетих година прошлог века када је ту производне погоне 

изградило више предузећа. Предстоји интензивније активирање индустријске зоне дуж 

аутопута према Нишу при чему је изградња пословног центра „Икее“, светски познатог 

произвођача намештаја, један од најзначајнијих подухвата. Изузетна атрактивност 

авалског подручја пружа шансу за развој туризма која треба да се реализује изградњом 

туристичких, спортско-рекреативних и угоститељских објеката и даљим подстицањем 

транзитног и сеоског туризма.  

 

9. ШКОЛА И ЊЕНО ОКРУЖЕЊЕ 

  

А 
а) Основна школа 

 

 

Б 

а) Градска 

б) Приградска 

в) Сеоска школа 

 

В 
а) Без издвојених одељења 

б) Са издвојеним одељењима 
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10.  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 Кадровски састав  

(степен стручне 

спреме) 

IV V VI VII 

Директор     1 

Секретар     1 

Наставници  1  8 45 

Психолог    1 

Педагог    1 

Дефектолог    1 

Библиотекар     2 

Административно 

финансијски радник 
1    

Шеф рачуноводства     1 
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11. БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.  

 РАЗРЕД  БРОЈ УЧЕНИКА 

I 
77 

II 64 

III 56 

IV 
75 

 V 58 

 VI 
81 

 VII 64 

 VIII 67 

 ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ 7 

 УКУПНО 498 
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12.  О НАМА  

 

 
 

Основна школа у „Јајинцима“ почела је са радом 1915. године, као четвороразредна, и радила је по кућама богатијих сељака, да би 

после неколико прекида успоставила какву-такву документацију и финасирала се из државне касе и од закупа земљишта, које је 

добила од донатора и становника Јајинаца. 

Донацијама, добровољним прилозима и радом мештана и пријатеља села, школске 1926/27. године започета је градња школе у 

Раковици селу. Зграда је завршена наредне, 1928. године и имала је једну учионицу, канцеларију и учитељски стан. 

Решењем општине Вождовац из 1965. године и изградњом нове зграде у Јајинцима, формира се осморазредна Основна школа 

„Јајинци“ са издвојеним четвороразредним одељењем у Раковици селу. ОШ „Јајинци“ носи име историјског места у којем је у 

Другом светском рату стрељано преко 80 000 родољуба, жртава фашистичког терора из разних крајева Југославије. 

Основна школа „Јајинци“ налази се у истоименом насељу у улици Илије Петровића 12, на самој ивици Спомен парка „Јајинци“, на 

падинама Торлака, отприлике на пола пута Авала–Београд. Школа има 26 одељења и две групе  продуженог боравка у матичној 

школи и једну групу у ИО Раковица село . У школи се налази и једно посебно одељење за ученике са сметњама у развоју са којима 

ради дефектолог школе. 

Предшколска установа „Змај Јова Јовановић“ у нашој школи окупља две групе ученика, узраста 5-7 година. 
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13. МИСИЈА ШКОЛЕ 

Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности. Наша школа је отворена за сву децу и пружа 

свој деци једнака права и могућност образовања. Негујемо и подстичемо теленат и креативност ученика и наставника. Отворени 

смо за нове идеје, спремни да идемо у сусрет свим друштвеним променама и заједно са локалном заједницом радимо на сталном 

побољшању и промовисању школе у окружењу. 

Наши партнери су родитељи са којима се, уз професионални однос пун разумевања, међусобно подржавамо, поштујемо и „растемо“. 

Природа и зеленило надомак нас нам помажу и усмеравају нас да негујемо еколошке вредности које имају едукативн, здравствени и 

естетски значај. 

 

 

 

14. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Бићемо школа која: 

- прати успех ученика и промовише њихова достигнућа; 

- ствара услове да школа и њено окружење буду безбедно место за све 

- ствара нове могућности ваннаставног ангажовања ученика и тежи масовнијем укључивању у спортске, културне и друге 

активности; 

- ствара услове и подстиче рад надарених ученика кроз разне афирмативне активности; 

- омогућава ученицима да учествују и одлучују у доношењу одлука у школи кроз појачани рад Ђачког парламента; 

- ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика; 

- подстиче креативност ученика, развија функционално знање и утиче на развој њихових социјалних вештина и здравих 

стилова живота; 

-          ради на побољшању изгледа екстеријера и ентеријера  
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ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ 

 
На основу извештаја Тима за самовредновање и вредновање рада школе из претходне три године, извештаја осталих Стручних већа, 

актива и тимова школе, извештаја о раду школе, извештаја педагошких надзора, процене екстерне комисије за вредновање рада 

школе (2021. год), анализе остварености плана за унапређење рада школе ( 2017-21. год), увида у педагошку документацију, праћења 

интересовања ученика, њихових ставова и потреба, разматрања теме са родитељима и запосленима школе, издваја се потреба да у 

наредних пет година школа посебну пажњу посвети побољшању квалитета стандарда образовања из следећих области: 

 

1. Школски програм и годишњи програм рада 

2. Настава и учење 

3. Постигнућа ученика  

4. Подршка учењу 

5. Етос 

6. Људски и материјално-технички ресурси 

 
Школа ће у нареднм годинама усклађивати планирање и реализацију Годишњег плана рада школе са развојним циљевима.  

Ревидирањем свих постојећих докумената која школа користи омогући ћемо транспарентан рад школе свим интересним групама, а 

самим запосленима лакши, систематичнији и ефикаснији начин вођења педагошке документације. Рад и резултати Актива ће бити 

усклађени и подједнако заступљени у животу школе.  

Наставници ће бити подржани у остваривању својих идеја за реализацију квалитетног наставног и ваннаставног процеса. 

Ученицима различитих способности и интересовања ће се пружити могућности за оптимални развој и постигнућа кроз 

индивидуализацију наставе и понудом различитих ваннаставних активнсоти. 

Наставници ће јачати своје професионалне компетенције и континуираним стручним усавршавањем ће се стално усавршавати и 

своје знање несебично преносити целом колктиву. Тимским радом ће се превазилазити препреке и тешкоће са којима се школа буде 

суочавала. Расположива материјална средства школе ће се усмеравати ка побољшању услова за извођење наставе и тежиће се 

стварању адекватног простора за промоцију постигнућа ученика и наставника. Школа ће својим активностима стремити да постане 
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место где ће мештани радо свраћати и своје време употпуњавати забавно-спортским садржајима које им пружа школа у сарадњи са 

родитељима и Локалном заједницом. 
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АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 

 МОГУЋНОСТИ 

 

СЛАБОСТИ 

 

 

- Уређење школског дворишта 

- Простор за летњу учионицу 

- Развијање компетенција наставника 

- Наставници који имају могуђност стицања 

звања 

- Ангажовање ученика у креирању 

кутлруног идентитета заједнице(кроз рад 

секција и ваннаставних активности) 

- Савремено уређени кабинети 

- Промоција школе 

- Већа укљученост школе у пројекте 

 

 

- Недостатак материјалних средства 

- Недостатак простора за свечану и 

медијатеку 

- Недостатак материјалне стимулације 

наставника за постигнуте резултате од 

стране државе 

 

 СНАГЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

- Традиција дуга 100 година у образовању и 

васпитања ученика  

- Редовно стручно усавршавање наставника 

- Тимски рад запослених у школи 

- Све већи успех ученика на такмичењима 

- Специфична локација школе 

- Безбедност ученика и наставника 

- Подстицање промоције креативности код 

деце и наставника 

- Недовољна искоришћеност фискултурне 

сале 

- Неконтинуирана подршка/укљученост 

родитеља; 

- Недовољна мотивисаност у појединим 

фазама наставног процеса и пројектима; 

- Неразумевање елокалне заједнице за 

потребе развоја школе у појединим 

областима 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

15. САЖЕТАК  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Основни циљ Развојног плана Основне школе „Јајинци“ је побољшање слабих страна уочених приликом анализе рада школе и 

наставак  развојних промена започетих планом из претходног периода. 

У наредном периоду, кроз остваривање школског развојног плана трудићемо се да ученицима наше школе омогућимо снажну 

мотивацију за васпитање и образовање, стицање функционалног знања, формирање и афирмисање стваралачке личности у безбедном и 

подстицајном окружењу користећи савремене наставне методе.  
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КОНКРЕТИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ КРОЗ ЦИЉЕВЕ, ЗАДАТКЕ И АКТИВНОСТИ 

 

ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

и 

Циљ: Школски програм и годишњи план рада школе садрже све   

            елементе Законом  прописане и усклађени са потребама и   

            условима рада школе; 

 Задатак: Документ усклађивати са законском регулативом; 

 Задатак: Усклађивање школског Развојног плана са Годишњим планом        

                рада школе; 

 Задатак: Планове стручних  и одељенских већа унапредити и допунити  
                    заједничким темама; 

 

Циљ: Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на  

            задовољење различитих потреба ученика; 
 Задатак: Годишњи план обогатити планом рада секција и слободних  

               активности; 

 Задатак: Прилагођавање планова различитим потребама ученика /  

                одељења; 

 

  Циљ: Школски правилници се редовно ажурирају и усклађују са Законом и  

              потребама школе; 

 Задатак: Допунити постојеће школске правилнике;  
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ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Циљ: Ојачавање педагошких компетенција наставног кадра; 

 

 Задатак: Континуирано стручно усавршавање наставника; 

 

 

Циљ: Ојачавање дигиталних компетенција наставног кадра 

 Задатак: Континуирано стручно усавршавање наставника; 

 

Циљ: Ученици стичу знања на часу; 

 

 Задатак: Мотивисати ученике за активно учествовање у наставном  

                процесу; 

Циљ: Наставници се редовно и адекватно припремају за час; 

 

 Задатак: Наставници се редовно припремају за час; 

 Задатак: Припреме наставника имају све дидактичко-методичке  

                елементе 

 

Циљ: Поступци вредновања ученика су у функцији даљег учења; 

 

 Задатак: Распоред оцењивања ученика је усклађен; 

 Задатак: Подстицати интелектуалну радозналост ученика и слободно  

                изношење мишљења; 
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ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Циљ: Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој  

          ученика; 

 

 Задатак: Школа континуирано доприноси бољим постигнућима  

               Ученика; 

 Задатак: Пратити резултате завршног испита и оствареност стандарда  

             постигнућа наставних предмета; 

 

 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Циљ: Повећање учешћа ваннаставне активности у укупним активностима  

            Школе; 

 

 Задатак: Школа има разноврсне секције 

 Задатак: Повећати број ученика који похађају секције 

 Задатак: Организовање приредби, такмичења и квизова на школском  

                нивоу 

 

Циљ: Допунска настава као вид подршке ученицима; 

 

 Задатак: Упознавање ученика и родитеља о предности допунске  

              наставе и бољој укључености ученика; 

 

Циљ: Подршка ученицима из осетљивих група 
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 Задатак: Ученици остварују постигнућа у оквиру својих могућности; 

 Задатак: Подстицање позитивних ставова према деци из осетљивих  

              група 

 Задатак: Едукација родитеља и подстицање позитивннх ставова према  

               деци из осетљивих група 

 

 

Циљ: Оспособљавање ученика за доношење одлуке о даљем школовању  

           и занимању 

 

 Задатак: Боља реализација програма професионалне орјентације 

 Задатак: Освешћивање личних склоности и потенцијала ученика и  

             формирање реалне слике о себи; 

 

 

 

 

ОБЛАСТ: ЕТОС 

 
Циљ: Стварати и неговати подстицајну средину за све који учествују у  

           функционисању и раду школе; 

 

 Задатак: Резултати ученика и наставника се промовишу и истичу 

 

 

 

 

ОБЛАСТ:ЉУДСКИ И ТЕХНИЧКО- МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 
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Циљ: Ојачавање педагошких компетенција наставног кадра 
 

 Задатак: Едукација наставника кроз семинаре/вебинаре и друге видове  

             усавршавања; 

 

Циљ: Уређење ентеријера и екстеријера школе 

 

 Задатак: Уредити ентеријер и екстеријер школе; 

 

 

ОБЛАСТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

Циљ: Школа подржава и развија предузетнички дух; 

 

 Задатак: Укључивање школе у развојне пројекте 

 

 

ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

Циљ: Појачано истицање и промовисање резултата рада школе у медијима  

             (тв, блогови, новине...); 

 

 Задатак: Присутност школе у медијима; 

 Задатак: Укључивање школе у акције и програме од стране шире  

              Јавности; 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

 

Циљ: Школски програм и годишњи план рада школе садрже све елементе Законом прописане и усклађени са потребама и 

условима рада школе 

Задатак: Документ усклађивати са законском регулативом 

Активности  

Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време реалицације Време евалуације 
Критеријум успеха 
 

Докази о постигнутом 
успеху  

Упознавање са новинама у 

закону 
Секретар школе, 

директор школе 
Током године Током године 

Наставници су упознати 

са новинама у закону 

Записници 

Наставничког већа 

Годишњи план рада школе 

обогатити планом 

стручног усавршавања 

наставника 

Запослени Јун-август септембар 
Измењен план стручног 

усавршавања 

Израђен план стручног 

усавршавања 

Задатак: Усклађивање школског Развојног плана са Годишњим планом рада школе 

Активност 
Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време реалицације Време евалуације 
Критеријум успеха 
 

Докази о постигнутом 
успеху 

Упознавање наставника са 

садржајем и функцијом 

развојног плана 

Тим за школско 
развојно 

планирање 

По доношењу шрп-

а 
Током године 

Наставно особље је 
упознати са садржајем 

шрп-а 

Записник са одељенских 

већа 

Усклађивање рада актива и 

стручних већа са 

Развојним планом 

Чланови актива 
Почетак шкосле 

године 
Август- септембар Усклађени су документи 

Планови рада 

наставника и актива 

Евалуација усклађености 

ШРП-а и планова актива и 

стручних већа 

Координатори 

актива и стручних 

већа 

Квартално Током године Усклађени су документи 
Записници актива и 
стручних већа 

Задатак: Планове стручних  и одељенских већа унапредити и допунити заједничким темама 
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Активности 
Носиоци 
активности 

извршиоци 

Време реалицације Време евалуације Критеријум успеха 
Докази о постигнутом 

успеху 

Усклађивање планова 

наставника у оквиру рада 

актива и већа 

Чланови стручних 
актива 

Август 
Током школске 
године 

Усклађеност планова 

Планови рада актива 

усклађен са Годишњим 

планом рада школе 

Идентификовати и 

одредити заједничке теме 

и активности  

Чланови стручних 

актива и већа 
Август 

Током школске 

године 
Реализација активности 

Записници стручних 

већа 

Пројектна 

настава/тематски дан 
Запослени Август 

Током школске 

године 
Реализација активности  

Записници стручних 

већа 

Циљ: Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика 

Задатак: Годишњи план обогатити планом рада секција и слободних активности 

Активност 
Носиоци 

активности 
извршиоци 

Време реалицације Време евалуације Критеријум успеха 
Докази о постигнутом 

успеху 

Израда новог плана рада 

секција 
Сви запослени Август 

Током школске 

године 

Постоји нови план рада 

секције 
План рада секција 

Израда новог плана рада 

слободних активности 
Сви запослени Август 

Током школске 

године 

Постоји нови план рада 

слободних активности 
План рада наставника 

Задатак: Прилагођавање планова различитим потребама ученика / одељења 

Активност 
Носиоци 
активности 

Време реализације Време евалуације Критеријум успеха 
Докази о постигнутом 
успеху 

Примена јединственог 

обрасца за прилагођавање 

плана резличитим 

потребама ученика 

Наставници 

чланови ИОП 
тима 

Током школске 

године 
Крај школске године 

Индивидуализација 

наставе 

Извештаји одељенских 

већа 

Унапређење и планирање 

наставних облика, метода 

и техника на основу 

Наставници/пп 

служба 

Током школске 

године 
Квартално Диференцирана настава 

Извештаји одељенских 

и стручних већа; 

записници посете 
часова; 
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специфичности и 

могућности одељења 

Циљ: Школски правилници се редовно ажурирају и усклађују са Законом и потребама школе 

Задатак: Допунити постојеће школске правилнике 

Активност 
Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време реалицације Време евалуације Критеријум успеха 
Докази о постигнутом 
успеху 

Анализа постојећих 

правилника 

Тим за 

самовредновање 
Секретар 

Током школске 

године 

Крај првог и другог 

полугодишта 
Допуњени правилници 

Извештај Тима и 

извештај Тима за 
квалитет  

Партиципација родитеља и 

ученика у давању предлога 

о допунама правилника  

Ученички 

парламент, Савет 

родитеља 

Током школске 
године 

Крај првог и другог 
полугодишта 

Измењени правилници Запиници  

Доношење нових 

правилника 

Секретар, 

директор, 
наставничко веће 

Током школске 

године 
Крај школске године 

Примена нових 

правилника 

Извештај  Тима, 

записници 
Наставничког већа 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ
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Циљ: Ојачавање педагошких компетенција наставног кадра 

Задатак: Континуирано стручно усавршавање наставника 

Активности  Носиоци 

активности 
извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом успеху  

Едукација наставника за 

примену наставних метода 

активне наставе путем 
акредитованих семинара; 

акценат у раду на логичком 

и критичком мишљењу;  

 

Директор  

Тим за стручно 
усавршавање 

Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Реализована едукација Извештај о стручном усавршавању 

Примена и размена 
искустава стеченог на 

стручном усавршавању 

унутар установе; 

Директор, 
наставници, 

стручни 

сарсдници 

Током школске 
године 

Током школске 
године 

Остварена сарадња, 
реализован пријекат 

Извештај о реализацији пројекта 

Едукација наставног кадра у 
раду са ученицима са 

посебним потребама 

Пп служба 
Директор 

Чланови иоп 

тима 

Током школске 
године 

Крај школске 
године 

Реализација едукације Извештај 

Примена 

интердсициплинарног 
приступа наставним 

садржајима кроз тематско 

планирање 

Наставници/пп 

служба 

Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 
полугодишта  

Реализација 

активности 

Записник посете часова; увид у 

оперативне планове наставника; 

Ојачати међупредметно 
повезивање и међупредметне 

компетеницје 

Наставници/пп 
слу жба 

Током школске 
године 

Крај првог и 
другог 

полугодишта  

Реализација 
активности 

Записник посете часова; увид у 
оперативне планове наставника; 

Циљ: Ојачавање дигиталних компетенција наставног кадра 

Задатак: Континуирано стручно усавршавање наставника 
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Активности Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

 

Докази о постигнутом успеху 

Едукација наставника за 
примену ИКТ техника и 

алата у наставни; 

Директор  
Тим за стручно 

усавршавање 

Током школске 
године 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 

Реализована едукација Извештај о стручном усавршавању 

Едукација наставника за рад 

на платформи Microsoft 
Teams;   

Директор, 

наставници, 
стручни 

сарсдници 

Током школске 

године 

Током школске 

године 

Остварена сарадња, 

реализован пријекат 

Извештај о реализацији пројекта 

Едукација наставника за рад 

у секцији за програмирање – 
пројекат „Школа за 21. век“ 

Директор, 

наставници, 
стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Током школске 

године 

Остварена сарадња, 

реализован пријекат 

Извештај о реализацији пројекта 

Евалуација остварености 

дигиталних компетенција 
наставног особља кроз 

упитник 

Чланови тима, 

Пп служба 

јун Крај другог 

полугодишта 

Оствареност 

компетенција 

Извештај Тима 

 Циљ:Ученици стичу знања на часу 

 Задатак: Мотивисати ученике за активно учествовање у наставном процесу 

Активности Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом успеху 

Прилагођавање наставног 
процеса индивидуалним 

способностима ученика 

Наставници Током школске 
године 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 

Индивидуализована 
настава 

Припрема наставника 
Извештај са посете часовима 
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Унапредити наставу и учење 

применом ИКТ и техникаљ и 

алата КМРП 

Наставници 

Пп служба 

Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Ученици користе 

различите материјале 

за учење 

Извештај са посећених часова 

Упознати ученике и учити 

их разноврсним техникама 

учења, посебан акценат на 
развоју и примени критичког 

мишљења 

Наставници Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Припрема наставника 

обухвата овај вид 

стицања знања 

Извештај са посећених часова 

Радити на оспособљавању 

ученика да примењују 
научено; 

Наставници Континуирано у 

току школске 

На полугодишту и 

крају школске 
године 

Видови испитивања 

ученика који показују 
да је научено знање 

применљиво 

Тестови знања 

Укључити ученике у 

планирање тематског дана, 

пројектне наставе и 
предузетништва 

Наставници Континуирано у 

току школске 

На полугодишту и 

крају школске 

године 

Реализација 

активности 

Извештај са посећених часова; 

извештаји стручних већа; 

Радити на примени знања и 

вештина из различитих 

области путем онлине 
платформе;  

Наставници Континуирано у 

току школске 

На полугодишту и 

крају школске 

године 

Реализација 

активности 

Извештај са посећених часова; 

извештаји стручних већа; 

Циљ: Наставници се редовно и адекватно припремају за час 

Задатак: Наставници се редовно припремају за час 

Активност Носиоци 

активности 
извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом успеху 

Подстицати наставнике да се 

редовно припремају за 

наставу 

Наставници, ПП 

служба 

Континуирано у 

току школске 

Током школске 

године 

Велики број 

наставника се 

припрема редовно за 
наставу 

Писане припреме за час 



25 

 

Посета часа Директор 

Пп служба 

Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Присуство часовима Извештај о посећеном часу 

Задатак: Припреме наставника имају све дидактичко-методичке елементе  

Активност Носиоци 
активности 

извршиоци 

Време 
реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 
 

Докази о постигнутом успеху 

Предавање директора и 

педагога на тему 
припремања наставника за 

час 

Директор/педагог Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Одржано предавање Извештај директора/педагога 

школе 

Размена припрема на нивоу 

стручних већа 

Чланови већа Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 
полугодишта 

Заједничко  Записници већа 

Посета часа Директор 

ПП служба 

Током школске 

године 

Крај првог и 

другог 
полугодишта 

Присуство часовима Извештај о посећеном часу 

 

Циљ: Поступци вредновања ученика су у функцији даљег учења 

Задатак: Распоред оцењивања ученика је усклађен 

Активности  

Носиоци 

активности 
извршиоци 

Време реалицације Време евалуације 
Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Анализа правилника о 

оцењивању 
Директор  

Почетак школске 

године 

Класификациони 

период 
Примена правилника Правилник о оцењивању 

Усклађивање критеријума 

оцењивања 

 

Стручни активи 
Почетак школске 
године 

Класификациони 
период 

Усклађени су 
критеријуми оцењивања 

Оцене ученика 
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Прављење распореда 

писмених провера знања 
Наставници  

Почетак првог и 
почетак другог 

полугодишта 

На полугодишту и на 

крају школске године 

Постоји распоред 
писмених провера 

знања 

Распоред писмених 

провера знања 

Транспарентност распореда 

провера знања 
Наставници 

Током школске 

године 

Класификациони 

период 

Распоред оцењивања је 

транспарентан 

Школски сајт, огласна 

табла; ес-дневник; 

Предавање директора и 

педагога на тему 

Формативно оцењивање 

Директор/педагог Током школске 

године 

Крај школске године Одржано предавање Извештај 

директора/педагога 

школе 

 Задатак: Подстицати интелектуалну радозналост ученика и слободно изношење мишљења 

Активности  
Носиоци 
активности 

извршиоци 

Време реалицације Време евалуације 
Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Вредновање рада на 

пројектима, тематским 
данима и другим 

активностима где се 

промовишу међупредметне 

компетенције; 

Наставно особље Током школске 

године 

На полугодишту и на 

крају школске године 

 Већа успешност 

ученика 

Извештаји одељенских 

већа 

Кроз различите предметне 
садржаје дати ученику 

могућност избора у вези са 

начином обраде теме, 
обликом рада или 

материјала. 

Наставно особље Током школске 
године 

На полугодишту и на 
крају школске године 

 Већа успешност 
ученика 

Извештаји одељенских 
већа 

Ученике треба оспособити да 

на основу остварених исхода 
могу урадити 

самоевалуацију 

Наставно 

особље/ученици 

Током школске 

године 

На полугодишту и на 

крају школске године 

 Већа успешност 

ученика 

Извештаји одељенских 

већа 
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                                                 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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Циљ: Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика 

Задатак: Школа континуирано доприноси бољим постигнућима ученика 

Активности  
Носиоци 
активности 

извршиоци 

Време реализације Време евалуације 
Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Компаративна анализа 

успеха ученика на 

полугодишту и завршетку 
школске године 

Наставно 

особље/пп служба 
Током године 

На полугодишту и на 

крају школске године 

Боља постигнућа 

ученика 
Извештаји већа 

Анализа иницијалних 

тестирања као вид подршке у 

учењу 

Наставници 
Почетак школске 
године 

Почетак школске 
године 

 Напредак ученика 
Извештаји стрзучних 
већа 

Компаративна анализа 
годишњег теста ученика 4. 

разреда и иницијалног теста 

5. разреда 

Наставници/пп 

служба 
Јун-септембар 

Крај и почетак 

школске године 

Континуирано праћење 

постигнућа ученика 
Извештаји стручних већа 

Евалуација и праћење 
напредовања ученика који 

похађају допунску и додатну 

подршку 

Наставници/пп 

служба 
Током године Квартално 

Континуирано праћење 

постигнућа ученика 
Извештаји стручних већа 

Евалуација и праћење 
напредовања ученика који 

раде по неком од облика 

додатне образовне подршке 

 
Наставници/пп 

служба/Тим за 

ИОП 

Током године 
према ИОП 

плановима 

 
Три- шест месеци 

 
Према планираним 

исходима 

 
Извештаји стручних 

већа/Извештај  

 Задатак: Пратити резултате завршног испита и оствареност стандарда постигнућа наставних предмета 

Пратити оствареност исхода 

ученика осмог разреда и 
упоредити их са резултатима 

завршног испита 

 

Чланови Тима 

 

јун 

 

Крај школске године 

  

Оствареност исхода  

 

Извештај Тима 

Пратити реализацију 

припремне наставе уз осврт 

 

Чланови Тима 

 

јун 

 

Крај школске године 

  

Оствареност исхода  

 

Извештај Тима 
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на иницијалне тестове и 

пробни завршни испит 

Компаративна анализа 

резултата завршног испита са 

резултатима претходних 
генерација 

 

Чланови Тима 

 

јун 

 

Крај школске године 

 

Континуирано праћење 

постигнућа ученика 

 

Извештај Тима 

 

 

 

 
 

 

 
 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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Циљ: Повећање учешћа ваннаставне активности у укупним активностима школе 

Задатак: Школа има разноврсне секције  

Активности  Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Утврђивање мишљења 

ученика о раду школских 
секција и предлози за 

увођење нових секција  

ПП служба 

 

Крај школске 

2021-22. године 

Крај школске 

године 

Урађена анализа 

истраживања  о  
мишљењу ученика о 

секцијама 

Извештај извршене 

анализе  

Упознавање одељењских 

старешина, ученика и 

родитеља о добијеним 
подацима и 

имплементација 

ПП служба 

 

Крај школске 

2021-22. године 

Крај школске 

године 

Одељењске 

старешине, ученици 

и родитељи 
упознати са 

добијеним подацима 

Записници са 

Наставничког већа и 

родитељских састанака 

Подстицати 
професионални, лични и 

социјални развој ученика 

кроз наставни процес и 
ваннаставне активности 

 
Наставници/пп служба 

 
Током године 

 
Крај школске 

године 

 
Боља посећеност  

 
Записници стручних 

већа и Тима 

Формирање секције за 

програмирање – школа 
кроз пројекат „Школа за 

21. век“ 

 

 
Чланови секције 

 

 
септембар 

 

 
Крај школске 

године 

 

 
Лични и 

професионални 

развој ученика 

 

 
План рада секције, 

извештај стручног већа; 

Задатак: Повећати број ученика који похађају секције 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху 
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Транспарентно 

промовисање секција и 

континуирано мотивисање 
ученике да учествују 

уњиховом раду 

Одељењске старешине 

Руководиоци секција  

Ученички парламент 

На почетку 

школске године 

У току школске 
године 

На  полугодишту 

и крају школске 

године 

Ученици упознати 

са постојањем 

секција у школи 

Записници са састанака 

секција, књига 

обавештења, школски 
сајт 

Организовање 
презентација рада секције 

Вође секција 
Ђачки парламент 

Током школске 
године 

Крај школске 
године 

Учешће на 
манифестацијама 

Извештај о раду школе 

Укључивање школе у 

пројекте и сарадња са 
релевантним 

институцијама 

Директор 

Тимови 
 

Током школке 

године 

Крај школске 

године 

Учешће у пројекту Извештај  

Радити на укључивању 

родитеља и локалне 

заједнице у ваннаставне 
активности 

Директор 

Тимови 

 

Током школке 

године 

Крај школске 

године 

Учешће у пројекту Извештај  

Задатак: Организовање приредби, такмичења и квизова на школском нивоу 

Активности Носиоци активности 
извршиоци 

Време 
реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха 
 

Докази о постигнутом 
успеху 

Одабир активности које ће 

се спроводити у току 

школске године 

Наставници Почетак школске 

године 

Крај године Одабране 

активнсоти су део 

плана ваннаставних 

активности 

План ваннаставних 

активности 

Праћење конкурса и 
позива за такмичење 

ученика основних школа 

Наставници, Дечји савез Током школске 
године 

Крај првог и 
другог 

полугодишта 

Учешће на 
конкурсима 

Извештај стручних 
актива 
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Укључивање великог броја 

ученика у школске 

манифестације 

Наставници Током године 

 

Крај године Велики број ученика 

учествује у 

школским 
манифестацијама 

Извештај стручних 

актива 

Промовисање резултата Директор 

Одељенске старешине 

Током године Крај 

класификационог 

периода 

Успех ученика је 

транспарентан 

Сајт, панои школе 

Циљ: Допунска настава као вид подршке ученицима 

 Задатак: Упознавање ученика и родитеља о предности допунске наставе и бољој укључености ученика 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реализације 

Време евалуације Критеријум успеха Докази о постигнутом 

успеху 

Редовно обавештавање 

ученика и родитеља о 

врстама подршке у учењу 
које пружа школа 

 

Стручна већа, одељенски 

старешина; Савет родитеља 

 

Континуирано 

 

Крај школске 

године 

 

Већа укљученост 

ученика на 
допунској настави 

 

Извештаји већа, 

Записнци Тима 

Поставити на сајт школе 

посебан део – Подршка 

ученицима- где ће бити 

описани облици подршке 
са истакнутим распоредом 

 

Директор/чланови Тима 

 

Септембар 

 

Крај школске 

године 

 

Информисаност 

ученика и родитеља; 

маркетинг школе 

 

 

Извештаји Тима 

Редовно обављати посете 

часова допунске наставе и 

обавештавати родитеље 

 

Директор/пп служба 

 

Током године 

 

Квартално 

Већа укљученост 

ученика на 

допунској настави 

 

Извештај са посете 

часова; 

Анализа посећености и 
успешности допуснке 

наставе;  

 
ПП служба, одељенске 

старешине 

 
Мај-јун 

 
јун 

 
Предлози за даље 

напредовање 

 
Извештај већа 
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Допунити план рада 

вршњачког тима;  

 

Чланови тима/пп служба 

 

Током године 

 

Крај школске 

године 

 

Укљученост ученика 

 

Извештај Тима 

Циљ: Подршка ученицима из осетљивих група 

Задатак: Ученици остварују постигнућа у оквиру својих могућности 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха Докази о постигнутом 

успеху 

Идентификација ученика 

из осетљивих група 

Наставници, Тим за ИОП, 

ППскужба 

Почетак школске 

године 

Класификациони 

периоди 

Идентификовани 

ученици  

Записници типа за ИОП 

Планирање индивидуалног 

рада са тим ученицима 

Наставници, Тим за ИОП, 

ППскужба 

Класификациони 

периоди 

Класификациони 

периоди 

Постоје 

индивидуални 
планови рада 

ИОП 

Праћење адаптације деце и 

напредовање 

Наставници, Тим за ИОП, ПП 

служба 

Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Ученици су праћени 

континуирано 

ИОП, Чланови 

индивидулизације 

Сарадња са релевантним 

институцијама 

Тим за ИОП Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Остварена сардња са 

релевантним 
институцијама 

Записници типа за ИОП 

Задатак: Подстицање позитивних ставова према деци из осетљивих група 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха Докази о постигнутом 

успеху 



34 

 

Осмишљавање и 

реализација програма за 

подизање свести ученика о 
различитостима 

Тимови, ПП служба Током школске 

године 

Класификациони 

периоди 

Реализовани 

програми 

Записници тимова 

Укључивање ученика из 

осетљивих група  у 

активности на нивоу 
школе 

Тимови, наставници Током школске 

године 

Класификациони 

периоди 

Ученици су 

укључени 

активности 

Записници тимова 

Пружити подршку 

тимовима за подршку 

ученицима – стручна 
предавања; 

Директор,пп служба, 

наставници 

Током школске 

године 

Класификациони 

периоди 

Ученици су 

укључени 

активности 

Записници тимова 

Задатак: Едукација родитеља и подстицање позитивннх ставова према деци из осетљивих група 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критреијум успеха Докази о постигнутом 

успеху 

Организовање 

саветодавних разговора и  

радионица за родитеље 

Разредне старешине/пп 

служба 

Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Радионице су 

организоване 

Записници одељенских 

већа 

Циљ: Оспособљавање ученика за доношење одлуке о даљем школовању и занимању 

 Задатак: Боља реализација програма професионалне орјентације  

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критеријум успеха Докази о постигнутом 

успеху 
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Израда и одабир 

радионица које ће се 

имплементирати током 
школске године 

Одељенски старешина 

/пп служба/директор 

септембар Крај школске 

године 

Одржане радионице 

за велики број 

ученика 

Записник Наставничког 

већа/Записник Тима за 

ПО 

Едукација ученика и 

родитеља за онлине 

претраживање избора 
школа и представљање  

ПП служба/одељенски 

старешина 

 

Током године 

Крај школске 

године 

Информисаност 

родитеља 

Записник тима за ПО 

Сарадња са другим 

школама општине 

Вождовац, састанци, 
искуства 

Одељенски старешина 

/пп служба/директор 

септембар Крај школске 

године 

Посете другим 

школама 

Записник Наставничког 

већа/Записник Тима за 

ПО 

Посета Сајмова 

образовања/виртуелно 

Координатор Тима за ПО Током године Крај школске 

године 

Посете другим 

школама 

Записник Наставничког 

већа/Записник Тима за 

ПО 

 Задатак: Освешћивање личних склоности и потенцијала ученика и формирање реалне слике о себи 

Активности Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реализације 

Време евалуације Критеријум успеха Докази о постигнутом 

успеху 

Тестирање ученика осмих 

разреда о професионалним 

интересовањима и личним 
склоностима и 

индивидуалним разговори 

 

ПП служба, НЗС 

 

Током године 

 

Крај школске 

године 

 

Ученици имају 

повратну 
информацију о 

својим 

способностима 

 

 

Тестови, белешке пп 
службе; 

Предавања на тему ПО у 
организацији НЗС 

 
Координатор тима за ПО 

Током године Крај школске 
године 

Одржана предавања  
Извештај Тима за ПО 
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Израда паноа ученика 

млађих и старијих разреда 

за школу и за школски сајт 

Одељенске 

старешине/ученици 

Друго 

полугодиште 

Крај школске 

године 

Израђени панои Сајт школе, Записник 

Тима за ПО 

Реализација радионица за 

ученика на ЧОС-у 

Одељенске 

старешине/ученици 

Током године Крај школске 

године 

Одржане планиране 

радионице 

Извештаји, Записник 

Тима за ПО 

Сусрет ученика са 

експертима одређених 

занимања 

Директор/родитељ/одељенски 

старешина 

Током године Крај школске 

године 

Одржане планиране 

радионице 

Извештаји, Записник 

Тима за ПО 
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ЕТОС 
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Циљ: Стварати и неговати подстицајну средину за све који учествују у функционисању и раду школе 

Задатак: Резултати ученика и наставника се промовишу и истичу 

Активности  

Носиоци 

активности 
извршиоци 

Време 

реалицације 
Време евалуације 

Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Организација заједничких 
активности наставика, 

ученика и родитеља у циљу 

јачања осећања припадности 

школи 

Сви запослени 
Континуирано у 
току године 

На крају сваке 
школске године 

Сарадња са 
родитељима 

 
 

Записник Тима 

Наставити са промоцијом и 

награђивањем добрих 
резултата ученика ми 

наставника 

Сви запослени 
Континуирано у 
току године 

На крају сваке 
школске године 

Промоција добрих 
резултата 

 

 
Записник Тима, сајт школе 

Организација различитих 
активности у којима ће свако 

имати прилику да постигне 

успех/резултат 

Наставници/ 

ученици 

Континуирано у 

току године 

На крају сваке 

школске године 

Учешће ученика у 

ваннаставним 
активностима 

Записник Тима, сајт школе 
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ЉУДСКИ И ТЕХНИЧКО- МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 
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Циљ: Ојачавање педагошких компетенција наставног кадра 

Задатак: Едукација наставника кроз семинаре/вебинаре и друге видове усавршавања  

Активности  
Носиоци 
активности 

извршиоци 

Време реализације Време евалуације 
Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Повећати учесталост 

стручног усавршавања 

унутар установе  

Сви запослени 
Континуирано у 

току године 

На крају сваке 

школске године 

У току школске 

године већина 

наставника прошло 

одређене облике 
струч. усарв. унутар 

установе 

 

 

Сертификати за интерно 

вредновање 

Израда плана стручног 
усавршавања наставника по 

стручним већима   

Педагошки 
колегијум  

Директор 

Почетком 

школске године  
Полугодиште   

Постоји план стручног 

усавршавања  

План стручног 

усавршавања 

Пратити каталог стручног 

усавршавања 

Стручна већа 

ПП служба 

Континуирано у 

току године 

На крају сваке 

школске године 

Наставници су 

прошли обуку према 
плану личног 

усавршавања и 

Правилника 

Сертификати са семинара  

Едукација наставника за 
примену метода активне 

наставе путем акредитованих 

семинара 

Стручна већа 

ПП служба 
Током године 

На крају сваке 

школске године 

Наставници су 

едуковани за методе 

активне наставе 

Сертификати са семинара 

Посветити посебну пажњу 
хоризонталном усавршавању 

наставника;  

Наставно 

особље 
Током године 

На крају сваке 

школске године 
Тимски рад  

 

Извештаји већа 

Други облици стручног 

усаврашавања ( израда 
уџбеника, рецензије, 

промоције уџбеника, округли 

столови, трибине..) 

Тим за стручно 

усарвшавање  

Континуирано у 

току године 

На крају сваке 

школске године 

У току школске 

године бар 10% 

наставника прошло 
одређене обуке  

Потрвде, сертификати 
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Едукација наставног кадра у 

раду са ученицима са 
посебним потребама 

Директор, Тим 

за стручно 
усавршавање 

У току године 
На крају школске 

године 

Наставници 

посећивали семинаре 

Потврде, сертификати 

Школа ће пружати подршку 

у напредовању наставницима 

који буду имали услове за 
стицање знања;  

Директор, Тим У току године 
На крају сваке 

школске године 

Напредовања 

наставног осбоља 

 

Потврде 

 

Циљ: Уређење ентеријера и екстеријера школе 

Задатак: Уредити ентеријер и екстеријер школе 

Активности  Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време 

реалицације 

Време евалуације Критреијум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Радити на побољшању 

материјално – техничких 

услова, уз помоћ локалне 

заједнице 

 

Школски одбор 
Директор 

У периоду од пет 

година када се 
стекну услови 

На крају 

петогодишњег 
периода 

Побољшани услови Побољшани услови 

Изградња зелене учионице 

Директор 

У периоду од пет 

година када се 
стекну услови 

На крају 

петогодишњег 
периода 

Постојање учионице Постојање учионице 

Опремање учионица 

савременим наставним 
средствима 

Директор Током школске 

године, сходно 
средствима 

На крају сваке 

школске године 

Опремљене учионице Побољшани услови 

Уређење дворишта и зграде  Директор Током школске 

године, сходно 
средствима 

На крају сваке 

школске године 

Уређено двориште Уређено двориште 
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Уређење библиотеке Директор Почетак школске 

2021/22. године 

На крају школске 

године 

Уређена библиотека Уређена библиотека 

Уређење ликовног атељеа Директор Током школске 

године, сходно 

средствима 

На крају 

петогодишњег 

периода 

Уређен ликовни 

кабинет 

Уређен ликовни кабинет 

Замена подова у матичној 

школи и у ИО 

Директор Током школске 

године, сходно 

средствима 

На крају 

петогодишњег 

периода 

Уређени подови Замењени подови 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
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Циљ: Школа подржава и развија предузетнички дух 

Задатак: Укључивање школе у развојне пројекте 

Активности  Носиоци 

активности 

извршиоци 

Време реализације Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Школа ће редовно пратити 
конкурсе Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Директор/ 
Тим за 

самовредновање 

 
Током године 

 
На крају школске 

године 

 
Укљученост у 

пројекте 

 
Извештај Тима 

Конкурисати за међународне 

пројекте, Темпус, Еразмус+ 
Директор/ 

Тим за 
самовредновање 

 

Током године 

 

На крају школске 

године 

 

Укљученост у 

пројекте 

 

Извештај Тима 

Сарадња са партнерским 

школама у области у 

професионалне орјентације и 
стварања безбедног 

окружења 

Директор/ 

Тим за 
самовредновање 

 

Током године 

 

На крају школске 

године 

 

Укљученост у 

пројекте 

 

Извештај Тима 

Одредити делатност и сферу 

интересовања за формирање 
Ученичке задруге.  

Директор/ 

чланови Тима 

До краја 2022. На крају сваке 

школске године 

Формирање задруге Извештај Тима 
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ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
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Циљ: Појачано истицање и промовисање резултата рада школе у медијима (тв, блогови, новине...) 

Задатак: Присутност школе у медијима 

Активности  Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реализације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

 

Направити план рада тима 

за маркетинг школе  Директор 

 

 

септембар 

 

 

Крај школске 

године 

 

 

Израђен план 

 

 

Извештај тима 

Израда рекламног спота за 

упис ученика у први разред 
Координатор тима за 

културно-забавни 
живот ученика 

 

    јануар 

 

Фебруар-јун 

 

Израђен спот;  

 

Извештај Тима 

Израда рекламног спота за 

све активности из 
претходне школске године 

Координатор тима за 

културно-забавни 
живот ученика/ 

ученици 

 

        јун 

 

Током школске 
године 

 

 
Медијско праћење 

школе 

 

 
Извештај Тима 

Израда плаката, штампаних 

и електронских, 

информативног карактера  

Директор/ликовна 

секција/одељенске 

старешине/ученици 

Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Панои и плакати Пропагандни материјал 

Израда електронских 

новина 

Директор/наставници 

ликовног и српског 

језика/учитељи 

До краја 2022. Крај школске 

године 

Израђене новине Електронске новине 

Направити привеске за 

кључеве са ознаком школе 

за пријем првака у Дечији 
савез  

Директор/наставници 

ликовног и српског 

језика/учитељи  

октобар Крај школске 

године 

Маркетинг школе Извештај Тима 

 Задатак: Укључивање школе у акције и програме од стране шире јавности 
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Активности  Носиоци активности 

извршиоци 

Време 

реализације 

Време евалуације Критеријум успеха 

 

Докази о постигнутом 

успеху  

Учешће школе у 

манифестацији Радост 

Европе 

Директор/одељенске 

старешине 

октобар Крај школске 

године 

Школа је домаћин 

деци из друге државе 

Извештај са 

манифестације 

Прикључивање школе 

великим хуманитарним 

акцијама 

Директор/одељенске 

старешине 

Током школске 

године 

Крај школске 

године 

учешће Сајт школе 

Покретање акција значајних 

за ширу локалну средину у 

сарадњи са различитим 

институцијама 

Директор/Актив за 

ШРП 

Током школске 

године 

Крај школске 

године 

Сарадња са другим 

институцијама 

Извештаји, сајт школе; 
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18.  Б)  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

Област праћења Одговорна особа 
Начин и време 

праћења 

Информисање интересних група о 

резултатима 

 

Временски план реализације активности 

 

Стручни актив ШРП 

Директор 

Протокол о изведеним 

активностима 

Огласна табла 

Сајт школе 

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 
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19.   РИЗИЦИ  У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Спољашњи фактори који могу утицати да се реализација пројектних активности не одвија по плану су следећи: 

 

 неусклађеност наставних програма 

 лош материјални статус наставника, слаба материјална стимулација наставника 

 нефлексибилна законска регулатива 

 недостатак материјалних средстава 

 

Унутрашњи фактори који могу утицати да се реализација пројектних активности не одвија по плану су следећи: 

 

 

 недостатак професионалне мотивације код наставника, 

 неадекватно осмишљени тематски програми 
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20. 

 

 САСТАВ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА 

1.  Јелена Ђорђевић – директор школе Школу  

2.  Милана Пејовић - педагог Школу  

3.  Милијана Видицки - координатор Школу  

4.  Гордана Владић Школу  

5.  Александра Митровић Школу  

6.  Сања Јанковић Школу 

7.  Ивана Богдановић Школу 

8.  Весна Вујовић Школу 

9.  Весна Нешић Школу 

10.  Сара Шапоњић Школу 

11.  Бранко Илић 
Локалну заједницу, члан Школског 

одбора  

12.  Никола Антић Родитеље  
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    Председник Школског одбора  

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


