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1. ОВО ЈЕ НАША ШКОЛA 

ОШ "Влада Обрадовић Камени" обухвата подручје 

новобеоградске општине МЗ Ледине  која броји преко 5000 

становника. Школа се налази поред регионалне саобраћајнице која 

повезује град са доњим Сремом и аеродромом "Никола Тесла".  У 

непосредној близини школе налази се обданиште,  амбуланта,  

пошта и неколико продавница. 

Насеље је веома специфично и  разнолико  по националној 

структури, а чине га припадници српске, ромске, албанске   

популације. Саграђено је 1961. год. пред Прву конференцију 

несврстаних  земаља., расељавањем  Старог сајмишта. Од 1995 

године насеље се брзо проширује доласком српског народа 

протераног из бивших република СФРЈ. 

Специфичности школе - школа  има око 350 ученика, од тога 

је сада  око 38% ученика српске припадности, 40% ромске, а 22% 

осталих националности. Рад се организује у две смене према 

хоризонталној подели. У једној смени је 8 одељења млађих разреда 

а у другој смени 8 одељења старијих разреда.  

Деца долазе из веома различитих  породица у економско - 

социјалном  и образовном погледу  углавном са  скромним 

могућностима. Већина родитеља је са основним и средњим 

образовањем, исто толико са непотпуним образовањем или 

неписмених, а веома мало са вишим и високим. Значајан број 

породица је са оскудним материјалним могућностима, у којима ради 

само један родитељ или не ради ни један, те  живе само од 

материјалне помоћи и дечијег додатка. 

Са овако скромним условима живота,  за велик број  наше деце 

било је веома тешко организовати одређене  програме и активности 

ван школе, што је  значајно за сваку школу. 
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1.1. МИ СМО ОВАКВИ 

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ: 

- Школа има Правилник о безбедности ученика, школског 
полицајца и видео надзор 

- Отворен однос и добра сарадња између наставника и ученика 
у циљу постизања бољих резултата у учењу 

- Запослени благовремено и адекватно реагују како на све 
утврђене пропусте, тако и на потребе ученика  

- Посебна пажња се поклања ученицима из материјално и 
социјално угрожених породица 

- Оспособљеност наставника и стручних сарадника за рад са 
децом са посебним потребема, који се укључују у инклузивно 
образовање 

- Стручни наставни кадар и три стручна сарадника  

- Спремност наставника за стручним усавршавањем. Већина 
наставника и стручних сарадника је прошла обуке за семинаре 
„Aктивно учење", „Чувари осмеха", „Буди прав бићеш здрав“, 
„Инклузивно образовање: стратегије и поступци 
прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и 
даровиту децу“, „Креирањем индивидуалних образовних 
планова до инклузивне праксе“, „Мотивација за учење и 
психолошки принципи учења“, „Дефицит пажње и 
хиперактивност код деце“, „Тематски и ''интердисциплинарни 
приступ планирању наставе“,'' Грађанско васпитање'', ''Буквар 
дечјих права'', ''Учионица добре воље'','' Ни црно, ни бело'','' 
Креативно образовање'','' Драмска почетница'',  ''Ромско дете и 
школа'','' Музеј и школа'','' Уметничка дела у дечјем свету'','' 
Хоби и арт'','' Ритам и покрет'', ''Неговање културе 
говора',.''Исланд'' драмски програм     

  -  Тимски рад у свим областима школског живота 

- Организован продужени боравак за ученике првог и другог 

разреда 

- Школско двориште са спортским теренима 

- Кабинет за информатику 

- Дигиталну учионицу 
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- Сајт школе који се редовно ажурира 

- Ентеријер школе задовољава функционалне и естетске 

критеријуме  (зидови, подови, намештај). 

- Постигнућа ученика на појединачним и екипним такмичењима 

- Учешће ученика на бројним конкурсима, смотрама и 

манифестацијама  

- Бројна признања и награде освојене на  конкурсима за 

најбоље радове наставника 

- Награда од стране Министарства за људска и мањинска права 

на конкурсу''Толеранција – на мој начин'' 

- Издали смо књигу ''Да сам сунце''( уз помоћ Пријатеља деце 

општине Нови Београд и госпође Сузане Поњавић) 

 
посета Америчког амбасадора 
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посета Британског амбасадора 

  
посета Норвешког амбасадора  представник Израелске амбасаде 
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СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ: 

              Основна школа „Влада Обрадовић- Камени“ је грађена као 

привремени објекат и без одговарајуће инфраструктуре. У 

протеклих 50 година постојања школе вршено је неколико 

доградњи,  адаптација, међутим како је школа делимично од 

трошног материјала увек су потребне нове интервенције. 

Посебно треба радити на вертикалном проширењу објекта у анексу 

школе који има четири учионице јер за то постоје технички услови, 

уз извесна ојачања конструкције. 

Због наведених чињеница у школи треба обратити пажњу на: 

 дотрајалу  столарију (прозори и врата) 

 фискултурну салу и справе које су дотрајале и у лошем 
стању 

 дотрајалу електричну инсталацију  

 замену подова у ходницима и неким учионицама 

 замену пода у фискултурној сали 

 реконструкцију котларнице 

 израдити металну ограду која одваја спортске терене од 
објекта школе 

 од улице у којој се школа налази до степеништа улаза у 
школу (заједно са степеништем) пресвући новим 
асвалтом 

 

Поред наведеног стања објекта слабости су нам и у следећим 

ставкама: 

- Наталитет у опадању, све мањи број ученика 

- Једна трећина деце потиче из материјално угрожених породица 
са нерешеним стамбеним питањем и са социјалним проблемима  

- Слаба опремљеност школским  наставним средствима 

- Број ученика са незадовољавајућим здравственим стањем 
(обољења респираторних органа, деформација кичме,  равна 
стопала лоши зуби ) знатно је смањен, али је и даље присутан 

- Недостатак медијатеке и медијатечког фонда 

- Просторије специјално опремљене за продужени боравак деце 
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- Опрема за предметну и разредну наставу у оквиру одговарајућег 
простора 

- Учионица која би била опремљена интерактивном таблом и 
пратећом опремом 

- Непостојање свечане сале ( за приредбе, пригодне 
манифестације, представе) 

- Смањена заинтересованост родитеља за успех и понашање 
своје деце 

- Лоша обавештеност локалне заједнице о постигнућима ученика 
школе на такмичењима и смотрама радова, као и постигнућима и 
наградама које су добили наставници школе 

- Недовољна материјална подршка државе и локалне заједнице 

1.2. ЧИМЕ РАСПОЛАЖЕМО (РЕСУРСИ) 

РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

1) ЉУДИ: 
 

У школи има 47 запослених, од чега су 35 наставници и стручни 
сарадници. Снага школе лежи у младом, креативном и 
способном радном кадру који ову школу жели учинити бољом, 
лепшом и пријатнијом за живот и рад. 

2) ПРОСТОР: 
 

-  Целокупни школски простор смештен је у једној приземној 

згради површине 1596 м2. Школа има 10 учионица. 

 Школска зграда са школским двориштем и ПИЧ тереном 

 Библиотека са читаоницом 

 Дигитална учионица 

 Сала за физичко васпитање око 300м2, две свлачионице са две 
туш кабине и тоалетом 

 учионица за ученике који похађају дневни боравак 

 радионица за ТО 
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3)ОПРЕМА: 

Техничка опремљеност школе је изузетно скромна. 

 школа поседује 25 рачунара(Рачунари су повезани са 

Интернетом) 

  5 штампача 

  1 копир апарат 

  1 телевизор 

  2 видео пројектора 

  2 графоскопа 

  7 касетофона 

 

 

     4)   ФИНАНСИРАЊЕ: 

Поред предвиђених средстава Градског секретаријата за 
образовање школа се финансира и из сопствених извора. 
Желели би да финансиска средста обезбедимо из: 

            

  Министарства просвете, науке и технолошког развоја  
Републике Србије; 

 од локалне самоуправе ГО Нови Београд за набавку 
наставне опреме; 

 од донатора - иностраних и домаћих, за инфраструктуру 
и осавремењивање школског простора; 

 од других образовних установа за стручна предавања за 
ученике; 
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 

 

1. ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ 
 

 Школа се налази у насељу Ледине и физички је издвојена од 
већих улица у великом парку са доста дрвећа и зеленила 

 Православна црква 

 Полицијска управа Нови Београд 

 Градсака општина Нови Београд 

 Пријатељи деце Нови Београд 

 Црвени крст Нови Београд 

 

2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 

 Народна библиотека "Вук Караџић" 

 Дом културе ''Студентски град'' 

 Педагошки музеј, Етнографски музеј, Народни музеј, 
Историјски музеј Србије,Историски архив Београда 

 Позориште „Душко Радовић“ и ''Бошко Буха'' 

 Дечији културни центар 

 Музичка омладина Београда 

 Факултет драмских уметности 
 

3. ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ 
 

 Предшколска установа "11 април'' 

 Основне и  средње школе Новог Београда 
 

4. СПОРТСКИ СТАДИОНИ  
 

 Хала спортова Нови Нови Београд 

 ''11,април'' спортски центар 
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5. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
 

 Дом здравља "Нови Београд"  

 Институт за ментално здравље  

 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну 
патологију''Проф др Цветко Брајовић'' 

 ''Институт за мајку и дете'' 

 Дом старих ''Бежаниска Коса'' 

 

 

 

6. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ОСТВАРУЈУ СЕ У САРАДЊИ 
СА: 

 

 Дечијим културним центром 

 Позориштима 

 Галеријама 

 Музејима 

 Црквом 

 Туристичким организацијама 

 Медијима 
 
 
 

7. НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 Шкоград 

 Save the children 
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2. МИСИЈА 

ЉУБАВ ПРЕМА ЦЕЛОМ СВЕТУ 

Постоје жути, црни и бели 

и свако другачије о њима вели. 

Пoстоји ли ико на овоме свету 

ко другом не гледа главу и пету?! 

Није важна боја коже, 

јер љубав све може. 

Наша школа налази се у приградском насељу те је деци отежана 

комуникација са другим образовним, културним и спортским 

установама. 

Жеља нам је да децу активирамо и омогућимо им свестран развој 

кроз тзв. "отворену школу " применом стваралачких радионица, 

сарадњом са научно-културим установама и организовањем 

приредби и изложби у школи и ван ње. 

Ми смо као дрвеће у школском дворишту - за сваког има места.

 

Мисија наше школе је да повећамо углед школе у 
локалној заједници  бољом комуникацијом и активним 
ангажовањем свих учесника васпитно-образовног 
процеса. 
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3.  ВИЗИЈА 

 

ДА САМ СУНЦЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

Да  школа буде место у којој ученици и наставници 

заједно уче, стварајући вредности које одговарају 

изазовима савраменог друштва и који својим знањем и 
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радом промовишу значај активног и перманентног 

учења, високо се позиционирајући у локалној 

заједници. 

ШКОЛА 

 КОЈА СЕ ВОЛИ 
 

 која је савремена 
 

 хуманa 
 

 подстицајна 
 

 креативна 
 

 која пружа 
 

 разноврсне програме 
 

 и активности 
 

  која омогућава  
 

 свим ученицима  

 

 слободан и правилан развој. 
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4. ШТА НАМ ЈЕ ПОТРЕБНО 

 

На основу до сада спровођеног Школског развојног плана и 

показатеља из самовредновања рада школе, утврђене су потребе 

школе у следећим областима: 

1. Настава и учење 

- унапређивање планирања наставног процеса 

- усаглашавање критеријума оцењивања у оквиру наставног 
предмета 

- обука за коришћење савременим технологијама у настави 

- промена положаја ученика (појачана сарадња између 
наставника и ученика) 

- корелација садржаја међу наставним предметима  

- вршњачка помоћ (помоћ старијих ученика млађима - 
волонтерски рад) 

2. Унутрашња организација и побољшање комуникације 

међу свим интересним групама 

- учешће свих у одлучивању и сузбијању непроверених 
информација, које се појављују на Савету родитеља школе, 
Школском одбору и међу запосленима, а које нарушавају 
међуљудске односе и  углед школе. 

3. Побољшање материјално-техничких услова за рад 

- промена застареле електро-инсталације 

- континуирана набавка савремених наставних средстава 

(преносиви рачунар, пројектор,... ) и стручне литературе 

- учионица на отвореном 

- медијатечки кутак 
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4. Боља комуникација са локалном заједницим 

- Успешнија сарадња и комуникација са Предшколском 

установом 

 „ 11. април“ у циљу реализације квалитетних активности деце 

предшколског узраста  

- Примена информационих технологија у комуникацији са 

локалном заједницом (сајт школе,  интернет портали,...) 

- Креативне радионице 

- Побољшање сарадње школе са родитељима и 

представницима локалне средине спровођењем већег броја 

заједничких акција (школске пригодне приредбе,трибине, 

еколошке активности, хуманитарне акције, ...) 

5. Унапредити квалитет наставе осавремењивањем 
наставног процеса 

- Увођење интерактивних табли и пратећих интерактивних 

пакета у наставни процес 

- Унапређивање наставног процеса коришћењем дигиталне 

учионице  

- Подстицање на извођење угледних и огледних часова 

- Повезивање и учешће на  манифестацијама које организују 

образовне и културне институције и невладине организације 

6. Улепшавање амбијента школе и школског дворишта 

-  „Учионица на отвореном“  

- Уређење школског екстеријера (фасада и школско двориште) 

- Подизање еколошке свести свих учесника у наставном 

процесу 
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4.1  ШТА НАМ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Боља комуникација са 

локалном заједницом 

 Унапређење квалитета 

наставе осавремењивањем 

наставног процеса 

 Улепшавање амбијента школе 

и школског дворишта 

 Безбедност ученика 
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5.  ДЕФИНИСАЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА 

1. ЦИЉ: Повећати број уписаних ученика у школу и побољшати 

комуникацију са локалном заједницом   

Задаци: 

1. Побољшање сарадње и комуникације са Предшколском 
установом „11. април“ 

2. Информисање локалне заједнице о активностима школе и 
начинима рада у школи 
 

2. ЦИЉ: Унапредити квалитет наставе осавремењивањем 

наставног процеса  

           Задаци  

1. Опремање учионица интерактивним таблама и 
оспособљавање наставног кадра за употребу истих 

2. Интензивирати употребу дигиталних учионица и 
интерактивних табли и подстицање свих учесника наставног 
процеса на дигиталну комуникацију 

3. Развијати свест о значају извођења угледних и огледних 
часова 

4. Учешће и повезивање са манифестацијама које организују 
образовне и културне институције и невладине организације. 

5. Вршњачка помоћ (помоћ старијих ученика млађима - 
волонтерски рад) 

 
3. ЦИЉ: Улепшати амбијент школе и школског дворишта 

           Задаци: 

1. Реализација пројекта „ Учионица на отвореном“ 
2. Сређивање фасаде школе и уређивање школског дворишта 
3. Подизање еколошке свести ученика 
4. Употпуњавање медијатечког кутка у оквиру библиотеке или 

неког другог простора у школи 
 

  



21 

 

 

 

Отежавајући фактори, фактори 

који успоравају остваривање 

циљева 

Стратегије којима се умањује 

утицај ових фактора, које 

доприносе њиховом савладавању 

 Недовољна сарадња са 

вртићима и предшколском 

установом 

 Недостатак тимског рада 

 Недовољно опремљен простор 

у школи 

 Боља сарадња са 

предшколском установом 

 Тимски рад  

 Учешће донатора 

 

Фактори подршке, 

фактори који оснажују, мотивишу 

Стратегије којима се оснажују ови 

фактори 

 Амбициозни наставни кадар, 

стручни сарадници, ученици 

 Родитељи 

 Изражена жеља за 

повезивањем предшколског и 

школског програма у установи 

 Промовисање школе у локалној 

заједници 

 Подршка Савета родитеља и 

Школског одбора у заједничком 

пројекту 

 Сарадња учитеља са 

васпитачима у предшколској 

групи 

 

 

 

 

 

  

ЦИЉ: ПОВЕЋАТИ БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛУ И 

ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
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Отежавајући фактори, фактори 

који успоравају остваривање 

циљева 

Стратегије којима се умањује 

утицај ових фактора, које 

доприносе њиховом савладавању 

 Слаб проток информација 

 Недостатак тимског рада  

 Неадекватно уређен простор 

 Бољи проток информација 

 Тимски рад 

 Преуређење већ постојећег 

простора 

 Учешће донатора 

Фактори подршке, 

фактори који оснажују, мотивишу 

Стратегије којима се оснажују ови 

фактори 

 Заинтересованост учесника у 

васпитно образовном процесу 

 Оспособљеност већег броја 

наставника за примену метода 

активног учења, тематског 

планирања и инклузивног 

образовања 

 

 Промовисање програма 

развојног плана код свих група 

 Чешћа евалуација, интерна и 

екстерна 

 Обуке за коришћење 

интерактивних табли, 

дигиталног кабинета, 

медијатечког кутка и 

савремених информатичких 

технологија - побољшање 

информатичке писмености  

 Пробудити свест о 

волонтерском раду код деце 

 

  

ЦИЉ: УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 

ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
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Отежавајући фактори,  фактори 

који успоравају остваривање 

циљева 

Стратегије којима се умањује  

утицај ових фактора, које 

доприносе њиховом савладавању 

 Материјални услови 

 Недовољна мотивисаност 

учесника у васпитно 

образовном процесу 

 

 Обезбедити донације 

 Оплемењивање простора 

ученичким радовима и 

украсним биљем 

 Развој еколошке свести 

Фактори подршке, фактори који 

оснажују, мотивишу 

Стратегије којима се оснажују ови 

фактори 

 Могућност искоришћавања 

дела школског дворишта 

 Исказана жеља за бољом 

комуникацијом са локалном 

заједницом и њиховим 

учешћем  у заједничком 

пројекту 

 

 Промовисање програма 

развојног плана и стварање 

климе чвршћег повезивања 

свих интересних група за 

развој школе 

 Чешћа евалуација,  интерна и 

екстерна 

 Подршка донатора 

ЦИЉ: УЛЕПШАТИ АМБИЈЕНТ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ 

ДВОРИШТА 
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6. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ 

 

 
1. Побољшање сарадње и комуникације са Предшколском установом 

„11.април“ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Састанак директора и/или 

виших инстанци који ће водити 

ка успешној реализацији 

даљих активности 

 Школска 2018/2019. 

година,( август) и 

даље 

Директор школе, 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Презентовање школе у 

предшколској установи 

 Школска 2018/2019. 

година, (март) и 

даље 

Директор, психолошко-

педагошка служба, 

наставници, учитељи, 

ученици и родитељи 

„Добро дошли драги прваци“, 

дан отворених врата пред 

почетак уписа у први разред 

 Школска 2018/2019. 

година, (март) и 

даље 

Директор, психолошко-

педагошка служба, 

наставници, учитељи, 

ученици 

Посета предшколских група из 

вртића  ''Балончић'' са 

васпитачима 

 Школска 2018/2019. 

година,( март) и 

даље 

Директор, психолошко-

педагошка служба, 

наставници, учитељи, 

васпитачи 

Сарадња са Општином у циљу 

добијања информација о деци 

која похађају предшколски 

програм 

Септембар 2018. Директор школе 

Израда плана креативних 

радионица у оквиру пројекта 

Почетком школске 

2018/2019. године 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

предметни наставници и 

учитељи 

Реализација радионица по 

плану 

Током 2018/2019. 

школске године и 

даље 

Предметни наставници 

и учитељи, Ученички 

парламент, Вршњачки 

тим, стручни сарадници 

и  ученици 

6.1. Развојни циљ: ПОВЕЋАТИ БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА У 
ШКОЛУ И ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ СА ЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ   
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Уређење амбијента школе за 

добродошлицу будућих првака 

 

Током 2018/2019. 

школске године и 

даље 

 

Предметни наставници 

и учитељи, Ученички 

парламент, Вршњачки 

тим, стручни сарадници 

и  ученици 

 

2. Обавештавање локалне заједнице о активностима школе и 
начинима рада у школи. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Обавештавање родитеља о 

организовању различитих 

креативних радионица у нашој 

школи (Сајт школе, флајери, 

панои, слање промотивног 

материјала поштом, 

информационе технологије....) 

Школска 2018/2019. 

година и даље 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Информисање околине о 

предностима уписа ученика у 

нашу школу 

Школска 2018/2019. 

година (март) и 

даље 

Носиоце активности 

одређује Стручни актив 

за развојно планирање 

Анкетирање свих 

заинтересованих за учешће у 

реализацији развојног плана 

Школски одбор, Савет 

родитеља 

Школска 2018/2019. 

Година( септембар 

– октобар) 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Подела задатака 

Школска 2018/2019. 

Година( септембар 

– октобар) 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Повремена евалуација 

 

Школска 2018/2019. 

година и даље 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

Задаци: 

1. Опремање учионица интерактивним таблама и оспособљавање наставног 

кадра за употребу истих 

6.2. Развојни циљ: УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 
ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Опремање учионице за 

употребу интерактивне табле 

Школска 

2018/2019. година 

Директор школе, домар, 

донатори и стручно лице 

Обука наставног кадра за 

коришћење интерактивне 

табле и пратећих 

интерактивних пакета 

Школска 

2018/2019. година  

Наставни кадар који је 

прошао обуку,професор 

информатике 

Повремена евалуација 

Школска 

2018/2019. година 

и даље 

Стручни актив за развојно 

планирање и тим за 

самовредновање 

 

2. Интензивирати употребу дигиталне учионице и интерактивних табли и 

подстицање свих учесника наставног процеса на дигиталну комуникацију 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Боља сарадња са 

службом одржавања 

дигиталне учионице 

Школска 2018/2019. 

година и даље 
Наставници информатике 

Обука наставног кадра за 

коришћење дигиталног 

кабинета 

Школска 2018/2019. 

година  

Наставни кадар који је 

прошао обуку 

Повремена евалуација 
Школска 2018/2019. 

година и даље 

Стручни актив за развојно 

планирање и тим за 

самовредновање 

 

     3. Развијати свест о значају извођења угледних и огледних часова 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Обавештавање наставног 

кадра и стручких сарадника 

о свим променама закона у 

школству 

Школска 2018/2019. 

година и даље 
Директор школе 

Израда плана реализовања 

угледних и огледних часова 

Школска 2018/2019. 

година (септембар) и 

даље  

 

Стручни актив за развојно 

планирање, директор 

школе, педагошко – 

психолошка служба 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Публиковање 

припремљених угледних и 

огледних часова 

Школска 2018/2019. 

година и даље 
Наставни кадар 

Анализа припремљених и 

одржаних часова 

Школска 2018/2019. 

година и даље 
Наставни кадар 

 

4.Повезивање са манифестацијама које организују образовне и културне 
институције и невладине организације. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Припрема (обезбеђивање 

услова) и реализација 

семинара „Умеће 

комуникације“ 

Школска 

2018/2019. 

година 

Стручни актив за развојно 

планирање и директор школе 

Припрема (обезбеђивање 

услова) и реализација 

семинара 5АЗАрт-драмске 

радионице и Пријатељи 

деце општине Нови 

Београд 

Школска 

2018/2019. 

година 

Директор школе, наставни 

кадар, психолошко- педагошка 

служба, 

Припрема (обезбеђивање 

услова) и реализација 

семинара „НТЦ систем 

учења – развој укупних 

способности 

детета“Повезати се са 

ОШ''Ђуро Стругар'' 

Школска 

2018/2019. 

година 

Стручни актив за развојно 

планирање и директор школе 

Припрема и реализација 

манифестација које 

организују образовно – 

културне институције и 

невладине организације  

Школска 

2018/2019. 

година и даље 

 

Директор школе, наставни 

кадар, психолошко-педагошка 

служба, културно – образовне 

институције,библиотекар 

Промовисање 

манифестација преко 

интернет портала и других 

видова обавештења 

Школска 

2018/2019. 

година и даље 

Наставни кадар, особа 

задужена за ажурирање сајта 

Повремена евалуација 

Школска 

2018/2019. 

година и даље 

Стручни актив за развојно 

планирање и тим за 

самовредновање 
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Задаци: 

5. Волонтерски рад '' Друг другу '' 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда пројекта  и 
обавештавање наставног 
кадра и стручких сарадника 

Школска 
2018/2019. 
година  

Стручни актив за развојно 
планирање 

Израда плана реализовања 
Школска 
2018/2019. 
година и даље 

Носиоце активности одређује 
Стручни актив за развојно 
планирање 

Повремена евалуација 
 

Школска 
2018/2019. 
година и даље 

Носиоце активности одређује 
Стручни актив за развојно 
планирање 

 

Задаци: 

1. Реализација пројекта „ Учионица на отвореном“ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Израда пројекта за 

обезбеђивање новчаних 

средстава 

Школска 2018/2019. 

година 

 

Директор школе 

Шеф рачуноводства 

Школски одбор 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Савет родитеља 

 

Конкурисање код донатора 

Расписивање јавног тендера 

за извођење радова 

Разматрање понуда 

Реализација 

2. Сређивање фасаде школе и уређивање школског дворишта 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Реконструкција фасаде 

школе 

Школска 

2018/2019. година 

Стручни актив за развојно 

планирање, директор, 

донатор, извођачи радова 

6.3. Развојни циљ: УЛЕПШАТИ АМБИЈЕНТ ШКОЛЕ И 
ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА педагошка служба, 
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Асфалтирање простора 

испред школе и дела 

школског дворишта 

Школска 

2018/2019. година 

Стручни актив за развојно 

планирање, директор, 

донатор, извођачи радова 

Уређење спортског терена 

(зелени део) у школском 

дворишту 

Школска 

2018/2019. година 

Стручни актив за развојно 

планирање, директор, 

донатор, извођачи радова 

3. Подизање еколошке свести ученика 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Укључивање у манифестације 

од еколошког значаја 

Школска 

2018/2019. година 

Директор школе, 

наставни кадар, 

психолошко-педагошка 

служба, културно – 

образовне институције 

Обука наставника кроз 

акредитоване семинаре 

 

Школска 

2018/2018. година  

и  даље 

Наставни кадар, стручни 

сарадници 

 

Израда и објављивање радова 

са ученицима (панои, цртежи, 

презентације, готови радови – 

рециклажа...) 

Школска 

2018/2019. Година 

и даље 

Наставни кадар, ученици, 

секције школе 

Акција “Засадимо наше дрво” 

Школска 

2018/2019. година 

 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

Директор школе, домар, 

ученици 

4. Употпуњавање медијатечког кутка у оквиру библиотеке 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда идејног решења за 

медијатечки кутак 
Током трајања 

школског 

развојног плана 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Директор школе 

Библиотекар 
Опремање медијатечког кутка 
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7. ЕВАЛУАЦИЈА (вредновање успешности) 

Развојни циљ: 

 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ПОСЛА 

15% повећање броја 

ученика у односу на први 

разред уписан у 

школској 2017/2018.  

Евиденција и увид у 

уписну документацију 

Интервју 

Јуни-август 

2018. године 

и даље 

Директор школе, 

педагошко-

психолошка  служба, 

стручни актив за 

развојно планирање 

и тим за 

самовредновање 

 

Успешна комуникација 

која доводи до 

реализације посете 

предшколских група са 

васпитачима, нашој 

школи 

Евиденција и увид у 

документацију 

директора и 

педагошко-

психолошка  службе 

 

Март - мај 

2019. године 

и даље 

Директор школе, 

педагошко-

психолошка  служба, 

наставни кадар 

 

Позитиван одзив деце 

предшколског узраста на 

активностима у школи  

Евиденција и увид у 

документацију тима 

за Школско развојно 

планирање 

 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Стручни актив за 

развојно планирање 

и тим за 

самовредновање 

 

  

1. Повећање броја уписаних ученика у школу и боља комуникација са 
локалном заједницом 
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КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ПОСЛА 

Уређење и 

оспособљавање 

простора за примену 

интерактивних табли 

Учионица 

опремљена 

интерактивном 

таблом и 

пројектором 

Почетак 

школске 

2018/2019. 

године 

Стручни актив за 

развојно 

планирање, 

наставни кадар који 

је прошао обуку 

Наставници успешно 

организују рад 

применом 

интерактивне табле и 

коришћењем 

дигиталне учионице 

бар једном у току 

полугодишта 

Евиденција 

одржаних часова 

у дневницима 

рада и личним 

плановима 

наставног кадра. 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Директор школе, 

стручна већа за 

сродне предмете, 

координатор 

стручног актива за 

развојно 

планирање и 

координатор тима 

за самовредновање 

40% наставника 

ефикасно примењује 

знања и вештине 

стечене на 

семинарима „Умеће 

комуникације“ и, „НТЦ 

систем учења – развој 

укупних способности 

детета“ 

 Уверења о 
завшеној обуци 

 Евиденција 
одржаних 
часова у 
дневницима 
рада и 
прикупљање 
педагошке 
документације о 
припреми и 
реализацији 
часова 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Директор школе, 

Педагог школе; 

стручна већа за 

сродне предмете, 

координатор тима 

за самовредновање 

40% наставника 

ефикасно примењује 

знања и вештине 

стечене на семинару 

применом угледних и 

огледних часова 

Евиденција 

одржаних часова 

у дневницима 

рада  

Увид у месечне 

планове 

наставника 

Континуиран

о након 

похађања 

семинара 

Педагог школе; 

стручна већа за 

сродне предмете, 

координатор тима 

за самовредновање 

2. Унапређење квалитета наставе осавремењивањем наставног 

процеса 
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КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ПОСЛА 

Израда плана, анализа 

часа и публиковање 

материјала 

 Евиденција 

 Присуствовање 
часовима 

 Педагошка 
документација 

Континуиран

о после 

интерне 

обуке 

Педагог школе; 

координатори 

стручних већа 

Директор школе 

Ученици свих 

одељења учествовати  

у  реализацији бар 

једне манифестације у 

току школске године. 

Извештај и 
евиденција о 
одржаним 
манифестацијама
, скала процене, 
анкете учесника 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Педагог школе, 

одељенска већа, 

директор школе 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ИНСТРУМЕНТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ПОСЛА 

Обновљена фасада 

школе и уређено 

школско двориште 

Чек листа 

Школска 

2018/2019. 

година 

Директор школе; 

60% ученика и 

наставника адекватно 

користи учионицу на 

отвореном 

Евиденција и 

интервју 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Директор школе; 

наставници који 

користе просторију 

Ученици свих 

одељења учествовали 

у  реализацији бар 

једне еколошке 

манифестације у току 

школске године 

Извештај и 

евиденција о 

одржаним 

еколошким 

манифестацијам

а, скала 

процене, анкете 

учесника 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Педагог школе; 

одељенска већа, 

директор школе, 

ЕКО тим 

60% ученика и 

наставника адекватно 

користи медијатечки 

кутак  

Евиденција и 

интервју 

Школска 

2018/2019. 

година и 

даље 

Директор школе; 

библиотекар 

 

3. Улепшавање амбијента школе и школског дворишта 
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