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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ  

  

 

Од 2006. године Средња школа „Ђура Јакшић“ примењује праксу израде Развојног 

плана, кроз који остварује своје право на аутономију и истовремено усмерава снаге свих 

заинтересованих актера ка истој визији. 

Током три године школа је испунила већину од планираних циљева и задатака и при-

ступила је изради новог развојног плана. 
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1. АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

За потребе израде Разовојног плана (у даљем тексту РП) у оквиру школе су спроведени 

разговори о школи са наставницима кроз стручна већа, са Ученичким парламентом, са 

Школским одбором, Саветом родитеља. Анализа је имала два дела: примену СВОТ 

анализе у једном делу и у другом разговоре о самој школи и нашим виђењима школе. 

Збирни приказ СВОТ анализе и разговор о школи дат је у следећој табели: 

СВОТ анализа актуелног стања у школи „Ђура Јакшић“ 

СНАГЕ МОГУЋНОСТИ 
 Једина средња школа у општини  

 Степен безбедности ученика 

 Позитивни међуљудски односи 

 Позитиван однос на релацији ученик – 

наставник 

 Доступност информација о успеху и изостајању 

ученика путем ГАЛИСа 

 Спремност на лични, професионални развој 

запослених 

 Постојање програма хоризонталног стручног 

усавршавања 

 Степен опремљености  

 Рад на унапређивању материјално-техничких 

услова рада 

 Место и улога коју има Ученички парламент 

 Организовање излета, спортских такмичења 

 Помоћ ученицима који путују у организовању 

превоза 

 Постојање програма промоције школе 

 Искуство у писању и реализацији пројеката 

 

 Могућност аплицирања код различитих 

донатора 

 Даљи развој Регионалног центра за образовање 

одраслих 

 Развијање модела сарадње са привредом 

(постојећим фирмама) у Рачи ради унапређења 

услова и наставе у школи 

 

СЛАОБOСТИ ПРЕТЊЕ 
 Неадекватност  кабинета за практичну наставу 

 Теоријски орјентисана настава 

 Недовољна заинтересованост ученика за 

наставу 

 Недовољно развијени механизми сарадње са 

родитељима  

 Неусклађеност критеријума међу наставницима 

 Неадекватна комуникација међу колегама по 

питању оптеређености ученика 

 Неадекватно распоређено учешће свих 

наставника у ваннаставним активностима, 

активностима тимова и већа 

 Непостојање ограде око школе 

 Сарадња са локалном самоуправом 

 Материјална давања од локалне самоуправе за 

стручна усавршавања 

 Миграције 

 Пад наталитета 

 Пад стандарда  

 Плаћање по ученику 

 Ретке и временски лоше распоређене аутобуске 

линије 

 Негативан утицај медија и Интернета 

 Непоштовање законске регулативе од стране 

кафића и продавница у окружењу 

 Систем вредности у коме није довољно 

промовисано образовање и образовно 

постигнуће 
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2. УТВРЂИВАЊЕ  РЕСУРСА  ШКОЛЕ  И  СРЕДИНЕ 

2.1. Људски ресурси школе 

2.1.1. Структура запослених по стручној спреми: 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ОШ 3 

IV 3 

V  

VI 2 

VII 35 

VII/1  

VIII 1 

СВЕГА 44 

 Лица на стручној пракси 

VII 2 

 Волонтер- гостујући наставник кинеског језика 

VII 1 

УКУПНО ангажованих лица 47 

 

2.1.2. Наставници: 

НАСТАВНИК ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ЛИЦЕНЦА РАДНИ ОДНОС 

Аћимовић  Јелена Професор српског језика и књижевности   VII ДА Неодређено 
време 

Благојевић Мила Професор руског језика и књижевности VII ДА Неодређено 
време 

Вићентијевић Весна Дипломирани педагог VII ДА Неодређено 
време 

Голубовић Јован Инжењер електротехнике за енергетику VI НЕ Неодређено 
време 

Домановић Томислав Дипломирани математичар VII ДА Неодређено 
време 

Ђурић Бојан Дипломирани  инжењер електротехнике VII ДА Неодређено 
време 

Ђурић Милосава Професор технике и нформатике VII ДА Неодређено 
време 

Живановић Миодраг Дипломирани  економиста VII ДА Неодређено 
време 

Ивановић Јелена Гиманизија општег типа 
Апсолвент Филозофског факултета у 
Београду- група историја уметности 

IV НЕ Одређено време 

Јовановић Драган Дипломирани  инжењер електротехнике VII НЕ Неодређено 
време 

Којадиновић Снежана Дипломирани хемичар VII ДА Неодређено 
време 

Костадиновић Данијела Професор српског језика и књижевности VII ДА Неодређено 
време 

Малдини Србислав Дипломирани географ VII ДА Неодређено 
време 

Мијаиловић Снежана Професор физичке културе VII ДА Неодређено 
време 

Миловановић Марина Професор историје VII ДА Неодређено 
време 

Миловановић Дипломирани економиста VII НЕ Неодређено 
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Снежана време 

Милојевић 
Дејан 

Професор физичке културе VII ДА Неодређено 
време 

Милошевић 
Марко 

Дипломирани  инжењер електротехнике VII НЕ Одређено време 

Михајловић Јелена Професор енглеског језика и књижевности VII ДА Неодређено 
време 

Николић Слађана  Дипломирани хемичар VII ДА Неодређено 
време 

Павловић Ана 
 

Професор енглеског језика и књижевности  VII НЕ Неодређено 
време 

Павловић Саша Теолог  VI НЕ 
 

Одређено време 

Продановић Биљана Професор српског језика и књижевности VII ДА Неодређено 
време 

Радојевић Сања Дипломирани биолог VII ДА Неодређено 
време 

Радојевић Томислав Професор физике и електротехнике VII ДА Неодређено 
време 

Радоњић Роса  Дипломирани инжењер електротехнике VII ДА Неодређено 
време 

Радосављевић Александар Дипломирани историчар уметности VII НЕ Неодређено 
време 

Радуновић Маја Професор француског језика и 
књижевности 

VII НЕ Неодређено 
време 

Савић Љубиша Дипломирани инжењер машинства VII ДА Неодређено 
време 

Симић Иван Дипломирани историчар VII НЕ 
 

Одређено време 

Симовић Жељко Академски професор музичар VII ДА Неодређено 
време 

Селенић Радоје Професор филозофије VII НЕ 
 

Неодређено 
време 

Стевановић Драган Дипломирани математичар VII ДА Неодређено 
време 

Стевановић Слободанка Дипломирани математичар VII ДА Неодређено 
време 

Срећковић Александар Дипломирани математичар- информатичар VII НЕ Неодређено 
време 

Стаменковић  
Ивана 

Дипломирани биолог-еколог VII НЕ Неодређено 
време 

 

2.1.3. Запослени за обављање послова, руковођења, стручни сарадници, 

администативно-финансијски радници и помоћно особље: 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО 
ВРСТА СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ  

СПРЕМЕ 

ОСТАЛИ 

ПОСЛОВИ 
РАДНИ ОДНОС 

СТРУЧНИ 

ИСПИТ 

Павловић Небојша Директор школе Др наука из области 
менаџмент у 

образовању 

VIII  Неодређено 
време 

 

Постоловић 
Александра 

Секретар школе Дипломирани 
правник 

VII  Неодређено 
време 

ДА 

Миловановић Снежана Руководилац 

рачуноводства 

Дипломирани 

економиста 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Вићентијевић Весна Педагог Дипломирани 
педагог 

VII Настава Неодређено 
време 

ДА 

Аћимовић Јелена Библиотекар Професор српског 

језика и 
књижевности 

VII Настава Неодређено 

време 

 

Благојевић Мила Библиотекар Професор руског 

језика и 

књижевности 

VII Настава Неодређено 

време 

 

Којадиновић Снежана Библиотекар Дипломирани 

хемичар 

VII Настава Неодређено 

време 

 

Јовановић Милош Домар-руковалац 

парним котловима 

Монтер металне 

конструкције 

IV  Неодређено 

време 
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Павловић Милоје Руковалац парним 

котловима-домар 

Техничар 

дрвопрерађивачке 
струке 

IV  Неодређено 

време 

 

Јовановић Горица Помоћни радник-

спремачица 

Основна школа I  Неодређено 

време 

 

Илић 
Горица 

Помоћни радник-
спремачица 

Основна школа I  Неодређено 
време 

 

Глишић Славица Помоћни радник-

спремачица 

Основна школа I  Неодређено 

време 

 

 

2.2. Услови рада школе 

2.2.1. Материјално – технички услови рада 

Образовно-васпитни рад се организује у школској згради приземног типа, 

задовољавајућег грађевинског стања са основним хигијенско-педагошким условима.  

Зграда има водоводну и канализациону мрежу. 

Електроинсталација у згради је атестирана и има употребну дозволу. 

2.2.2. Школски простор: 

 учионице опште намене 6  270 m2  

 кабинет за физику и електротехнику 1  60 m2  

 кабинет за  хемију 1  60 m2  

 кабинет за биологију 1  60 m2  

 кабинет за групу предмета из електротехнике  1+1  120 m2  

 сала за физичко васпитање са свлачионицом и просторијом за наставника  

 1  325 m2  

 машинска радионица са учионицом 1  339 m2  

 радионица за електротехнику 1    60 m2  

 кабинет (лабораторија) за иформатику и 

рачунарство 1    60 m2      

- кабинет за стручног сарадника  1  10 m2 

- простор за опрему за разглас 1   5 m2 

- оставе за хигијенска средства     1   5 m2 

У оквиру машинске радионице обезбеђен је простор за реализацју практичне наставе 

за образовни профил електромеханичар за расхладне и термичке уређаје. 

2.2.3. Дворишни простор: 

Школа располаже са спортско-рекреативним теренима (асфалтним и травнатим) за 

мале спортове. 
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 терени за мале спортове  1500 m2  

 атлетска стаза (100 m)  400 m2  

 бетонске стазе  350 m2  

 воћњак                     2000 m2  

 обрадива парцела  4000 m2  

 цвећњаци и парк   3000 m2  

 школска зграда  2300 m2  

 остали простор   1038 m2  

Школа располаже укупном површином дворишног простора од 01,60,72 ha, а укупном 

површином школског простора 1913 m2 . 

Све просторије опремљене су задовољавајућим намештајима по важећим нормативима 

за рад са одељењем до 30 ученика или са групом до 15 ученика. У машинској радионици 

може истовремено да реализује наставу више образовних профила (група). 

Кабинет, лабораторије и радионице опремљени су посебним намештајем за 

лабораторијски рад, вежбе и практичну наставу. 

2.3. Финансирање 

Школа се финансира из буџета општине (материјални трошкови), из буџета Мини-

старства просвете (плате запослених и  изградња објеката). 

2.4. Ресурси средине у којој се школа налази 

2.4.1. Физичко окружење 

 

 

Општина Рача је  једна од седам општина Шумадијских округа. Смештена је у 

источном делу Шумадије и захвата сливно подручје средњег и једног дела горњег тока 
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реке Рача. Општина Рача обухвата 9.04% укупне површине Шумадијског округа. По 

подацима из 2004. год. општина заузима површину од 216 км2 (од чега на пољопривредну 

површину одлази 17.191. ха тј. 79,7% територије, а на шумску 3.024 ха). Општина Рача се 

састоји од 18 насеља. Центар општине је насеље Рача, које представља административни 

центар општине. Општину поред насеља Рача чине још и села: Борци, Доње Јарушице, 

Доња Рача, Ђурђево, Сараново, Сепци, Мало Крчмаре, Велико Крчмаре, Мирашевац, 

Трска, Вучић, Бошњане.  

Према попису из  2011. године, општина Рача броји 11.503 становника, који живе у 

3.983 домаћинстава. На 1км2 просечно долази 53 становника.  

Према подацима Републичког завода за статистику, број становника у периоду од 2002. 

до 2012 године, број становника у општини Рача се смањио за 1456 становника.  

Узрок оваквог пада броја стновника лежи у: 

 миграцијама младих радно способних људи у веће градове (Београд и Крагујевац), 

али и  

 негативаном природном прираштају чији узроци леже у лошој економској 

ситуацији у земљи, општој друштвеној кризи и транзиционим процесима 

карактеристичним за последњу деценију 20. века и почетак 21. века.  

 депопулација сеоске средине  због престанка биолошког обнављања. 

 

2.4.2. Установе и институције у средини од непосредног значај за школу 

(заинтересоване стране) 

Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Рачи налази се у просторијама 

Културног центрa на другом спрату. Библиотека располаже богатим фондом књига од 33 

582 што је сврстава првом у региону по броју књига у односу на број становника.  

  Већ 7 године уназад библотека у сaрадњи са школом врши бесплатан упис ученика 

свих разреда, што ученицима омогућава коришћење разноврсне наставне и ваннаставне 

литературе. 

 

Културни центар ,,Радоје Домановић”  
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У оквиру Културног центра ради Рачанско аматерско позориште које има три сцене: 

Дечју, Омладинску и Велику. Културни центар је организатор више манифестација које се 

одржавају током године од којих је најважнија мултимедијална манифестација 

,,Карађорђеви дани”. Осим тога у Рачи се сваке године одржава Окружна смотра 

рецитатора ,,Песниче народа мог”. Организује манифестацију ,,Рачански песнички 

сусрети” и Ликовну колонију ,,Вишевац”. Културни центар организује и летњи камп ,, 

Женска креативна радионица”. Суорганизатор је и свих других манифестација које се 

организују на територији општине Рача.  

Ученици наше школе су активни чланови Драмског студија и учесници у многобројном 

манифестацијама које се организују у сарадњи са Културним центром.  

Туристичка организација општине Рача. Туризам у општини Рача се не може 

похвалити богатом историјом, без обзира на видљиве и скривене потенцијале ове 

општине. Имајући у виду постојаћа искуства других, а и сам георафски положај општине, 

постоји могућност да се туризам у наредном пероду брже развија него до сада.  

 Од посебног значаја за школу због могуће сарадње у подручју рада туризма, 

образовни профил – туристички техничар, који је заступљен у школи. 

Образовне установе 

Дечији вртић „Наша радост“ у Рачи има дугогодишње искуство у реализацији 

припремног предшколског програма, располаже одговарајућим кадром, опремом и 

просторијама за рад са децом.  

Наша школа и вртић нису директно упућене једна на другу, могућ просотр за 

сарадњу је у домену размене искустава у раду различитих тимова. 

Основна школа „Карађорђе“   

Основна школа ,,Карађорђе” је матична школа која у свом саставу обухвата још 17 

подручних школа: 3 осморазредне подручне школе и 14 четвороразредних подручних 

школа.  Број ученика из године у годину драстично, стандард ученика је такође у 

драстичном опадању.  

Наша пкола и основна школа директно сарађују и размењују искуства и информације. 

Социјалне и здравствене установе 

Центар за социјални рад «Шумадија» има седиште у Баточини, док су у Лапову и 
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Рачи одељења овог Центра.  

Битан сарадник, који због недовољних стручних капацитета не може увек да 

изађе у сусрет потребама школе. 

 Дом здравља ,,Милоје Хаџић- ШулеДом здравља поседује примарну здравствену 

заштиту и специјалистичко-консултативну заштиту. Примарна здравствена заштита се 

спроводи кроз 11 служби: служба опште медицине, медицина рада, стоматолошка служба, 

патронажна служба, дечји диспанзер, анти-туберкулозни диспанзер и  диспанзер за жене. 

Специјалистичко-консултативна заштита спроводи се кроз 4 службе: специјалистичка 

служба, АТД  диспанзер, патронажна служба и општа пракса.  Дечији вртић „Наша 

радост“ у Рачи има дугогодишње искуство у реализацији припремног предшколског 

програма, располаже одговарајућим кадром, опремом и просторијама за рад са децом.  

 Удружења грађана, остале организације и медији 

 Црвени крст у Рачи је основан 1878. године. Бави се социо-хуманитарним радом, 

здравствено-превентивним радом, добровољним давалаштвом крви едукативним радом са 

омладином.  

Школа и Ц.Крст имају одличну сарадњу, коју на основу постојећих искустава треба 

даље ојачати. 
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3. ИЗЈАВА О МИСИЈИ 

Наша школа је школа која: 

- у свом раду полази од: 

o потреба и на њима заснованих права ученика, родитеља и запослених 

o прописаних стандарда квалитета у свим областима рада 

- нуди једнаке услове и моћности свим актерима образовно-васпитног процеса 

и отворена врата родитељима 

- сарађује са локалном заједницома, другим професионалцима, стручњацима и 

свима који желе да уче и помогну да учење постане ефикасно и ефектно 

- промовише безбедност 

 

4. ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ: 

Желимо да наша школа буде установа која ће: 

- задржати висок ниво подржавања потреба ученика, родитеља и наставника; 

- наставити да се развија у свим областима квалитета рада, континуирано 

полазећи од резултата самовредновања сваког појединца и сваког процеса на 

нивоу школе; 

- неговати климу у којој ће наставник радити на свом личном и 

професионалном развоју и развоју компетнција, пратити и примењивати 

позитивне развојне трендове у учењу и настави; 

- развијати сарадњу са другим школама у окружењу и иностранству ради 

размене искустава у учењу, спорту, култури; 

- бити иницијатор културно-спортских збивања у средини; 
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5. ПРИОРИТЕТИ И ПОТРЕБЕ  

5.1. Потребе 

Полазећи од Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе, 

сачињеног од стране Школске управе, након спроведеног процеса спољашњег 

вредновања рада школе у току школске 2012.г – 2013.г ; као и на основу анализе на-

ших снага, слабости, и ресурса којима располажемо,  разматрали смо шта нам је по-

требно да бисмо били што ближи утврђеној визији. Определили смо се за потребе 

из следећих области квалитета:  

 Област квалитета – настава и учење 

 Област квалитета – постигнућа ученика 

 Област квалитета – подршка ученицима 

 

5.2. Приоритети 

На основу утврђених потреба дефинисани су следећи приоритети: 

1. Континуирано унапређење квалитета наставе: 

2. Унапређивање учења и постигнућа ученика: 

3. Континуирано унапређивање безбедности ученика,  подстицање социо-

емоционалног разовја ученика и неговање здравих животних стилов
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6. ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА  

6.1. Настава и учење 

ЦИЉ: 1. Континуирано унапређење квалитета наставе 

1. са акцентом на уважавању индивидуалних потреба ученика 

2. и синтезу наставног процеса и процеса учења  

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усклађивање наставног часа са стандардима 

квалитета 

Израда акционих планова стручних већа 

за унапређивање области наставе и 

учење 

Школски педагог и 

председници стручних већа 

3. недеља септембра 

школске2013/2014.г 

Реализовање радионица са стручним 

већима на тему: „Вредновање часа 

према стандардима квалитета“ 

Школски педагог 2. тромесечје школске 2013/2014. 

Припремање реализовање и анализа 

угледних часова према стандардима 

квалитета 

Школски педагог и 5 

наставника 

Фебруар/март 

2013.г/2014.г 

Усклађивање наставног процеса са 

индивидуалним потребама ученика 

Израдити образац припреме који ће 

бити базиран на стандардима и 

укључити индивидуализацију наставе 

Педагошки колегијум 

 

 

Унети у план рада Пед кол 

До 15. Септембра 2013.г 
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Представљање стручним већима 

резултата анкете спроведене са 

наставницима  у току школске 

2012/2013 

Школски педагог у сарадњи са 

председницима  стручних већа 
Март 2014. 

Студијска посета модел школи 

Директор и школски педагог у 

сарадњи са Мрежом за 

подршку инклузивном 

образовању 

Април 2014.  

Анализа досадашњих искустава и 

ефеката у индивидуализацији наставе 

Школски педагог и 

председници стручних већа 

 

1. тромесечје школске 2014/2015. - 

до почетка новембра 

Посета представника Мреже за 

подршку инклузивном образовању 

 

Директор, школски 

педагог 
Новембар-децембар 2014/15. 

Синтеза наставе и учења 

Мини семинар: „Учење у наставном 

процесу“ 
Школски педагог 

2. полугође 2013./14.г 

Јануар 2014.г 

Припрема, организација, реализација и 

анализа угледних часова 

Школски педагогу сарадњи са 

стручним већима 
Април/мај 2014. Г. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА ИНДИКАТОРИ    

ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИМАНИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израђени акциони планови 

стручних већа за унапређивање 

области наставе и учења 

Израђени 80% акционих  

планова стручних већа за 

унапређивање наставе и 

учења 

Акциони планови 

стручних већа за 

унапређивање наставе и 

учења 

1. недеља октобра Школски педагог 

Реализована радионица са 

стручним већим на тему: 

„Вредновање часа према 

стандардима квалитета“ 

100 %  председника 

стручних већа знају како 

се вреднују часови према 

стандардима квалитета 

50% наставника знају 

како се вреднују часови 

према стандардима 

квалитета 

Резултати спроведене 

анкете код наставника 

крај другог тромесечје 

школске 2013/2014. 

Школски педагог и представници 

стручних већа 

Реализовано и анализирано 10 

угледних часова према 

стандардима квалитета 

50% часова у школи се 

реализује по 

стандардима квалитета 

Увид у припреме 

наставника и увид у 

књиге евиденција 

Април 2013/2014. Школски педагог и 5 наставника 

Израђен образац припреме који је 

базиран на стандардима 

индивидуализацију наставе 

80% наставника користе 

образац 

Увид у припреме 

наставника 
У континуитету председници стручних већа 

Представљени резултати 

спроведене анкете 

90% наставника су 

упознати са резултатима 

спроведене анкете 

Списак присутних 

наставника на 

презентацији резултата 

Март 2014. 
Школски педагог у сарадњи са 

председницима  стручних већа 

Реализована студијска посета 

модел школи 

50% наставника су 

присутни посети школе 

Списак присутних 

наставника 
Април 2014. Директор школе 

Извештај о анализа досадашњих 

искустава  и ефеката у 

индивидуализацији наставе 

За 30% повећан број 

наставника који користе 

претходна позитивна 

искустава индивидуалне 

наставе 

Увид у припреме 

наставника и увид у 

књиге евиденција 

Новембар 2014. Школски педагог 
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Представник мреже за подршку 
инклузивном образовању посетио 

школу 2 пута  

За 10% повећан број 

наставника који су 

упознати о инклузивом 

образовању 

Списак присутних 

наставника током посете 

представника мреже 

Новембар-децембар 2014/15. Директор 

Одржан семинар „Учење у 

наставном процесу“ 

20 наставника је 

упознато о учењу у 

наставном процесу 

Списак присутних 

наставника 

Слике 

2. полугође 2013/2014. Школски педагог 
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6.2 Унапређивање процеса учења и постигнућа ученика 

ЗАДАЦИ:  

1. са посебним акцентом на мотивационе процесе 

2. подршка  ученицима из осетљивих група 

3. подршка даровитим ученицима 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подстицање  мотивационих процеса 

учења 

 

У образац за глобално планирање наставе  

укључити сегменте за  рад на развијању 

професионалних интересовања ученика 

Школски педагог у 

сарадњи са Педагошким 

колегијумом 

Последња недеља августа у 

континуитету, сваке школске године 

Основати тим за ваннаставне активности Тим за квалитет Август 2012//2013 

Извршити анкетирање о интересовању ученика 

за ваннаставне активности 

Тим за ваннаставне 

активности 

До 10.септембра у току сваке школске 

године 

Подршка ученицима из осетљивих 

група 

Основати Тим за подршку ученицима из 

осетљивих група 
Тим за квалитет 

Последња недеља августа-прва 

недеља септембра 

Саставити базу података о ученицима из 

осетљивих група 

Школски педагог у 

сарадњи са одељењским 

старешинама 

Друга половина школске 

2012/2013.године 

Унапредити обрасце припрема и у обрасце 

унети посебну колону која се односи на 

индивидуализацију наставе 

Педагошки колегијум и 

школски педагог 
Од септембра 2013/2014. 
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Иницирати, израдити  и потписати Протокол о 

сарадњи на пружању  помоћи и подршке деци 

из социјално-осетљивих група 

Школски педагог и 

деиректор школе 

1.тромесечје школске 

2013/2014.године 

 

 

 

 

Основати тим за адаптацију ученика и 

именовати чланове тима 
Тим за квалитет Август-септембар у континуитету 

-Организовати учионицу за учење 

 

Стручни сарадници-

библиотекар и школски 

педагог 

 

Прва половина шќолске  

2013/2014.године 

 

-Израдити заједнички план рада стручних 

сарадника 

Стручни сарадници-

библиотекар и школски 

педагог 

 

 

-од септембра 2013/2014. 

 

 

 

Подршка даровитим ученицима 

Унапредити обрасце припрема и у обрасце 

унети посебну колону која се односи на 

индивидуализацију наставе 

Педагошки колегијум и 

школски педагог 
Од септембра 2013/2014.године 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА ИНДИКАТОРИ    

ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИМАНИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Прилагођени обрасци глобалних 

планова 

20 наставника је 

планирало активности на 

развоју професионалних 

интересовања ученика  

-80% планираних 

активности је  

реализовано и 

анализирано на 

састанцима стручних 

већа 

Глобални и оперативни 

планови наставника 

Записници са седница 

стручних 

У континуитету Школски педагог 

Основан је Тим за вананаставне 

активности и извршено 

анкетирање о интересовању 

ученика за ваннаставне 

активности 

-5 наставника укључено 

у рад Тима за 

ваннаставне активности 

-Записници са састанака 

Тима за квалитет 

Септембар сваке школске 

године 
Тим за квалитет 

-Одржано је 5 састанака 

Тима , урађен план рада 

тима; 

Записници са састанака 

Тимова и План рада 

Тима 

У континуитету 
Председник Тима  

Милосава Ђурић 

-Анкетирани сви 

ученици  о 

интересовањима за 

секције и факултативну 

наставу 

Попуњено 350 анкетних 

листова 

До 10. Септембра сваке 

школске године 
Тим за ваннаставне активности 

-Формирано и реализује 

се бар 7 секција 

заснованих на 

интересовањима ученика 

Анализа књига 

евиденција о другим 

облицима образовно-

васпитног рада 

До краја септембра сваке 

школске године 
Тим за ваннаставне активности 

-формирано и у 

континуитету се 

реализује бар 3 облика 

факултатитвне наставе 

Анализа књига 

евиденција о другим 

облицима образовно-

васпитног рада 

У континуитету Тим за ваннаставне активности 
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-Тим је иницирао и 

прикупио тромесечне 

анализе од стручних већа  

о раду секција (21 

анализа) 

 

Школска документација 

и записници стручних 

већа 

На крају сваког 

квалификационог периода, 4 

пута у току године( крај 

октобра, децембра, марта и 

маја) 

Руководилац тима и чланови 

стручних већа 

-број ученика који 

похађа секције опада до 

5% у односу на број оних 

који су започели 

похађање секција 

 

Анализа књига 

евиденција о другим 

облицима образовно-

васпитног рада 

У континуитету Тим за ваннаставне активности 

Основан Тим за подршку 

ученицима 

5 наставника укључено у 

рад Тима 

Записник састанака Тима 

за квалитет 

План рада Тима за 

подршку ученицима 

Август-септембар сваке 

школске године 
Тим за квалитет 

Састављена база података о 

ученицима из осетљивих група 

Идентификовани 

ученици  
Подаци у бази 

Септембар сваке школске 

године 

Одељенске старешине у сарадњи 

са члановима Тима за подршку 

ученицима 

Израђен образац припрема у 

којем је наглашен сегмент 

индивидуализације наставе 

сви наставници су 

упознати са  новим 

обрасцем припреме 

Потписи наставника који 

су упознати са новим 

образцом 

Септембар 2013/2014. Педагог и директор 

20 наставника користи 

нове обрасце припрема 

Појединачне припреме 

наставника 
У континуитету наставници 

стручна већа су на крају 

полугодишта разматрала 

искуства у 

индивидуализацији 

наставе 

Записници са састанака 

стручних већа  
Крај полугодишта 

тим за подршку ученицима и 

чланови стручних већа 

Инициран , израђен и потписан 

Протокол о сарадњи на пружању  

Одржан састанак 

представника 

Записници са састанака 

 

1. тромесечје школске  

2013/2014. 
Педагог и директор школе 
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помоћи и подршке деци из 

социјално-осетљивих група 

институција (Дом 

здравља, Полиција, Јавни 

тужилац, Суд, Средња 

школа , Црвени крст) ; 

Потписан Протокол са 

наведеним установама 

 

Протокол 

Основан и именован Тим за 

адаптацију ученика 

Именовано 5 наставника 

за чланове тима 

Одлука о именовању 

тима 
Август 2013/2014. Директор 

План рада Тима 
Записник са састанака 

Тима за квалитет 
Септембар 2013/2014. Тим за квалитет 

Учионица бр.1 одређена за 

„учионицу за учење“ 

Израђени заједнички 

план рада стручних 

сарадника који је ушао у 

Годишњи план рада 

школе 

Ускладити план рада 

стручних сарадника 

План рада стручних 

сарадника 

Од септембра школске 

2013/2014. 

Стручни сарадници: школски 

библиотекар и педагог 

Израђен образац припрема у 

којем је наглашен сегмент 

индивидуализације наставе 

-20 наставника користи 

нове обрасце припрема  

-стручна већа су на крају 

полугодишта разматрала 

искуства у 

индивидуализацији 

наставе 

Појединачне припреме 

наставника 
У континуитету Наставници 
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6.3. Континуирано унапређивање безбедности ученика,  подстицање социо-емоционалног развоја ученика и 

неговање здравих животних стилова 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Повећати степен безбедности ученика Оградити школско двориште директор 

 

Од школске 2013/2014. 

 

Промовисање  здравих животних 

стилова и подстицање социјално-

емоционалног развоја ученика 

 

Обезбедити терен за мини фудбал 

 

директор у сарадњи са 

наставницима физичког 
Од школске 2013/2014. 

Формирати Тим за културно-спортска 

дешавања 

Директор и школски 

педагог 
Септембар 2013. године 

 

Урадити васпитни програм у сарадњи са 

Домом здравља, Ученичким парламентом и 

представницима полиције 

 

Директор, школски 

педагог, председник 

Ученичког парламента, 

руководилац Тима за 

заштиту од насиља 

3/4. недеља септембра 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА ИНДИКАТОРИ    

ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИМАНИКА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Изграђена ограда око школског 

дворишта 

Смањен број инцидената 

у школи за 30% 

Записници о 

инцидентима 

На крају сваке школске 

године 
Школски педагог 

Реконструисан терен за мини 

фудбал 

Основан школски 

фудбалски клуб 

Записник о оснивању 

школског фудбалског 

клуба 

Крај школске 2013/2014. Наставник физичког васпитања 

Одржан турнир у малом 

фудбалу за ученике 

школе 

Записници са турнира  Крај школске 2013/2014. Наставник физичког васпитања 

Формиран тим за културно-

спортска дешавања 

Дефинисан план и 

програм културно-

спортских дешавања 

План и програм тима за 

културно-спортска 

дешавања 

Септембар 2013. године Школски педагог 

Израђен васпитни програм у 

сарадњи са Домом здравља, 

Ученичким парламентом и 

представником полиције 

Одржан састанак Записник са састанка 3/4. недеља септембра 

Директор, школски педагог, 

председник Ученичког 

парламента, руководилац Тима за 

заштиту од насиља 

Реализовано 3 

активности из плана 

Извештаји са реализације 

активности 
3/4. недеља септембра 

Школски педагог и Ученички 

парламент 
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 На основу члана 49. и члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

обазовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009), члан 21. и чан 46. 

став 1. тачка 2. Статута СШ „Ђура Јакшић” Рача, дел.број. 267 од 10.03.2010. 

године СШ „Ђура Јакшић”, Школски одбор је једногласном одлуком донео 

Развојни план Средње школе „ Ђура Јакшић” Рача на седници одржаној  

 

               председник Школског одбора 

        ____________________ 

         


