
Основна школа „Милош Црњански“ 

Српски Итебеј, Омладинска 2 

Број: 1203/2020.  

Датум: 11.9.2020. године 
 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број: 88/2017, 27/2018 - др. 

закон,  10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), члана 26. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр.55/2013, 

101/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и члана 34. став 1. и 2. Статута ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј бр.1258/2017 од 

16.11.2017.године, Школски одбор Основне школе “Милош Црњански” Српски Итебеј, на седници одржаној дана 14.9.2020. године, донео 

је следећи: 

 

АНЕКС БРОЈ 2 НА 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

 

 Развојни план Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј донет за период од 2018. до 2023. године, мења се: 

 

Члан 1. 

 

У одељку ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ, мења се: 

 

Стручни актив за развојно планирање 

Име и презиме Задужење у школи  

Ђурђевка Ракић Директор  

Биљана Станковић Наставник разредне 

наставе/пом.дир. у ИО 

Међа 

 

Анастазиа Тот-Римаи Наставник физике  

Слађана Јосић Стручни сарадник  

Биљана Роксандић Стручни сарадник  

Гордана Матић Представник Савета 

родитеља 

 

Јована Мајсторовић Представник Ученичког 

парламента 

 

Шандор Јухас Представник јединице 

локалне самоуправе 
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Члан 2. 

 

У одељку ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА, мења се: 

 

Техничка опремљеност 

 
 

Наставнасредства Матична

школа 

Издвојенаодељења УКУПНО 

Међа Хетин 

Графоскоп 2 3 / 5 

Дијапројектор 1 2 / 3 

Компјутер 16 4 1 21 

Лап-топ 13 2 1 16 

ЦД плејер 7 5 3 15 

Телевизор 3 2 / 5 

ДВД  1 1 / 2 

Видеорекордер 1 1 / 2 

Пројектор 12 2 / 14 

Мултифункц. уређај 3 2 1 6 

Музички инструменти 6 2 1 9 

Орфов инструментариј 1-

расходов

ати 

1 / 2 

Штампач 7 1 1 9 

Скенер 1 / / 1 

Интерактивнатабла 3 / / 3 

Беле табле 8 2 2 12 

Музичке линије / 2 / 2 
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Члан 3. 

 

У одељку УЧЕНИЦИ дошло је до следећих измена: 

 

Школску 2020/2021. годину уписује 328 ученика у 28 одељења, од чега наставу на српском наставном језику похађа 256 ученика у 20, а на 

мађарском 72 ученика у 8 одељења. 

 Школа у Српском Итебеју има 10 одељења виших разреда, од тога, 6 на српском наставном језику и 4 на мађарском и 9 одељења на 

нижим, 5 на српском наставном језику и 4 на мађарском. У Међи имамо по једно одељење од V до VIII разредаи три одељења од I до IV јер 

су први и трећи разред комбиновани.У Српском Итебеју, као и у Међи, имамо по једно одељење продуженог боравка. У Хетину сенастава 

одвија у два комбинована одељења од I до IV разреда на српском наставном језику, након чега деца организованим превозом настављају да 

похађају наставу од V разреда у Српском Итебеју. 

 

Матичнашкола 

 

Број одељења- на српском  11  и на мађарском  8 

Наст.јези

к 

I II III IV V VI VII VIII I-VIII 

Српски 14 14 25 25 13 

 

21 17 16 20 15 14 194 

Мађарски 9 11 9 10 11 5 9 8  72 

Укупно 37 36 34 23 33 38 29 37 266 

ИОП(сј/мј

) 

1ИОП2 

+ 

1ИОП2 

2ИОП3/ 

1ИОП2 

2ИОП1

/ 

1ИОП2 

2ИОП1/ 

1ИОП1 

2ИОП1/ 

1ИОП1 

+1ИОП2 

2ИОП2

+ 

2ИОП1 

2ИОП1/1И

ОП1 

+1ИОП2 

1ИОП2 

1ИОП3 

+1ИОП

1 

1ИОП3 

11ИОП1+5ИО

П2+ 4ИОП3 

3ИОП1+4ИО

П2 

 

Издвојенo одељењe у Међи(6 одељења + 1 комбиновано одељење I /III разред)  

 

Наст.јези

к 

I/III II  IV V VI VII VIII I-VIII 

Српски 2 4 6 9 8 12 4 6 51 

ИОП ИОП2 / 1ИОП1 1ИО

П1 

2ИОП1 1ИОП1+1И

ОП3 

2ИОП1 7ИОП1+ 

1ИОП2 

+1ИОП3 
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Издвојенo одељењe у Хетину (2 комбинована одељења  на српском II/III и I/IV)  

 

Наст.језик I II III IV I-IV 

Српски II/III  1 4  5 

Српски I/IV 1   5 6 

Укупно 1 1 4 5 11 

ИОП   1ИОП1 1ИОП1 2ИОП1 

 

Укупан број ученика школе 

Наст.језик I II III IV V VI VII VIII I-

VIII 

Српски 31 32 33 27 29 45 24 35 256 

Мађарски 9 11 9 10 11 5 9 8 72 

Укупно 40 43 42 37 40 50 33 43 328 

 

Укупанбројодељења у школи 

Koмбинована I II III IV V VI VII VIII I-

VIII 

Укупно 

3   (3 СЈ) 3 3 2 3 3 4 3 4 25 28 
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Члан 4. 

 

Додаје се Акциони план за школску 2020/2021. годину. 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

ПОБОЉШАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА 

УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ/ИСХОДИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености      

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Резултати ученика на 

завршном испиту показују 

оствареност стандарда 

постигнућа наставних 

предмета 

 

Ученици достижу резлтате на завршном 

испиту из матерњег језика, математике 

и комбинованог теста на нивоу или 

изнад нивоа републичког просека 

Организовање пробног 

завршног испита за ученике 6. 

и 7.разреда 

 

Резултати  

Анализа 

На крају 

2.полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставниици у 

сарадњи са 

директорицом и 

стручном службом 

 

Организација пробног 

завршног испит за ученике 

8.разреда 

Резултати  

Анализа 

Април  

Редовно похађање часова 

припремне наставе  за 

завршни испит 

Евиденција у 

Дневницима 

Континуирано 

током школске 

године 

. 

Годишњи тестови усклађени 

са стандардима постигнућа на 

крају сваког разреда 

Годишњи тестови 

Резултати  

Анализа 

На крају 

2.полугодишта  

 

Школа континуирано доприноси бољем 

образовним постигнућима ученика 

Примена критеријумских 

тестова 

Резултати 

Анализа 

 

 

Континуирано 

током школске 

године. 

 

 

Извештавње о примени 

критеријумских тестова о 

напредовању ученика и 

одређивање структуре 

одељења 

 

 

Извештај о анализи 

Анализа резултата 

критеријумских тестова у 

Записник са већа 

Записници 
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оквиру стручних већа и 

уједначавање захтева 

Укључивање ученика у 

допунску наставу у складу са 

њиховим потребама 

Евиденција 

присутности 

 

Континуирано 

током школске 

године Укључивање ученика у 

додатну наставу у складу са 

индивидуалним потребама 

Евиденција 

присутности 

 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 

ЗАДАЦИ / ИСХОДИ АКТИВНОСТИ Показатељи остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Наставник  

ефикасно управља 

процесом учења на 

 часу 

Ученик разуме објашњења, 

упутства и кључне појмове 

Ученик учествује у 

реализацији часа 

Праћење  ангажовања 

ученика 

Педагошка документација 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе у 

сарадњи са 

директорком и 

стручним сарадницима 

Ученик самостално долази 

до решења на постављена 

питања и задатке 

Решења/резултати задатака- 

процена успешности 

Педагошка документација 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

Наставник успешно 

структуира и повезује делове 

часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке,...) 

Редовно писање  припрема 

за час 

Тематско планирање 

Припреме и планови 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

 Наставник функционално 

користи постојећа наставна 

средства ученицима доступне 

изворе знања 

Наставник планира 

коришћење постојећих 

наставних средстава 

План коришћења наставних 

средстава наставника 

План коришћења наставних 

средстава на нивоу школе 

Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика 

Начин рада и наставни 

материјал је прилагођен 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика 

У писаним припремама 

наставника видљива 

структура одељења и 

начин рада у складу са 

њом 

Писане припреме 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 
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Сваком ученику је посвећено 

време и пажња са његовим 

образовним и васпитним 

потребама. 

Индивидуализација и 

примена ИОП-а (1,2 и 3) 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

Писане припреме 

ИОП-и 

Педагошка документација 

Ученици стичу 

знања, усвајају 

вредности, 

развијају вештине и 

компетенције на 

часу 

Активности/радови ученика 

показују да су разумели 

предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и 

образложе како су дошли до 

решења 

Употреба евалуационих 

листића на крају сваког 

часа обраде или кратка 

усмена провера знања 

 

Евалуциони листићи 

Писане припреме 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

 

 

 

Ученици умеју да примене 

научено 
Примена знања кроз 

практични рад 

 

Продукти практичних радова 

Педагошка документација 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

Поступци 

вредновања су у 

функцији даљег 

учења 

 

Ученицима су јасни 

критеријуми вредновања 

Критеријуми оцењивања 

јасно описани у 

педагошкој документацији 

наставника 

Педагошка  документација 

наставника 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 
 

Наставници разредне и 

предметне наставе у 

сарaдњи са 

директорком и 

стручним сарадницима 

 

Ученик уме да процени 

свој рад и рад других 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

Сваки ученик има 

прилику да буде 

успешан 

Ученици су мотивисани за рад 

и слободно изношење 

мишљења 

Организовање  квизова, 

дискусија на часовима, 

утврђивања градива  у 

складу са потребама 

ученика 

Запажања наставника 

Квиз питања 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОПШТЕ АТМОСФЕРЕ ШКОЛЕ-ЕТОСА 

 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ/ИСХОДИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Успостављање 

добрих 

међуљудских 

односа 

Успостављање и ревидирање 

норми којима је регулисано 

понашање и одговорност свих 

актера школског живота 

Примена мера и санкција за 

дискриминаторско понашање 

Записници  

Мере и санкције 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током шкоклске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе у 

сарaдњи са директорком и 

стручним сарадницима, 

родитељи и ученици 

 

Разрађивање поступака 

прилагођавања за 

новопридошле ученике и 

запослене на нову школску 

средину 

Анкете  

Извештај 

(број радионица) 

 

Примена различитих техника 

за превенцију и 

конструктивно решавање 

конфликата 

Анкете 

Упитници 

Извештај 

Подржавање и 

промоција 

резултата ученка и 

наставника 

Промовисање успеха сваког 

појединца, групе или одељења 

Успостављање и примена 

интерног система 

награђивања ученика и 

запослених 

Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика 

Извештај о постигнутим 

резултатима на 
такмичењима 

 ПКУ, Извештај о раду 

Фотографије 
Награде 

Дипломе 

Организација различитих 

активности за ученике у 

којима свако (и ученици са 

сметњама у развоју или 

инвалидитетом) има прилику 

да постигну успех  

Извештај о раду  

Интерне дипломе 

Фотографије 

Сајт и фејсбук 

страница школе 

Огласне табле  

 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОПШТЕ АТМОСФЕРЕ ШКОЛЕ-ЕТОСА 
 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ/ИСХОДИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Подршка ученицима и друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености 
Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Подстицање личног, 

професионалног и 

социјалног развоја 

ученика 

Развијање социјалних 

вештина 

Организовање  тематских педагошко-

психолошких радионица 

Документација стручне 

службе 

Дневници рада 

Записници 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадници, 

родитељи, 

ученици, спољни 

сарадници 

 

Учешће ученика у културним 

манифестацијама 

Дневници рада 

Извештаји 

Фотографије, сајт, фејсбук 

страница 

Усклађивање понуде 

ваннаставних 

активности са 

интересовањима 

ученика 

Промоција ваннаставних активности 

 

Анкете 

Сајт, фејсбук страница и 

огласне табле 

Фотографије 

Промоција здравих 

стилова живота 

Израда плаката на тему здравог живота у 

оквиру одељенске заједнице 

Записници 

Извештаји 

Плакати 

Учешће у акцији коју спроводи Дом 

здравља у Житишту („Нећу никотин, хоћу 

витамин“) 

Дневници рада 

Ликовни и литерарни радови 

Фотографије 

Сајт и фејсбук страница 

 

Мај, 2021. 

године 

 

 

Развијање сарадње 

на свим нивоима 

Унапређивање сарадње 

стручних и саветодавних 

органа 

Организовање кварталних 

састанака стручних и 

саветодавних органа 

Записници са 

састанака  

Извештај о раду 
Квартално током 

школске године 

 

 

 

Наставници  разредне и 

предметне наставе у 

сарaдњи са директорком и 

стручним сарадницима, 

родитељи и ученици 
 

Унапређење сарадње са 

ученицима и родитељима 

Подршка раду Ученичког 

парламента 

Записници  

Извештај о раду 

 

Континуирано 

током школске 

године. 

Организовање заједничких 

активности за наставнике, 

ученике и родитеље 

 

 

Записници  

Извештај о раду 

Фотографије 

Сајт,  фејсбук 

страница школе, 

огласне табле 



 10 
Едукација у сарадњи са Спортским 

савезом општине Житиште 

Дневници рада 

Извештаји 

Фотографије 

Сајт и фејсбук 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовање дана промоције и 

дегустације здравих намирница 

Дневници рада 

Извештаји 

Фотографије 

Сајт и фејсбук 

Maj, 2021.год. 

 

Каријерно вођење и 

саветовање 

Професионална орјентација Тестови 

Извештај са анализом 

Документација стручне 

службе 

Дневници рада 

Извештај о раду школе 

Фотографије 

Сајт и фејсбук 

 

Континуирано 

током 

2.полугодишта. 

 

Подршка деци из 

осетљивих група 

Индивидуализован 

приступ уз доследно 

спровођење подршке 

Индивидуализација, примена ИОПа1, 

примена ИОПа2 

Писане припреме 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

ИОП-и 

Евалуација ИОП-а 

Континуирано 

током школске 

године 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

родитељи, 

директор, 

стручни 

сараданици у 

сарадњи са 

разреднима и 

предметним 

наставницима, 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Промоција  и усвајање инклузивних 

принципа и вредности 

Записници  
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Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за децу и ученика којима је потребна додатна подршка 

 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи остварености 

Индикатори 
ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Стварање инклузивне 

праксе 

Индивидуализован 

приступ уз доследно 

спровођење подршке 

Индивидуализација, примена 

ИОПа1, примена ИОПа2 

 

Писане припреме 

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

ИОП-и 

Евалуација ИОП-а 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

Тим за инклузивно 

образовање, 

родитељи, 

директор, стручни 

сарадници у сарадњи 

са разреднима и 

предметним 

наставницима, 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Промоција  и усвајање инклузивних 

принципа и вредности 

Записници 

 

 

 

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

Подручје рада Активности Показатељи 

остварености 

Индикатори 

Време Носиоци 

Редовно одржавање Тимова за 

заштиту деце од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Одржавање састанака Тима након пријава 

повреда обавеза ученика, израда планова 

појачаног васпитног рада 

Годишњи план рада школе 

План рада Тима 

Записници и извештаји 

Планови појачаног васпитног 

рада 

Континуирано 

током школске 

године. 

 

Чланови Тима, одељењске 

старешине, разредни и 

предметни наставници 

Испитивање стања безбедности 

у школи 

Aнкетирање ученика, наставника и родитеља, 

разговори,  израда ученичких досијеа 

Анкете и анализа резултата 

Записници и извештаји 

Ученички досијеи 

 

 

Јануар 2021.год. 

Ученички парламент у 

сарадњи са педагошко-

психолошком службом 

Информисање свих актера 

школског живота о 

процедурама у случају 

дискриминације и насиља 

Организивање психолошких радионица са 

ученицима, родитељима са темом 

дискриминације и насиља 

Дневници рада 

Документација стручне 

службе 

Записници и извештаји 

 

Континуирано 

током школске 

године. 

Ученички парламент у 

сарадњи са педагошко-

психолошком службом 

Израда плаката који промовишу ненасилну 

комуникацију и понашање 

Плакати 

Правила понашања Евалуација  и евентуалне измене и допуне 

документа, 

Правилник о понашању 

ученика, запослених и 

Континуирано 

током школске 

Ученички парламент у 

сарадњи са педагошко-
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Мере превенције осипања ученика 
 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Развој школе у центар 

културних и спортских 

активности у локалној 

средини 

Сарадња са 

локалном 

заједницом 

Одржавање традиционалних 

школских манифестација 

 

 

 

Годишњи план рада 

Дневници рада 

Записници 

Извештаји 

Фотографије, сајт, фејсбук 

страница 

Континуирано 

током школске 

године 

. 

Директор, стручни 

сарадници у сарадњи 

са учитељицама и 

предметним 

наставницима, 

родитељи, чланови 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Организовање гостовања 

позоришних представа 

Промоција школске библиотекe 

(радионице, књижевне вечери) 

Промоција спорта (мали фудбал, 

кошарка, одбојка,...) 

Сарадња са 

родитељима 

Организација трибина и предавања 

за родитеље 

Организовање активности на 

уређењу околине 

 

 

 

Јавна промоција Правила понашања ( ЧОС, 

родитељски састанци, седнице наставничког 

већа, Савета родитеља..) 

родитеља 

Дневници рада 

Записници 

године психолошком службом, 

одељенске старешине 

 Реализација различитих 

програма  

Реализација програма предвиђених годишњим 

планом  рада школе 

 (Програм превенције дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности, Програм заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, Програм еколошке заштите 

животне средине и естетско – еколошко 

уређење школске средине,...) 

 

 

Годишњи план рада 

Програми  

Дневници рада 

Записници 

Извештаји 

Континуирано 

током школске 

године 

Сви актери школског живота 

Сарадња са другим 

институцијама и локалном 

заједницом 

 

Сарадња са МУП-ом, Домом здравља 

(Предавања за ученике-списак тема и термини 

одржавања на годишњем нивоу) 

Годишњи план рада 

Програми  

Дневници рада 

Записници 

Извештаји 

Континуирано 

током школске 

године 

Школа,друге институције 

 Физичке и друге мере 

превенције 

Добро организовано и доследно дежурство 

запослених 

Обилажење установе од стране полицијског 

службеника 

Техничко обезбеђење (видео надзор) 

Распоред дежурства 

наставника 

Књига дежурства 

Записници и извештаји 

Снимци видео надзора 

Континуирано 

током школске 

године 

Запослени у школи,  друге 

институције 
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Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи остварености 

Индикатори 
ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Подршка учењу Активно 

укључивање 

ученика у 

процес наставе 

Организовање пројектне наставе у 

свим разредима 

Планови рада 

Писане припреме 

Извештаји 

Опсервације часова 

Образац за праћење наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, стручни 

сарадници у сарадњи 

са учитељицама и 

предметним 

наставницима 

Усмеравање ученика и учење 

ученика да сами себи постављају 

циљеве у учењу 

Педагошка документација 

наставника 

Опсервације часова 

Образац за праћење наставе 

Увођење и примена иновативних 

методе наставе , учења и оцењивања 

Планови рада 

Писане припреме 

Опсервације часова 

Образац за праћење наставе  

Стручно 

усавршавање 

наставног 

особља 

Учешће наставника на доступним 

семинарима 

Сертификати 

Извештај о стручном 

усавршавању 

Организовање угледних часова Годишњи план рада 

Дневници рада 

Писане припреме  

Опсервација часова 

Образац за праћење наставе 

Организовање тимских часова 

Организовање тематских дана 

 

План припреме за завршни испит   
Припремна настава за полагање завршног испита ученика осмог разреда спроводиће се у току другог полугодишта и десет дана пре 

полагања испита, најмање два часа дневно. 

План по предметима: 

 Српски језик-17 часова 

 Математика-17 часова 

 Биологија-10 часова 

 Хемија- 10 часова 

 Физика-10 часова 

 Историја -10 часова 

 Географија-10 часова 
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 План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 

План стручног усвршавања наставника, стручних сарадника и директора 
 
 

Облици и начини стручног усавршавања: 

 1. Дидактичко методичко усавршавање 

 2. Усавршавање у ужој научној области 

 - семинари и саветовања из појединих наставних предмета 

 - стручно усавршавање у школи на седницама стручних органа 

 - на седницама Наставничког већа такође ће се одвијати стручно педагошко оспособљавање наставника према следећем плану : 

  а ) Активно учење 

  б ) Могућност реализације наставних планова 

 - учествовање у раду стручних актива на нивоу локалне самоуправе. 

 

 

 Сваки наставник је обавезан да се индивидуално усавршава праћењем стручно – педагошке литературе и да стечена знања 

примењује у пракси . За реализацију овог значајног задатка у току ове школске године на седницама актива одржати предавање о 

могућностима примене активних метода учења, нових облика и метода рада . 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи остварености 

Индикатори 
ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 Унапређивање наставе 

учешћем у пројектима 

различитих 

институција 

 

Оспособљавање 

запослених за 

идентификацију 

и израду 

пројеката путем 

којих бисмо 

обезбедили 

унапређење 

наставе, 

материјално-

техничку добит 

школе, развој 

школе и локалне 

заједнице 

Организовање стручног 

усавршавања запослених у области 

менаџмента и израде пројеката 

Сертификати 

План стручног усавршавања 

Извештај о стручном 

усавршавању 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Презентовање искустава запослених 

унутар школе о изради пројеката 

Записници 

 Фотографије, сајт,  фејсбук 

страница 

Обезбеђивање 

материјалне и 

техничке добити 

путем пројеката 

Израда пројеката и учешће на 

конкурсима за додељивање 

финансијских и техничких средстава 

Пројекти 

Изводи из банке 
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Планови стручног усавршавања донесени у оквиру стручних већа и Лични планови професионалног развоја свих наставника налазе се у 

педагошкој документацији школе и могу се наћи у Прилогу документа. 

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 
Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални 

педагошки саветник, виши педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 

 

 

План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Развијање 

партнерских односа 

са родитељима 

Подстицање 

родитеља на 

заједничке 

Промоција рада Савета 

родитеља 

 

 

 

План рада 

Континуирано током 

школске године 

 

Директор школе, 

Савет родитеља, 

наставно особље 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатењи 

остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Напредовање и 

стицање звања 

наставника и 

стручних сарадника 

Функционисање 

процеса 

напредовања и 

стицања звања 

наставника и 

стручних сарадника 

Информисање наставника и 

стручних сарадника о условима и 

процесу напредовања и стицања 

звања наставника и стручних 

сарадника 

Записници  

Материјал у виду 

презентације 

 

 

 

Континуирано током 

школске године 

 

Директор, стручни 

сарадници 

Поступак стицања звања према 

Правилнику о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника  

 

Правилник 

Записници 

Директор, 

наставници, 

стручни сарадници 
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активности у школи 

Организовање спортских 

такмичења 

 

Записници 

Дневник рада 

Фотографије 

Сајт школе 

Фејсбук страница 
Организовање „Отворених 

врата“ 

 

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Показатељи 

остварености 

Индикатори 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Јачање сарадње са 

Издвојеним 

одељењима у Међи и 

Хетину и осталим 

школама из 

окружења, стручним 

службама битним за 

функционисање 

школе 

Сусрети са 

ученицима из 

Издвојених одељења 

и других школа 

Организација дружења са 

Ученичким парламентом из друге 

школе/других школа 

 

Фотографије 

Сајт школе 

Фејсбук страница 

Континуирано током 

школске године 

 

 

Директор школе, 

наставници, стручни 

сарадници,Ученички 

парламент,  

Тим за развојно 

планирање 

Организација спортских дана у 

матичној школи за све ученике и 

из ИО  

Мај,2021.год. 

Извођење заједничких екскурзија 

за све ученике на нивоима разреда 

Годишњи план рада 

План екскурзија 

Избор дестинација 

Записници 

Мај, 2021.год. 

Заједничке посете манифестација 

од националног значаја 

Фотографије 

Сајт школе 

Фејсбук страница 

Дневници рада 

Континуирано током 

школске године 

Организација 

консултација са 

стручњацима служби 

битних за 

функционисање 

школе 

Сарадња са здравственим 

установама 

Годишњи план рада 

Дневници рада 

Фотографије 

Сајт школе 

Фејсбук страница 

Службене белешке 

 

Континуирано током 

школске године 

 

Школа, друге 

институције Сарадња са МУП-ом 

Сарадња са Црвеним крстом 

Сарадња са школском управом 

Зрењанин 
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Члан 5. 

   Остале одредбе Развојног плана школе остају на снази, непромењене. 

 

       

 

 

Директор школе 

        _________________________  

Ђурђевка Ракић 

 

 

 


