
Развојни план 2021/2023 – ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА  ПЕРИОД 

(2021- 2023) 

Основна школа „Милоје Чиплић“ 

Маршала Тита 6,  Нови Бечеј 

 

 

 

 

 

Нови Бечеј, децембар 2020. године 

 

 

 

 

 

 



Развојни план 2021/2023 – ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

 
 

1 
 

 

Чланови Стручног актива за Развојни план: 

 

 

 

Зора Ракић  - наставник разредне наставе - координаторка актива 

Агота Полак Фехер - наставник разредне наставе  

Ема Ленкеш - наставник енглеског језика 

Дубравка Дреновац - наставник српског језика 

Татјана Ковачев - наставник математике 

Софија Гурјанов Јегдић - наставник музичке културе 

Златка Тошић - наставник биологије 

Бојан Марјански - наставник информатике 

Биљана Бањац - директорица 

Јелена Игњатовић Мунћан - психолог 

Милица Радоњић - педагог 

Јана Суботић - представник Ученичког парламента  

Kсенија Ђурић – члан Школског одбора  

Тaтјана Влашкалин - представник Савета родитеља  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развојни план 2021/2023 – ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  Ко смо ми?  
 

          Нови Бечеј je варошица на левој обали Тисе, у средњебанатском 

округу. Наше место је седиште Општине Нови Бечеј, са скромном привредом 

и око 15.000 становника. 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА »МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ « 

 
Адреса: Улица Маршала Тита 6 

                                         имејл: direktor@osmilojeciplic.edu.rs 

 

 

 најстарија смо школа у општини (зграда у којој је сада школа je 

саграђена 1910. год. и под заштитом је Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин), са дугим историјатом и традицијом јер је прво 

помињање школства у тадашњем Турском Бечеју из 1758.год. 

  школа смо средње величине са око 500 ученика, двојезичном 

наставом на српском и мађарском језику, од I- VIII разреда. 

 у свом саставу има и два специјална одељења (образује децу са 

посебним потребама),  

 развијамо и унапређујемо рад у продуженом боравку пуних 13 година, 

 рад се одвија у две смене 

 школа спроводи/учествује у пројектима из програма Еразмус+ 

Европске уније 
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2.    AНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

 

СНАГЕ  И РЕСУРСИ СЛАБОСТИ 

 

Традиција дуга преко 111 година у васпитању и 

образовању ученика; 

Отвореност за сарадњу; 

Наша опредељеност ка сталном иновирању 

наставног рада 

Школа добро сарађује са родитељима и релевантним 

институцијама у пружању подршке ученицима;  

Редовно стручно усавршавање наставника; 

Учешће и успеси школе на међународним конкурсима  

Тимски рад  директора, наставника и  стручних 

сарадника; 

Учешће и успеси наших ученика на различитим 

такмичењима; 

Организован продужени боравак; 

Укљученост Ученичког  парламента у рад школе 

Квалификациона структура: 90% стручно 

заступљена настава  

Функционално опремљена кабинетска настава 

Све учионице имају компјутере, пројекторе и 

повезане су на интернет, 2 фиксне интерактивне 

табле ,1 преносна интерактивна табла 

Формирана јединствена мултидисциплинарна 

секција „Душа науке“ на нивоу школе за СТЕАМ 

области  

Постоји Европски развојни план 

 

 

 

 

 

Школске  оцене  нису у складу са постигнућем  

ученика на завршним испитима 

Ученици  не  користе   у  довољној  мери  доступне 

изворе знања  

Наставници не дају правовремене повратне 

информације о напредовању ученика 

За новопридошле ученике слабије се примењују 

разрађени поступци прилагођавања на нову 

школску средину- недостатак Тима 

Школска зграда је стара и потребна је велика 

реконструкција; 

Школски  простор није прилагођен потребама 

деце са инвалидитетом; 

Неодговарајућа промоција рада и других 

активности школе; 

Недовољна мотивисаност неких наставника у 

појединим фазама наставног процеса и 

пројектима; 

Велики број путника међу наставницима и 

стручним сарадницима; 

Недостатак материјалних  средстава. 

Опрема у информатичком кабинету је стара 

преко 10 година. 

Недостаје још 1 кабинет информатике. 

Мањи број наставник окренут ка сталном 

иновирању наставног рада; 

 

 



Развојни план 2021/2023 – ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

 
 

4 
 

 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

 

ПРЕПРЕКЕ 

Позитивни реформски процеси у образовању који 

омогућава  иновиран  наставни  процес; 

Наша школа укључује и препознаје интересе 

заинтересованих страна  

Подршка и укљученост родитеља; 

Применљивост добрих искустава;  

Сарадња са невладиним организацијама 

Изналажење могућности за донаторским 

средствима; 

Активна сарадња са локалном самоуправом која 

омогућава подизање нивоа образовног процеса.  

Развијање сарадње првенствено са школама из 

Мађарске кроз размену добре праксе ради 

унапређења наставе и интеркултуралности.   

Поремећен систем вредности у друштву, 

нарушен ауторитет школе, наставника, ученика 

и родитеља; 

Недовољна еластичност образовног процеса и 

повећана администрација; 

Недовољна мотивисаност локалне заједнице у 

појединим областима  везаним  за рад школе; 

Све рестриктивнији буџет 

Пандемија вируса Корона 
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3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, МОТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мисија школе 

  
Мисија наше школе је да буде центар образовно‐васпитног, културног и личног развоја 

ученика и наставника. 

 

 Визија школе 
 
Наша школа је установа у којој раде стручни и креативни наставници отворени за непрекидно 

усавршавање и тимски рад држећи наставу по савременим наставним методама са другим 

видовима васпитно-образовних и рекреативних активности који су прилагођени потребама и 

могућностима ученика. 

 
 

МОТО ШКОЛЕ: 

 

СВЕТ У МОЈОЈ ШКОЛИ  - МОЈА ШКОЛА У СВЕТУ 
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4. ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  

 

Европски развојни план саставни је део стратегије развоја наше школе у 

европском  контексту .  

 

Опис постојеће ситуације  

Током рада постали смо свесни да је потребно унапредити међународну 

димензију образовања и оспособљавања. Школа је двојезична што може убрзати 

европска повезивања у погледу интеркултуралног учења.  

Потребна је додатна интернационализација и модернизација школе, нарочито 

искуство употребе нових технологија у наставном процесу.  

Потребе и циљеви  

Потребе:  

    - интегрисање искустава из претходних сопствених и партнерских пројеката у 

нови пројект  

    - квалитетан развој и модернизација образовања (развој нових метода и 

приступа за јачање образовног процеса)   

    - професионални развој појединца  

    - развој језичних и ИКТ компетенција учитеља/наставника и ученика  

    - већа интеркултурална свест учитеља/наставника и ученика 

Циљеви:  

  - унапредити квалитет  васпитања и образовања  

  - развити и побољшати језичке и дигиталне компетенције учитеља/наставника 

и ученика  

  - развити европску димензију школе  

  - подстицати међукултурну свест учитеља/наставника и ученика 

  - стицати увид у савремене тенденције у  области образовања 

  - изграђивати се професионално у складу са концептом целоживотног учења 

  - стицати знања применљива у образовној пракси 

  - подстицати мотивацију и задовољство послом и учењем 

План активности  

Међународна сарадња је важан део развоја и модернизације установе, стога се 

планира већи број контаката са школама из иностранства.  

Планиране активности:  

    -   еТwinning пројекти за школу 

    -   мобилност учитеља/наставника и ученика у зависности од епидемиолошке 

ситуације услед Ковида 19 у пројектима Ерасмус+ (КА1)  

    -   стратешка партнерства у пројектима Ерасмус+ (КА2)  

    -   учествовање на семинарима и вебинарима у сврху информисања 

учитеља/наставника и успешног извођења свих пројектних активности  

    -   организација предавања у сврху даљег информисања ученика, 

учитеља/наставника, локалне заједнице, шире заједнице и осталих 

заитересованих страна. 

Током и након наведених активности предвиђена је ефикасна дисеминација 

резултата и  стечених знања спровођењем радионица и презентација, те 

објављивањем на веб страници школе, друштвеним мрежама, локалним, 

регионалним и националним медијима. 

Очекивани исходи  

Исходи за ученике:  

    -   боље разумевање европских пројеката и европских вредности  
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    -   боље дигиталне компетенције  

    -   развој језичних компетенција;  

    -   већа међукултурална свест;  

    -   активније учествовање у друштву;  

    -   већа свест о вредностима ЕУ-а;  

    -   мотивација за наставак школовања  

Исходи за наставнике:  

   -     шире разумевање образовних пракси, система и политика  

    -   нове методологије и педагошки приступи, с нагласком на кључним 

компетенцијама,  

        основним вештинама, језичким вештинама, коришћењу ИКТ‐а у настави  

    -   размена искустава и добре праксе  

    -   стварање подстицајног  школског окружења и културе сарадње и 

поштовања, партнерства у  

        васпитању и образовању,  

    -    иновативност и усклађивање с ЕУ стандардима те јачање националне 

културе и свести о   

        припадности европском културном окружењу.  

Исходи за директора: 

-   боље управљачке вештине и стратегије интернационализације  

-   повећани капацитети за вођење пројеката на међународном нивоу 

-   веће могућности за увођење промена у смислу модернизације школе и 

међународне  сарадње 

Исходи за Школу: 

- изградња капацитета школе 

- повећање конкурентности и атрактивности школе 

- боља повезаност са локалном заједницом  

-  компетентније саветовања ученика у избору будућих образовних профила за 

потребе тржишта рада  

- интернационализација установе. 

Компетенције и искуства стечени у европским пројектима интегрисаћемо у 

стратешки развој Школе кроз следеће активности : 

а) презентација и видео приказ за наставнике школе у вези са обукама, 

посматрањем на послу, разменом 

б) организовање радионица/вебинара за наставнике и стручне сараднике у циљу 

преношења знања и  вештина стечених на обуци, посматрањем на послу, 

разменама  

в) организовање радионица за родитеље истим поводом,  

г) укључивање искустава мобилности/онлајн размене добре праксе у наставни 

процес за што већи број наставних предмета,  

д) укључивање нових учитеља/наставника у Тим за европске пројекте,  

ђ) увођење промена у начин организовања и управљања школом,  

е) презентација пројекта за учитеље/наставнике и представнике локалних и 

просветних власти на регионалном нивоу,  

ж)  презентација пројекта заинтересованим странама, (сличним школама, 

институцијама итд.). 
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5. ПОТРЕБЕ 
 

 Модерне технологије доносе са собом изазове, нова знања, нове навике, и 

мењају животни стил. Доступност интернета пружа могућност да образовање 

буде доступније свима. Развијамо свест о заједничком раду на обезбеђивању 

савремене школе која деци може да пружи високе стандарде образовања. Овај 

сегмент се посебно истиче у оквиру новонастале ситуације изазване пандемијом 

Ковид 19. 

Развој услова рада школе кретаће се у интересу свих ученика, наставника, 

родитеља и локалне самоуправе, а све у интересу квалитетнијег живота, образовања 

и васпитања младих генерација. 

 

Претходне три године, школски Тим за самовредновање вредновао је области и 

анкетирао ученике, наставнике и родитеље. Сагледавајући добијене резултате, 

уоченe су следеће потребе: 

 

 

 

- јачање мотивације за учење код ученика, као и мотивације за 

рад код наставника, 

 

 

- унапређење наставе, осавремењивањем наставних метода и 

наставних средстава, 

 

 

-  оспособљавати ученике за учење, како у току часа, тако и код 

куће, 

 

 

- прилагођен рад са ученицима виших разреда ради побољшања 

резултата на завршном испиту, 

 

  

- веће ангажовање ученика и наставника у организацији и 

реализацији ваннаставних и слободних активности, у складу 

са ученичким жељама и могућностима школе, 

 

 

- стицање нових знања и искустава у оквиру размене ученика и 

наставника, 

 

 

- укључивање ученика у пројекте, у којима је наша школа. 

 

 

 

 

 

 



Развојни план 2021/2023 – ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

 
 

9 
 

6. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

 

Због наведених разлога, определили смо се да се посветимо следећим кључним 

областима: 

 

 

Кључна област: Настава и учење 

 

Развојни циљ ове кључне области је: 

 

1. Унапређивање наставе применом савремених наставних метода, облика и 

наставних средстава 

 

 

Кључна област: Образовна постигнућа ученика 

 

Развојни циљ ове кључне области је: 

 

1. Побољшање постигнућа ученика у складу са његовим узрасним и 

индивидуалним карактеристикама 

 

 

 

 

Кључна област: Подршка ученицима 

 

Развојни циљ ове кључне области је: 

 

1. Сензибилисање ученика и свих запослених за стварање мотивационе климе у 

школи  
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АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 - 2021/2022. ГОДИНУ 

      

КЉУЧНА ОБЛАСТ :    НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1. Развојни циљ: Унапређивање наставе применом савремених наставних метода,  облика наставног рада и наставних средстава 

      

1.1 Задатак: Континуирано планирање, припремање на годишњем и месечном нивоу и иновирање наставе 

       

Редни 
број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.1.1. 

Глобалним планом 

испланирати унутар 
предметну и 

међупредметну 

корелацију 

Стручни сарадници, 
стручни активи, стручна 

већа и школски тимови 

Јануар 2021. 

Успостављене су све 

могуће корелације 
унутар једног 

предмета и између 

предмета 

Годишњи планови рада 

наставника, записници стручних 

актива, стручних већа и школских 
тимова 

1.1.2. 

Обука наставника за 

дигиталне 
компетенције унутар 

установе 

Наставници који желе да 

пренесу своја знања из 
коришћења дигиталних 

алата 

Од марта 2021. у 
континуитету 

Повећано коришћење 
ИКТ у настави 

Листе присутности на интерним 

обукама, припреме за часове, Гугл 

учионица  

 

 

 

     

1.2. Задатак: Демонстрација иновативних часова применом савремених наставних метода, облика наставног рада и наставних средстава 

      

Редни 

број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 
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1.2.1. 

Утврдити план 

одржавања 
иновативних часова у 

оквиру савременог 

концепта наставе 

Педагог, стручна већа Фебруар 2021. 
Утврђен план 
реализације на 

годишњем нивоу 

Индивидуални месечни планови 

наставника, планови стручних већа 

1.2.2. 

Одржавање 
иновативних  

(угледних и огледних) 

часова 

Наставници 

Континуирано 

током школске 
године 

Сваки наставник је 

реализовао један или 
више часова у години 

Писана припрема наставника, 

Дневник рада, Протокол праћења 
часа 

1.2.3. 
Анализа одржаног 

иновативног часа 

Стручни сарадници, 

директор школе, 
руководиоци стручних 

већа, наставници који су 

пратили час 

Континуирано 
током школске 

године 

Осавремењен 

наставни процес 

Документација директора и 

стручних сарадника школе 

1.2.4. 

Рад на еТwining 

пројекту „SOS – Soul 

of Science“ кроз 
програм Еразмус плус 

Европске уније 

Пројектни Тим, директор 

школе, руководиоци 
стручних већа, 

наставници природних 

наука, информатике и 

математике 

Од јануара 2021. до 

краја школске 
2020/2021.године 

Осавремењен 
наставни процес 

Примена ИТ у 

настави 

Документација реализације 

пројекта 

1.2.5. Отворена врата 
Наставници,учитељи, 

родитељи 
Друго полугодиште 

Заинтересованост 
родитеља за 

наставу  

Број посета родитеља на часовима 

1.2.6. 
“За чистије и зеленије 

школе у Војводини” 

Наставници,учитељи, 

родитељи, локална 

заједница 

Друго полугодиште 
Мотивисаност свих 

актера 
Резултати реализације пројекта 
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1.3. Задатак: Усагласити критеријуме оцењивања уз уважавање прописаних стандарда 

      

Редни 

број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.3.1. 

Заједничка израда  

тестова знања, ради 
усаглашавања 

критеријума оцењивања 

са посебним освртом на 
потребе и могућности 

сваког одељења. 

Стручна већа Новембар 2021. 

Сви наставници су 

учествовали у 
усаглашавању 

критеријума 

оцењивања и 
примењују их у свом 

раду 

Педагошка документација, 

записници са седница стручних 

већа 

      

1.4. Задатак: Унапредити корелацију више предмета  

Редни 
број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

1.4.1. 

Заједнничка израда  

тестова знања, 
презентација 

пројектних резултата  

Стручна већа и 

наставници учесници у 

пројекту Еразмус плус, 

наставник учесник 
пројектне мобилности 

март 2022. До краја 
школске године  

Сви наставници 

природних наука, 

информатике и 
математике 

их користе у свом 

раду  

Педагошка документација, 

записници са седница стручних 
већа, документација реализације 

пројекта 

1.4.2. еТwining пројекти 

Наставници, ученици 

учесници у пројекту 

Еразмус плус и 
мобилности  

март 2022. До краја 

школске године  

Више наставника 
учествује у еТwining 

пројектима 

еТwining пројектна документација, 

педагошка документација 
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1.4.3.  

Секција „Душа науке“ 

- „SOS – Soul of 

Science“ 

Наставници и ученици 

целе школе 
Друго полугодиште 

Учешће 50% 

наставника и ученика 

Педагошка документација, 
записници са секције, 

документација реализације 

пројекта 

1.4.4. 

Мобилност по 

пројекту „SOS – Soul 
of Science“ кроз 

програм Еразмус плус 

Европске уније 

Наставници, ученици 

учесници у мобилности 
Март/април 2022. 

Сви учесници 

мобилности 
учествују у 

пројектним 

активностима 

Пројектна документација доступна 
преко еТwining-а и презентације 

мобилности 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

      

2. Развојни циљ: Побољшање постигнућа ученика у складу са његовим узрасним и индивидуалним карактеристикама 

      

2.1. Задатак: Оспособити ученике за самообразовање и самоучење 

      

Редни 

број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 
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2.1.1. 

Посвећивање посебне 

пажње ученицима 

слабијег успеха, кроз 
индивидуализацију 

наставе 

Наставници 

Континуирано 

током школске 
године 

98-100 % ученика 

слабијег успеха ипак 
заврши нашу школу 

кроз 

индивидуализацију, 
инклузију и подршку 

ученицима с обзиром 

на потребе. 

 

Матичне књиге 

2.1.2. 

Рад на еТwining 
пројекту „SOS – Soul 

of Science“ кроз 

програм Еразмус плус 

Европске уније 

Пројектни Тим, директор 

школе, руководиоци 

стручних већа, 
наставници природних 

наука, информатике и 

математике 

Од јануара 2021. до 

краја школске 

2021/2022.године 

Осавремењен 

наставни процес 
Примена ИТ у 

настави 

Документација реализације 

пројекта: листа присутности, 

евалуциони листићи 

2.1.3. 

Учешће у мобилности 
предвиђене пројектом 

„SOS – Soul of 

Science“ кроз програм 
Еразмус плус 

Европске уније 

Ученици одабрани за 
мобилност 

 

Март 2022. до краја 

школске године 

Пројектна 

документација 

Документација реализације 
пројекта: листа присутности, 

евалуциони листићи 

2.1.4. 

Рад на еТwining 

пројекту „Literacy is 
the key both in 2020 

and beyond“ кроз 

програм Еразмус плус 
Европске уније 

Пројектни Тим, директор 

школе, руководиоци 
стручних већа, 

наставници природних 

наука, информатике и 
математике 

Од јануара 2021. до 

краја школске 
2021/2022.године 

Осавремењен 
наставни процес 

Примена ИТ у 

настави 

Документација реализације 

пројекта: листа присутности, 
евалуциони листићи 

2.1.5. 

Учешће у мобилности 

предвиђене пројектом 

„Literacy is the key 
both in 2020 and 

beyond“ кроз програм 

Еразмус плус 

Европске уније 

Наставници, учитељи 
Март 2022. до краја 

школске године 

Пројектна 

документација 

Резултати рада секција и ученика: 

постери, видео прикази, брошуре... 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

      

3. Развојни циљ: Сензибилисање ученика и свих запослених за стварање мотивационе климе у школи  

      

3.1. Задатак: Школа нуди  избор  ваннаставних активности 

      

Редни 
број Активност Носиоци активности Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

3.1.1. 
Школа утврђује 

интересовања ученика 
Тим за самовредновање Септембар 2021. 

Одабране жељене  

ваннаставне 

активности , 
продукти рада 

видљиви, 

ученици 
заинтересовани 

Анкетни листићи за ученике по 

избору ваннаставне активности 

3.1.2. 

Организовање 

забавних активности и 

онлајн активности за 
ученике 

Дечји савез, учитељи и 

наставници, ђачки 

парламент 

Дечја недеља и 

током целе године 

Ученици су активни 

учесници у 

организованим 
активностима 

Сајт школе 

3.1.3. 

Спровођење и 

уважавање 
иницијатива Ђачког 

парламента 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Октобар 2021. 

Ученици су узели 

максимално учешће у 

животу школе 

Фејсбук профил школе 

3.1.4. 
Рад на пројекту 

Еразмус плус 

Директор, наставници, 
стручни сарадници, 

ученици 

Децембар 2021. До 
краја школске 

2021/2022. 

Велики одзив 

ученика и наставника 
мотивисаних за рад 

на пројекту и одлазак 

на мобилност 

Документација реализације 
пројекта: листа присутности, 

евалуциони листићи 

3.1.5. Мобилност ученика 
Наставници, ученици 
учесници у мобилности 

Током 2022. 

Пројектна 
документација 

Документација реализације 

пројекта: листа присутности, 

евалуциони листићи 
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3.1.6 
Мобилност 

наставника 

Наставници учесници 
(наши и страни) у 

мобилности 

Током 2022. 

Пројектна 

документација 
Документација реализације 

пројекта: листа присутности, 

евалуциони листићи 

3.1.7 Сајам секција 

Директор, наставници, 

стручни сарадници, 
ученици 

Јун 2022. 

Велики одзив 
ученика који 

учествују у раду 

секција 

Резултати рада секција: листе 

присутности, брошуре, 
презентације, постери... 
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Реализација 

 

Стручни актив за развојно планирање редовно ће се састајати и након израде плана и пратити присутност 

школе у медијима и имплементацију плана. Задатак тима ће бити да након усвајања плана од стране 

Школског одбора, активно ради на презентацији Развојног плана свим телима школе, родитељима и 

широј локалној заједници.  

 

План  неће бити фиксан, флексибилан је, допуне (анекси) су могући, у случају веће промене у закону или 

прописима (стандарди и мерила школског система у Земљи). 

План је смерница побољшања квалитета рада школе на задовољство родитеља, ученика, наставника, 

локалне управе и шире локалне и међународне заједнице. 

Након трогодишњег плана и рада на променама наше установе, биће зацртани нови циљеви  који ће  и даље 

морати да прате целокупна дешавања  и  кретања  у друштву, науци  и животу. 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАН АШКОЛЕ 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Евалуација рада школе врши се током и на крају школске године, на седницама Наставног већа , 

Педагошког колегијума,  Савета родитеља,  Школског одбора,  на родитељским  састанцима, ЧОС-евима, 

кроз самовредновање и екстерно вредновање. 

 

Евалуација остварености Развојног плана школе се спроводи на основу усаглашености са стандардима 

на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе. ("Службени гласник РС - Просветни гласник", 

број 14/18) интерног самовредновања рада школе, по областима, на годишњем нивоу у виду извештаја о 

реализацији циљева и задатака акционог плана Развојног плана школе.  

Акциони план рада школе израђује Стручни актив за развојно планирање  на основу извештаја рада 

Тима за самовредновање једанпут годишње и улази у  састав  Годишњег плана рада школе. 

Користиће се чек листе, анкете, упитници, анализе података, статистички подаци и сл. 

 

 

Области и подручја самовредновања и извори доказа 

 

Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ – вреднује се: 

 1. Планирања и припремања наставе 

Извори доказа: планови рада наставника, писане припреме наставника, записници стручних већа, 

белешке наставника, материјали за наставу, свеске ученика. 

2. Наставни процес 

Извори доказа: непосредни увид у наставни процес – инструменти за праћење часа, упитници, анкете, 

скале процене... 

 3. Учење 

Извори доказа: Непосредни увид у наставни процес, упитници, анкете, скале процене... 

 4. Праћење напредовања ученика 

Извори доказа: дневници евиденције образовно-васпитног рада, белешке наставника, извештаји о 

напредовању ученика, извештаји о такмичењима ученика, извештаји о резултатима на завршном испиту, 

записници, нумеричке скале процене, упитници...  
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Област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – вреднује се: 

1. Квалитет школских постигнућа 

Оцене и успех -показатељ  

Извори доказа- инструменти : анализа дневника евиденције образовно-васпитног рада, анализа матичне 

књиге. 

Квалитет знања - показатељ 

 

Извори доказа – инструменти : Резултати провере знања неформалним тестовима знања, извештаји о 

резултатима на завршном испиту, нумеричке скале процене, упитници, стандардизовани тестови знања. 

Завршни испити, такмичења ученика - показатељ. 

Извори доказа – инструменти : Извештај о резултатима  такмичења ученика, дневник евиденције 

образовно-васпитног рада, матична књига, школска евиденција о завршним испитима, евиденција рада 

стручних актива и стручних већа.  

 

 

Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – вреднује се: 

 1.Брига о ученицима 

 2. Подршка учењу 

 3. Лични и социјални развој 

4. Професионална оријентација 

Извори доказа - инструменти: чек листе документација- докази, скале процене – тврдње из приручника 

за самовредновање, упитници за наставнике, родитеље и ученике. 

 

 

Област: ЕТОС – вреднује се: 

 1.Углед и промоција школе 

 2. Атмосфера и међуљудски односи 

 3. Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом 

 

Извори доказа – инструменти : чек листа документација- докази, скале процене, упитници за 

наставнике, родитеље ученике. 

 

Област: РЕСУРСИ - вреднује се: 

1. Људски ресурси 

 2. Материјално технички ресурси 

 3. Финансијски ресурси 

4. Ресурси локалне средине  

 

Извори доказа: Годишњи програм рада школе, досијеи запослених, уверења о облицима стручног 

усавршавања, портфолио запослених, план и програм стручног усавршавања на нивоу школе, упитници, 

евиденција наставника школе о коришћењу материјално-техничких средстава, финансијски план школе, 

извештаји о реализацији финансијског плана, Школски програм, годишњи извештај о раду школе, 

извештај о реализацији планираног коришћења ресурса у сарадњи са партнерима из локалне средине. 
 
 

 


