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Увод 

 

 

 Наша школа се зове “Млада поколења” и налази се у самом центру 

Ковачице, окружена је зеленилом и у близини је пешачке зоне. Припада 

општини која је специфична по томе што у њој живи више нација, више 

конфесија, у којој се говори више језика и у којој се пише више писама. 

Школу похађа укупно 440 ученика смештених у 27 одељења (24 

редовна, 2 одељења ученика са посебним потребама и једно одељење 

деце и омладине са аутизмом), које образује и васпитава 57 наставника. 

Поред наставника школа има ефикасну управу, психолошко-педагошку 

службу, дефектологе, библиотекара, административно и 

помоћно-техничко особље, што укупно чини 70 запослених. 

 

  Наша школа има релативно млад наставнички кадар, мотивисан 

за рад, контунуирано се стручно усавршава кроз похађање семинара и 

реализацију школских пројеката. Школа је чланица Међународних 

школа мира а добитник је Плакете Школа без насиља. 

 

 У нашој школи, поред акцентирања на квалитетном образовно - 

васпитном раду, пре свега у настави, велика се пажња поклања 

неговању културних традиција, кроз организоване ваннаставне 

културно-уметничке садржаје, као и понуди бројних спортских 

садржаја, како би ученици квалитетно попунили своје слободно време. 

Такође школа узима учешће у више пројеката који унапређују 

образовно-васпитни рад. Такође редовно учествује на разним 

конкурсима, смотрама, такмичењима и гостовањима. 

 

 Наша школа је инклузивна и поред одељења ученика типичне 

популације, има и одељења ученика којима је потребна додатна 

подршка као и одељење деце и омладине са аутизмом. Рад је 

организован тако да и инклузивно образовање налази оправдано место 

у наставном процесу. Због изражене потребе родитеља ученика 
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разредне наставе за боравком њихове деце у школи ван наставе, у 

школи је такође организован рад продуженог боравка. 

 

 Наша школа је посвећена иновацијама, наставници радо прихватају 

све ново и модерно из света технологије, јер она унапређује њихов рад, 

осавремењује наставу и чини је интересантнијом за ученике. Такође су 

свесни значаја и суштине да им образовни стандарди помажу да јасније 

сагледају образовне циљеве и задатке, да омогућују ученицима бољи 

увид у то шта се од њих очекује, да унапређују сарадњу између школе и 

родитеља а тиме и мотивишу родитеље да активно помогну и учествују 

у раду школе. Посвећена је безбедности ученика и у ту сврху има 

школског полицајца и остварује сарадњу са полицијом. 

 

 Наша школа је пространа, настава у школи се одвија у пространој, 

сређеној згради са трпезаријом, радионицом и фискултурном салом и 

посебној адаптираној згради за децу са аутизмом. Сви ученици такође 

имају могућности да у току наставних и ваннаставних активности 

користе отворене терене за мали фудбал, кошарку, одбојку, атлетику и 

игру. Школа сарађује са СПРЦ “Релакс” где наши ученици посећују 

базен. 

 

 Наша школа је у току са савременим светом, сазнања из 

информатике и рачунарства ученици у пуној мери стичу у модерно 

опремљеној мултимедијалним учионици са електронском таблом и 

свом пратећом технологијом, као и у информатичком кабинету. Од 

савремене технике школа располаже рачунарима, електронским 

таблама, фотокопир апаратима, белим таблама, плавом таблом, ТВ 

пријемницима, лап топ компјутерима, ЦД плејерима, што је несумњиво 

вредно за похвалу. Наравно да све то унапређује наставу у школи и 

повећава њен углед. 

 

 Наша школа је посвећена промовисању своје вредности - све лепе и 

вредне ствари о животу школе, о успесима њених ученика и наставника 

на такмичењима могу се сазнати у школском часопису Окиенко, путем 

Фото новина, локалне телевизија РТВ ОК, редакцијама РТС, РТВ и ТВ 

Панчево, часописима Просветни преглед, Хлас луду, Взлет, Ровина и 

Зорничка. Иначе све активности школе се бележе у Летопису школе, 
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који се уредно води сваке школске године. Школа најредовније 

одржава и ажурира свој wеб сајт и своју Фацебоок страницу. 

 

 

 

Мисија 

 

 

 Наша школа треба да буде установа која:  

-    негује савремену наставу 

-    негује културну традицију 

-  развија пријатну и ненасилну атмосферу и подстиче људске 

вредности,  

-   поштује различитост и развија толерантност 

-   отворена је за сарадњу са свим чиниоцима друштвеног живота. 

 

 

 

Визија 

 

 

 Са осмехом на лицу, по знање за XXI век. 

 

 

 

Потребе 

 

 

 Анализом резултата самовредновања, самопосматрањем, праћењем 

резултата рада, као и запажањима ученика и родитеља, закључено је, да 

је потребно, пре свега унапређивати следеће области: Настава и учење 

(2), Подршка ученицима (4) и Етос (5). 
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Ресурси 

 

 

 Наша школа располаже бројним унутрашњим и спољашњим 

ресурсима. 

 

 
 

 

УНУТРАШЊИ  

 

 

 

 

 

Ученици 

 

 

 

Наставнички 

кадар и 

стручни 

сарадници   

 

 

 

 

 

 

 

Управа 

 

 

 

Помоћно и 

техничко 

особље 

 

 

 

 

Обезбеђење 

 

ЉУДСКИ 

РЕСУРСИ 

 

 

 

 

 
УНУТРАШЊИ 

 

 

 

 

 

Школска 

зграда са 

лепо 

уређеним 

учионица

ма и 

кабинетма  

 

 

 

 

Фискултур

на сала, 

спортски 

терени, 

школско 

двориште  

 

  

 

Мултиме

дијална 

учионица, 

информат

ички 

кабинет, 

библиоте

ка и 

читаониц

а  

 

 

 

 

 

Продужени 

боравак, 

одељење 

деце за 

ученике са 

ПП и АУТ  

 

 

 

 

 

 

 

Кухиња са 

трпезаријом 

 

 

 

 

 

 

Видео 

надзор 
 

 

МАТЕРИЈАЛНИ 

РЕСУРСИ 

 

 
 

 

 

 
СПОЉАШЊИ 

 

 

 

 

 

 

Министа

рство 

просвете 

 

 

 

 

 

Родитељ

и 

старатељ

 

 

 

СО 

Ковачица 

-  

Одељење 

за опште 

 

 

 

Дом 

Здравља, 

Центар за 

социјални 

рад, 

 

РТВ 

ОК 

 

Библиотека 

 

ТООК 

 

 

 

 

Установе и 

школе у 

општини и 

региону са 

којима постоји 
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ЉУДСКИ И 

МАТЕРИЈАЛНИ 

и науке -  

Школска 

управа 

Зрењани

н 

и 

ученика, 

Савет 

родитеља 

делатност

и, 

Интерресо

рна 

комисија 

Канцелари

ја за младе 

Дом 

Културе, 

СПРЦ  

”Релакс” 

ЈКП Елан, 

СУП, 

Црвени крст 

Риболовац 

 

Меморијал

ни центар 

Јанко 

Булик 

 

Удружење 

жена 

сарадња, 

Саветовалиште 

за децу и 

омладину, 

Завод за јавно 

здравље, 

Служба за 

запошљавање  

 

 

Области промена 

 

 

Наша школа за следећи развојни период предвиђа следеће области 

промена:  

 
Област промена 

(2)  

Настава и учење 

Oбласт промена 

(4) 

Подршка ученицима 

Oбласт промена 

(5) 

Етос  
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ОБЛАСТ: 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

 

СТАНДАРД АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКА 

ДИНАМИ

КА 

ИСХОДИ 

2.1. Наставник примењује 

одговарајућа дидактичко- 

методичка решења на часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.1.1. Наставник јасно истиче 

циљеве учења. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Јасно формулисање и 

истицање циљева 

наставних часова 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020 Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.1.2. Наставник даје 

упутства и објашњења која 

су јасна ученицима 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Јасно формулисање и 

истицање објашњења 

градива на наставним 

часовима 

 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.1.3. Наставник истиче 

кључне појмове које ученици 

Посете и анализе 

наставних часова 

Директор 

Стручни 

2017 - 2020  

Активности 
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треба да науче.  

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

 

Јасно формулисање и 

истицање кључних 

појмова које ученици 

треба да науче на 

наставним часовима 

 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.1.4. Наставник користи 

наставне методе које су 

ефикасне у односу на циљ 

часа. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.1.5. Наставник поступно 

поставља све сложенија 

питања/задатке/захтеве. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.2. Наставник учи ученике 

различитим техникама учења 

на часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 
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осавремењивању 

наставе 

 

2.2.1. Наставник учи ученике 

како да користе различите 

начине/приступе за 

решавање задатака/проблема. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.2.2. Наставник учи ученике 

како да ново градиво повежу 

са претходно наученим. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.2.3. Наставник учи ученике 

како да повежу наставне 

садржаје са примерима из 

свакодневног живота. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и  

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.2.4. Наставник учи ученике 

како да у процесу учења 

повезују садржаје из 

различитих области. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.2.5. Наставник учи ученике 

да постављају себи циљеве у 

учењу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.3. Наставник прилагођава 

рад на часу образовно- 

васпитним потребама 

ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.3.1. Наставник прилагођава 

захтеве могућностима 

ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

2.3.2. Наставник прилагођава 

темпо рада различитим 

потребама ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.3.3. Наставник прилагођава 

наставни материјал 

индивидуалним 

карактеристикама ученика.  

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.3. 4. Наставник посвећује 

време ученицима у складу са 

њиховим образовним и 

васпитним потребама. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.3.5. Наставник примењује 

специфичне задатке 

/активности/ материјале на 

основу ИОП а за ученике 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

2.4. Ученици стичу знања на 

часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.1. Ученици су 

заинтересовани за рад на 

часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.2. Ученици активно 

учествују у раду на часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.3. Активности/радови 

ученика показују да су 

разумели предмет учења на 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

2017 - 2020  

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

часу. Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.4. Ученици користе 

доступне изворе знања. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.5. Ученици користе 

повратну информацију да 

реше задатак/унапреде 

учење. 

Посете и анализе 

наставних часова 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.4.6. Ученици процењују 

тачност одговора/решења. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

 

2.4.7. Ученици умеју да 

образложе како су дошли до 

решења. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5. Наставник ефикасно 

управља процесом учења на 

часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.1. Наставник ефикасно 

структурира и повезује 

делове часа. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.2. Наставник ефикасно 

користи време на часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Стручна већа и 

активи 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.3. Наставник на 

конструктиван начин 

успоставља и одржава 

дисциплину у складу са 

договореним правилима 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.4. Наставник 

функционално користи 

постојећа наставна средства. 

Посете и анализе 

наставних часова 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.5. Наставник усмерава 

интеракцију међу ученицима 

тако да је она у функцији 

учења (користи питања, 

идеје, коментаре ученика за 

рад на часу).  

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.5.6. Наставник проверава 

да ли су постигнути циљеви 

часа. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

2017 - 2020  

 

Активности 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

вредновања рада. 

 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6. Наставник користи 

поступке вредновања који су 

у функцији даљег учења. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

вредновања рада. 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6.1. Наставник оцењује у 

складу са Правилником о 

оцењивању ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

вредновања рада. 

 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6.2. Наставник прилагођава 

захтеве могућностима 

ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада и вредновања 

рада. 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6.3. Наставник похваљује 

напредак ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада и вредновања 

рада. 

 

Стручна већа и 

активи 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6.4. Наставник даје 

потпуну и разумљиву пов 

ратну информацију 

ученицима о њиховом раду. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада и вредновања 

рада. 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.6.5. Наставник учи ученике 

како да процењују свој 

напредак. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада и вредновања 

рада. 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7. Наставник ствара 

подстицајну атмосферу за 

рад на часу. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7.1. Наставник показује 

поштовање према 

ученицима. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Стручна већа и 

активи 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7.2. Наставник испољава 

емпатију пр ема ученицима. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7.3. Наставник адекватно 

реагује на међусобно 

неуважавање ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7.4. Наставник користи 

различите поступке за 

мотивисање ученика. 

Посете и анализе 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

2.7.5. Наставник даје Посете и анализе Директор 2017 - 2020  



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

ученицима могућност да 

постављају питања, 

дискутују и коментаришу у 

вези са предметом учења на 

часу. 

 

наставних часова 

 

Извештаји и дискусије 

о посећеним наставним 

часовима 

 

Стручно усавршавање 

наставника у области 

индивидуализације 

рада, дидактичко 

методичких решења и 

осавремењивању 

наставе 

 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

 

ОБЛАСТ: 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРД АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКА 

ДИНАМИ

КА 

ИСХОДИ 

4.1. У школи функционише 

систем пружања подршке 

ученицима. 

У школи 

функционишу: 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

Тим за заштиту од 

насиља 

Допунска настава 

Додатна настава 

Идивидуализација рада 

Тим за инклузију 

Сарадња са ИРК 

Програм сарадње са 

родитељима 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Школски полицајац 

Видео надзор 

Дежурство наставника  

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.1.1. Ученици су 

обавештени о врстама 

подршке у учењу које пружа 

школа. 

У школи функционише 

систем допунске, 

додатне наставе и 

припремне наставе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.1.2. На основу анализе 

успеха предузимају се мере 

подршке ученицима. 

Успех и владање се 

анализирају на крају 

оба квартала и оба 

Директор 

Стручни 

сарадници 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

полугодишта 

 

На основу анализа 

предлажу се мере 

подршке 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.1.3. У пружању подршке 

ученицима школа остварује 

комуникацију са породицом. 

Постоји програм 

сарадње са 

родитељима и 

укључивања родитеља 

у живот и рад школе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.1.4. У школи функционишу 

тимови за подршку 

ученицима у прилагођавању 

школском животу. 

У школи 

функционишу: 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

Тим за заштиту од 

насиља 

Допунска настава 

Додатна настава 

Идивидуализација рада 

Тим за инклузију 

Сарадња са ИРК 

Програм сарадње са 

родитељима 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Школски полицајац 

Видео надзор 

Дежурство наставника  

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.1.5. Школа сарађује са 

релевантним институцијама 

у пружању подршке 

ученицима. 

Школа сарађује са: 

Тим за инклузију 

ИРК 

Родитељима 

Центром за социјални 

рад 

СПРЦ Релакс 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2. У школи се подстиче 

лични, професионални и 

социјални развој ученика. 

У школи постоји 

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

Школа сарађује са: 

Тим за инклузију 

ИРК 

Родитељима 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

Центром за социјални 

рад 

СПРЦ Релакс 

4.2.1. Понуда ваннаставних 

активности у школи је у 

функцији задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика, у 

складу са ресурсима школе. 

У школи постоји 

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2.2. У школи се организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина (конструктивно 

решавање пробле ма, 

ненасилна комуникација...). 

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

друштвено-користан 

рад, постоји ученички 

парламент, вршњачки 

тим,  прегршт 

секција, додатна и 

допунска и припремна 

настава, ради се на 

прo. оријентацији, ... 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2.3. Укљученост ученика у 

ваннаставне активности је 

иста или већа него претходне 

године. 

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

постоји ученички 

парламент, 

друштвено-користан 

рад, вршњачки тим,  

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2.4. У школи се промовишу 

здрави стилови живота.  

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

постоји ученички 

парламент, 

друштвено-користан 

рад, вршњачки тим,  

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2.5. У школи се промовишу 

заштита човекове околине и 

одрживи развој.  

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

постоји ученички 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

2017 - 2020  

 

 

Активности 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

парламент, 

друштвено-користан 

рад, вршњачки тим,  

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.2.6. Кроз наставни рад 

подстиче се професионални 

развој ученика. 

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

постоји ученички 

парламент, 

друштвено-користан 

рад, вршњачки тим,  

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на п. 

оријентацији, ... 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.3. У школи функционише 

систем подршке деци из 

осетљивих група. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

ученика 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.3.1. Школа предузима 

активности за упис у школу 

ученика из осетљивих група. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

ученика 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.3.2. Школа предузима мере 

за редовно похађање наставе 

ученика из осетљивих група. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

ученика 

4.3.3. У школи се примењују 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални 

образовни планови за све 

ученике из осетљивих група. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

ученика 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.3.4. У школи се организују 

компензаторни 

програми/активности за 

подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

ученика 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

4.3.5. Школа сарађује са 

релевантним институцијама 

и појединцима у подршци 

осетљивим групама. 

Школа сарађује са ЦСР 

и ИРК 

Постоји одељење деце 

са ПП 

Постоји допунска, 

додатна и припремна 

настава, 

ндивидуалзација рада 

Постоји програм 

превенције осипања 

ученика 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

 

 

 

ОБЛАСТ: 

5. ЕТОС 

 

СТАНДАРД АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКА 

ДИНАМИ

КА 

ИСХОДИ 

5.1. Регулисани су 

међуљудски одно си у 

школи. 

У школи постоји 

правилник о 

материјалној и 

дисциплонској 

одговорности 

запослених 

 

У школи постоји 

правилник о 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

награђивању и 

похваљивању 

запослених 

 

5.1.1. У школи постоји 

доследно поштовање норми 

којима је регулисано 

понашање и одговорност 

свих. 

У школи постоји 

правилник о 

материјалној и 

дисциплонској 

одговорности 

запослених 

 

У школи постоји 

правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

запослених 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.1.2. У личним обраћањима 

свих у школи видљиво је 

међусобно уважавање. 

У школи постоји 

правилник о 

материјалној и 

дисциплонској 

одговорности 

запослених 

 

У школи постоји 

правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

запослених 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.1.3. За дискриминаторско 

понашање у школи 

предвиђене су мере и 

санкције. 

У школи постоји 

правилник о 

материјалној и 

дисциплонској 

одговорности 

запослених 

 

У школи постоји 

правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

запослених 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.1.4. За новопридошле 

ученике и наставнике 

примењују се разрађени 

поступци прилагођавања на 

нову школску средину. 

У школи постоје 

посупци и процедуре 

за прилагођавање 

новопридошлих 

наставника 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.2. Резултати ученика и Школа континуирано Директор 2017 - 2020  



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

наставника се подржавају и 

промовишу. 

ради на школском 

маркетингу и 

промовише резултате и 

успехе кроз веб сајт, 

фацебоок страницу, 

медије 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.2.1. Резултати ученика и 

наставника јавно се истичу и 

промовишу. 

Школа континуирано 

ради на школском 

маркетингу и 

промовише резултате и 

успехе кроз веб сајт, 

фацебоок страницу, 

медије 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

2017 - 2020 Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.2.2. Ученици и наставници 

међусобно изражавају висока 

очекивања у погледу 

резултата рада. 

Предметни наставници 

истичу значај 

откривања и 

остваривања свих 

ученикових 

потенцијала 

 

Разредне старешине 

родитељима ученика 

истичу значај 

откривања и 

остваривања свих 

ученикових 

потенцијала 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.2.3. У школи се примењује 

интерни систем награђивања 

ученика и наставника за 

постигнуте резултате. 

У школи постоји 

правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

запослених 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.2.4. У школи се организују 

различите школске 

активности за ученике у 

којима свако може имати 

прилику да постигне 

резултат/успех. 

У школи се организују 

еколошке и 

сакупљачке акције, 

постоји ученички 

парламент, 

друштвено-користан 

рад, вршњачки тим,  

прегршт секција, 

додатна и допунска и 

припремна настава, 

ради се на 

порфесионалној 

оријентацији, ... 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

 

5.2.5. Резултати ученика са 

сметњама у развоју се 

посебно промовишу. 

Школа континуирано 

ради на школском 

маркетингу и 

промовише резултате и 

успехе кроз веб сајт, 

фацебоок страницу, 

медије 

 

 

 

 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3. Школа је безбедна 

средина за све. 

У школи постоје: 

Школски полицајац 

Дежурство наставника 

Видео надзор 

Вршњачки тим 

 

Решава се проблем 

паса луталица у 

околини школе. 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3.1. У школи је видљиво и 

јасно изражен негативан став 

према насиљу. 

У школи постоје: 

Тим за заштиту од 

насиља 

Стручни сарадници 

Вршњачки тим 

Школски полицајац 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3.2. У школи функционише 

мрежа за решавање проблема 

насиља. 

У школи постоје: 

Тим за заштиту од 

насиља 

Стручни сарадници 

Вршњачки тим 

Школски полицајац 

Дежурство наставника 

Видео надзор 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3.3. У школи се организују 

превентивне активности које 

доприносе безбедности у 

школској заједници. 

У школи постоје: 

Тим за заштиту од 

насиља 

Стручни сарадници 

Вршњачки тим 

Школски полицајац 

Дежурство наставника 

Видео надзор 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3.4. У школи се прате и 

анализирају сви случајеви 

насилног понашања. 

У школи постоје: 

Тим за заштиту од 

насиља 

Директор 

Стручни 

сарадници 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 
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Стручни сарадници 

Вршњачки тим 

Школски полицајац 

Дежурство наставника 

Видео надзор 

 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.3.5. Када се у школи 

догоди насиље, примењују се 

мере интервенције у 

случајевима насиља у складу 

са Протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним 

установама. 

У школи постоје: 

Тим за заштиту од 

насиља 

Стручни сарадници 

Вршњачки тим 

Школски полицајац 

Дежурство наставника 

Видео надзор 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.4. Школски амбијент је 

пријатан за све. 

У школи постоје: 

Тим за естетско 

уређење школе  

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.4.1. Улазни простор школе 

уређен је тако да показује 

добродошлицу. 

У школи постоје: 

Тим за естетско 

уређење школе  

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.4.2. Школски простор је 

прилагођен потребама деце 

са сметњама у развоју. 

У школи постоје: 

Тим за естетско 

уређење школе  

Тим за инклузију 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.4.3. У школи се, ради 

обезбеђивања права на 

приватност, користи посебан 

простор за индивидуалне 

разговоре наставника са 

ученицима и родитељима. 

Школа има капацитете 

- посебне просторије за 

индивидуалне 

разговоре или за 

разговоре обезбеђује 

приватност у 

постојећим 

просторијама 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.4.4. У уређењу школског 

простора преовладавају 

У школи постоје: 

Тим за естетско 

Директор 

Стручни 

2017 - 2020  

Активности 



ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДА ПОКОЛЕЊА” 

КОВАЧИЦА 

Школски развојни план 

2017/18 - 2019/20 

 

 

ученички радови. уређење школе  

Ликовна секција 

Тим за инклузију 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

 

 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5. У школи је развијена 

сарадња на свим нивоима. 

У школи постоји 

континуирана сарадња 

на нивоу: 

Наставничког већа 

Одељењских већа 

Актива, већа и тимова 

Стручних сарадника 

Управе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5.1. У школи је 

организована сарадња 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

У школи постоји 

континуирана сарадња 

на нивоу: 

Наставничког већа 

Одељењских већа 

Актива, већа и тимова 

Стручних сарадника 

Управе 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5.2. Ученички парламент у 

школи добија подршку за 

свој рад. 

Ученички парламент је 

формиран 

Конституисани су 

његови органи 

Одржавају се бар 

четири седнице 

годишње 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5.3. Наставно особље 

благовремено разматра и 

прихвата иницијативе 

ученика. 

Ученички парламент је 

формиран 

Конституисани су 

његови органи 

Одржавају се бар 

четири седнице 

годишње 

Формиране су 

одељењске заједнице 

које такође имају своје 

часове на којима 

одлучују и дају 

предлоге и 

иницијативе 

Формиране су секције 

које имају своје 

иницијативе 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

 

 

2017 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 
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Њихове иницијативе се 

разматрају на нивоу 

одељењских већа, 

наставничких већа, 

савета родитеља, 

школског одбора. 

 

5.5.4. Школа развија и негује 

различите облике активног 

учешћа родитеља у животу 

школе. 

Испитати потребе 

друштвене заједнице и 

родитеља. 

 

Постоји програм 

укњучивања родитеља 

у живот и рад школе 

 

 

Родитељи сами дају 

предлоги и 

иницијативе како 

остваривати сарадњу 

 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5.5. Ученици и наставници 

организују заједничке 

активности чији је циљ 

јачање осећања при падности 

школи. 

Постоји план и 

програм спортских 

активности за јачање 

осећања припадности 

школи 

 

Постоји план и 

програм 

културно-уметничких 

активности за јачање 

осећања припадности 

школи 

 

Постоји план и 

програм 

научно-техничких 

активности за јачање 

осећања припадности 

школи 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

5.5.6. Школа сарађује са 

актерима у заједници. 

Испитати потребе 

друштвене заједнице и 

родитеља. 

 

Постоји посебан план 

сарадње са актерима у 

заједници (прилог 

ШРП) 

 

У сарадњу са школом 

се актери и 

самоиницијативно 

укључују (нпр. 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 
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Удружење жена да 

врши обуку деце за рад 

на разбоју и сл.) 

 

 

 

5.5.7. У школи функционише 

систем редовног 

информисања родитеља о 

активностима и 

делатностима школе. 

Школа редовно и 

континуирано 

информише родитеље 

путем: 

Индивидуалних и 

групних родитељских 

састанака 

Савет родитеља 

Веб сајт школе 

Фејсбук страницу 

школе 

Локалне и регионалне 

медије 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручна већа и 

активи 

2017 - 2020  

 

 

Активности 

одрађене са 

успехом 

 

Стандард у 

великој мери 

остварен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


