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О.Ш.''Славко Поповић'' 

Д а р о с а в а 
 

 
 

О нама 
 

ОШ „Славко Поповић,“смештена је у Даросави, варошици која се налази на 12-ом километру од 

Аранђеловца,у Шумадијском округу.  Први назив Даросава нађен је у записима  у 17.веку,и то 

написано као Тарасаwa. Постоји верзија да се насеље Селиште увећавало уз реку Даросавицу.Прво 

насељавање је било по неким предањима у Боћинцу,потез Селиште(Старо Село),између Златовца и 

МедведњакаНасеље се развијало насељавањем и прираштајем и тако се проширило до Велике Црне 

реке. Сама школа има дугачку традицију и везана је за најзначајнији културно-историјски споменик 

тог краја ,цркву брвнару-храм Светих апостола Петра и Павла, у којој је почела са радом прва 

школа 1848.године. Важно је напоменути и то ,да је први Буквар са Цетиња донешен управо у 

тадашњу прву школу,цркву Брвнару у Даросави. Везана је за далеку историју и почетак 

описмењавања од пре 167 година.Школа у Даросави је мењала четири пута своје седиште,а у 

најновијем ,садашњем здању постоји већ 54 године.  У периоду од 1968. године настава се одвијала 

у неколико објеката, а у каснијим годинама и у истуреним одељењима у Старом селу и 

Прогореоцима.Школско двориште у Старом Селу је проглашавано и за најлепше и најуређеније 

школско двориште. Садашња зграда школе саграђена је 1963. године и предвиђена је за осам 

разреда основне школе.Смештена је уз главни пут . Располаже   oсновном површином од 1327  

квадратних метара, учитељски дом површине 78 метара квадратних,смештен у склопу школског 

дворишта,које се простире на око 2 хектара земљишта, школске зграде у Старом Селу и 

Прогореоцима,које су некада биле издвојена одељења ове школе. Сада су то затворена одељења. 

Школу похађају 172 ученика распоређена у 9 одељења и две смене. Школа има предиван парк на 
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самом улазу,а у ширем комплексу дворишта ,где се налазе спортски терени и летњу 

учионицу!!Реализација физичких активности и богаћење спортског програма је у очекивању, кроз 

постављање балон –сале .Програм физичких активности биће обогаћен и реализацијом пројекта –

вештачка стена. 

Наша школа има вишеструку улогу,центар је образовања и васпитања, али и истовремено и центар 

свих облика окупљања кроз дружења,културне манифестације,међушколске размене 

искустава,слободне активности, такмичења ,развијање духа сарадње и поверења 

ученика,наставника,родитеља!!  

 

Школа има укупно 36 запослена: 

- у разредној настави 1 наставник, 3 професора, 

- у предметној настави 4 наставника и 13 професора 

- Директор, административно- финансијски радник, секретар школе 

- 3 радника на одржавању хигијене 

- Сервирка 

- Домар- котлар 

- Педагог 

-          Логопед 

 

 

Школа има традиционално добру сарадњу са локалном заједницом ( СО Аранђеловац и МЗ 

Даросава), као и са привредним субјектима из окружења. Поседујемо школске спортске терене за 

рукомет, одбојку, кошарку, ногомет који захтевају скорију реконструкцију. Већ дужи низ година у 

школи се изводи кабинетски рад(физика и математика) у предметној настави, али са већ оскудном и 

застарелом опремом. Село има традицију одржавања спортских и културних манифестација, а наша 

школа у свему томе има водећу улогу. Наши ђаци су учесници фолклорних, спортских 

манифестациј. Ђаци ове школе редовно учествују на такмичењима из свих предмета и ваннаставних 

активности и постижу брилијантне и запажене резултате, из године у годину. Сви остварни 

резултати су успех ученика,наставника и  родитеља. 

 

Школа се налази у центру села поред магистралног пута Аранђеловац – Лазаревац. Већина 

наставника и ученика користи организовани аутобуски превоз за долазак у школу. Саобраћајне везе 

у месту су доста добре.   
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Мисија наше школе 
 

Школа од поверења – знање, вештине, безбедност, толеранција. 

Свестране,образоване,самосталне и слободне личности,способне  да испоље свој став 

и креативност , да самостално доносе одлуке о правцима и смеровима своје 

будућности. 

Визија наше школе 
 

Желимо да будемо савремно и технички опремљена школа која пружа образовање 

свим ученицима, да будемо запажени знањем и добротом, да негујемо традицију, 

позитивне вредности,уважавање различитости, осећање заједништва и идемо у корак 

са савременим токовима наставе и учења. 

 

 

 

Анализа стањ а 
 Анализа стања је производ извештаја тима за самовредновање,и 

вреднованих области из претходног периода,анализе завршног испита и 

резултата са завршног испита,извештаја спољашњег вредновања,приликом 

екстерног вредновања школе,као и прикупљених података путем SWOT 

анализеученика,родитеља и наставника.  

 

Снаге: 

 

1. Стручна оспособљеност наставника 

2. Подмлађен наставни кадар 

3. Традиција школе,очувана зграда школе и одговарајући школски простор; 

4. Позитиван однос локалне заједнице према школи-подршка у свим облицима 

рада и решавања проблема. 

5. Постигнути резултати на свим нивоима такмичења 

6. Заинтересовани родитељи за успех ученика  

7. Организовање прослава и екскурзија за раднике школе 

8. Топао и подржавајући однос ученик-наставник 

9. Здрава друштвена средина 

10. Подршка ученицима са посебним потребама 

11. Видео- надзор 

12. Прихватање савремених,иновативних метода рада ,применом информационих 

технологија ,као битан ресурс повећања квалитета наставе. 
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13. Сарадња са другим школама, друштвеним организацијам и локалном 

самоуправом . 

14. Препознавање и неговање особености даровитих ученика. 

15. Редовно истицање ,похваљивање добрих резултата наставника и ученика. 

     

      Слабости: 

 
1. Недовољна опремљеност кабинетa 

2. Велики број путника ( ученика и наставника ) 

3. Недостатак средстава за извођење наставе физичке културе 

4. Смањен број ученика 

5. Недовољно стручно усавршавање наставника-стицање звања 

6. Већа укљученост родитеља у рад школе  

7. Велики број наставника који ради у више школе 

8. Недостатак новца за награђивање ученика и наставника који постижу добре    

резултате  

     9.  Присуство  већег броја социјално угрожене деце 

   10.  Већа примена дигиталних средстава у реализацији свакодневне наставе 

 

Могућности:  

 
1.Мотивисање родитеља да континуирано прате рад и постигнућа ученика  

     2. Извођење наставе у складу са савременим токовима- већа примена    

          иновативних модела наставе-применом дигиталних средстава наставе 

     3. Већа понуда за  усавршавања наставника и стручних сарадника 

     4. Изналажење нових начина за подстицање ученика за напредовање и постизање 

бољег успеха  

     5.Рад на развијању позитивнијег става ученика према учењу и школи 

     6. Развијање здравствене културе ученика 

     7.Боља комуникација у односу наставник –учени 

Претње:  

 
1. Недостатак матерјалних средстава 

2. Неактивно посматрање проблема 

3. Смањење броја ученика  

4. Недовољна еколошка свест ученика  

5. Безбедност ученика -  близина магистралног пута 

6. Недостатак физичке активности ученика у зимском периоду-недостатак сале за 

физичко васпитање; 
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7. Незаинтересованост родитеља ученика који имају проблеме у понашању ,за 

сарадњу 

8. Лош утицај негативних појава у друштву 

 

Специфичности школе: 

 
1. Успех школе без обзира на услове и могућности; 

2. Ентузијазам и ученика и наставника за учешће на свим нивоима 

такмичења,смотри 

3. Без облика зависности  

4. Довољно простора ( двориште, учионице, спортски терени, летња 

учионица,библиотека); 

5.Велики број путника ( ученика и наставника ); 

     6.Велики избор ваннаставних активности 

     7.Разумевање и подршка , емпатија,колега-колеги 

 

Вредности које негујемо: 

 
1. Толеранција; 

     2.Партнерство са родитељима; 

3.Добри резултати ученика; 

4.Добри међуљудски односи; 

5.Другарство; 

6.Поштовање традиције; 

7.Добра организација и висок квалитет школских приредби. 

      8.Спремност да се време поклони ради успеха ученика 

 

Какву школу желимо за три године: 

 
1. Опремљеним учионицама за квалитетну наставу; 

2. Са коришћењем савремених наставних средстава; 

3. Са уређеним школским двориштем, опремљеним кабинетима и библиотеком 

4. Са већим бројем ученика. 

 

 Мото школе: 

Буди примећен знањем и добротом! 
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                      УТВРЂИВАЊЕ РЕСУРСА  
 

                                    Људски ресурси 

Структура  запослених радника школе  

 

Р.бр   Извршилац- опис Нек. Кв.  ССС  ВСС ВС Бр.рад. 

1. Директор     1 1 

2. Наставник разредне наставе    1 5 6 

3. Наставник предметне наставе    4 13 17 

4. Секретар школе     1 1 

5. Административни радник   1   1 

6. Педагог     1 1 

7. Ложач- домар   1   1 

8. Сервирка  1    1 

9. Помочни радници 3     3 

10. Укупно 3 1 2 6 21 33 

 

  

 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО  – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА   

 

 ПРОСТОР 

 

  Школска зграда се налази у центру места , изграђена је 1963. године и има 

приземље и спрат. 

  Школа располаже са 9 учионица` 445 m2,, кабинетом за физику и хемију,, 

учионицом намењеном за извођење  физичког васпитања ( 49,26 m2 ) трпезаријом 

кухињом ,наставничком канцеларијом ,канцеларијом за директора и секретара школе , 

4 санитарна чвора ,котларницом и спремиштем за угаљ . Укупна површина ходника 

износи 197,6 m2. Постоје и помоћне просторије површине 86,4 m2. 

  Укупна површина школе износи 1327 m2.  

 

  ОПРЕМА  
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  Према нормативу, опремљеност школеl наставним средствима, просечно 

задовољава захтеве и потребе реализације савремене наставе. Известан део наставних 

средстава је  па је потребна поправка да би се користила . Постојећа наставна средства је 

неопходно стално употпуњавати , па ће се настојати да се набаве нова наставна средства. 

         Библиотека је веома важан сегмент  реализације наставе.Представља мали 

информациони центар,са електронски уређеном евиденцијом ,задовољавајућим условима 

за рад. Библиотека је опремљена модерним и савременим дизајнираним полицама и 

столовима који чине саставни део читаонице. Да би библиотека имала потпуну  

функционалност,потребно је убацити још једну средишњу полицу која је у припреми и 

допунити фонд књига литературом ,прилагођеном потребама основне школе и наставног 

процеса. У склопу библиотеке налази се пројектор и видео бим  као и рачунар.“. 

Набављене  су 3 беле, магнетне табле,интерактивна табла,пројектор,два платна,тако да 

Сада школа има 8 лап -топова, 5 рачунара,3 штампача,5 пројектора,звучник,појачало 

Извршена је репарација школског намештаја (40 столова и 60 столица) за три учионице. Из 

донација су обезбеђена средства за постављање неонске расвете у свим просторијама 

школе. У зборници је направљен комплетно нови амбијент постављањем плочица, 

тракастих завеса и кречењем.Летња учионица даје посебну топлину школском 

амбијенту,као и дечје игралиште у близини летње учионице.Учионица се користи као 

занимљив ресурс за извођење наставе,а у спрези са реквизитима постављеним у забавном 

делу(шаховска табла на каменој плочи и ванстандардне фигуре),представљају посебан 

подстицај за креативно планирање. У плану је реализација пројекта сређивања изгледа и 

еколошког окружења школе.  

  Школа поседује: 14 рачунара, од тога је 8 лап-топова,као и опремљен 

дигитални кабинет, 2 штампача, 3 фотокопир апарата са скенером, 1 телевизор, 2 

касетофона , хармонику,музичку кутију –звучник,бежични микрофон,5 пројектора,6 

платна,5 белих магнетних табла,1 интерактивну таблу,12 микро-бит уређаја. 

  

 

             

                          Спољни ресурси  

   
Скупштина Општине, Министарство просвете и МЗ Даросава 

Културне установе 

       Успешна сарадња са Центром за културу стално се проширује. Успешна је 

сарадња на Народним Музејом  и библиотеком „Свети Сава“. Ту су и: Модерна 

Галерија, Дом културе- Даросава, КУД „Шамот“ и „Удружење потомака ратника 

Србије од 1912. до 1920. године“. 
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Васпитно- образовне установе 

Дечји вртић „Дуга“, Музичка школа „Петар Илић“, Учитељски факултети, Центар за 

социјални рад, основне школе на територији Општине. Посебно истичемо сарадњу са 

средњим школама у оквиру професионалне оријентације ученика, где се презентује 

рад средњих школа и ученици се упознају са могућностима даљег школовања и рада. 

Фотографске радње 

Успомене на детињство, сваке године фотографијом овековечују фотографске радње: 

Арт- фото, Фото Сале и Фото Шумадија. 

Медији 

Многе културно- образовне емисије, репортаже о школи, извештаје о раду и 

интервјуе реализовале су РТВ Шумадија , ТВ Сунце и Флеш. 

Спортски клубови 

Успешну сарадњу имамо са РК Шамот, СД Партизан- Даросава, ФК Шумадија и 

ЖОК ЕП. Један број ученика наше школе укључен је у рад спортских тимова. 

Туристичке организације 

Наши дугогодишњи сарадници из области туризма су „Атлас- ТТТ“- ДОО, ТА 

„Цепелин- турс“- Београд и  „Индекс-турс“- Крагујевац, „Дуга-турс“-Аранђеловац, 

„Балканик“ , „Биг-Енекс“ Ваљево и „Национал“-Ваљево. 

Предузећа 

Школа сарађује са многим предузећима са територије СО Аранђеловац: „Дар- вода“- 

Даросава, „АМК“- Даросава, „Шамот“- Даросава, „Књаз Милош“- Аранђеловац, 

Центар дечјих летовалишта- Београд, „Мајданац“- ДОО, „Графопак“- 

штампарија,стругара „Филиповић“, стругара „Ђуровић“, Линија „М“-израда 

намештаја, ПИНК-Аранђеловац, СТР „Крки“, „Три-О“-Аранђеловац,  као и са многим 

приватним предузетницима. 

ДДОР „Сава“- Београд 

Осигуравајуће друштво ДДОР „Сава“- Београд је наш значајни сарадник и „Делта-

Ђенерали“-Београд 

Дом здравља 
Редовне систематске прегледе, вакцинације и предавања са актуелним темама 

реализујемо у сарадњи са Домом зравља и Саветовалиштем за младе. 

Српска православна црква 

Увођењем верске наставе, као изборног предмета, појачана је сарадња школе и цркве. 

Хуманитарне организације 

Црвени крст- Аранђеловац је значајан партнер у организовању многобројних 

хуманитарних акција.                                                 
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Потребе  школе 

 
Након анализе стања школе помоћу СВОТ анализе ,анализе процеса самовредновања 

рада школе , анализе постојећих ресурса школе и увида у процес претходног 

развојног плана , утврдили смо потребе помоћу ЛИСТЕ ПОТРЕБА,разврстаних кроз 

7 области самовредновања 

Листа потреба је састављена од ставова свих интересних група и предходних анализа. 

 
    У области – ЕТОС  

1. Добра сарадња наставник – ученик – родитељ 
2. Стално укључивање родитеља у рад школе и школско учење 
3. Побољшање комуникације међу запосленима  
4. Континуирано одржавати безбедност ученика у школи 

5. Разумевање наставник-ученик; 

6. Организована дружења; 

7. Већа права и одговорности ученика. 

8. Побољшање маркетинга и промоција школе 

     

   У области - Настава и учење: 
1. Активности и креативност ученика и наставника 

2. Опремање кабинета за извођење наставе из одређених предмета 

3. Стално усавршавање наставника-посета програмима обуке и стручним 

скуповима 

4. Примена иновативних метода код извођења угледних часова 

5. Оцењивање према оквирима и критеријумима(вођење педагошке 

документације) 

6. Самоевалуација наставника 

7. задаци различитих нивоа сложености 

8. Развијање критичког мишљења и видљива примена микробита 

 

У области – Организација рада школе, управљање људима и 

материјалним ресурсима 
1. Континуирана сарадња са локалном управом 

2. Учешће школе у реализовању идеја о савременој школи 

3. Повећана сарадња са другим школама на нивоу општине  

4. Омогућити свим члановима колектива потребно стручно усавршавање.  

5.  Набавка стручне литература и савремених наставних средстава 
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6. Учествовање свих интересних група у одлучивању у циљу унапређења 

квалитета рада установе( наставници, ученици, родитељи) 

      7.  Руководство школе да буде отворено за нове идеје; 

Обезбеђивање и координација рада школе и стручна организација рада . 

      8.  Развијање тимског рада у школи  

9.  Праћење и реализација предузетих активности . 

     10.   Одговорност и систематичност у раду  

     12.  Благовремена информисаност запослених           

 

У области – Подршка ученицима  

     1. помоћ у учењу -Подстицање ученика за напредовање и постизање успеха        

     2. подршка ученицима са посебним потребама 

     3.помоћ ученицима у социјалним, емоционалним и другим      проблемима. 

     4.поштовање и уважавање личности ученика 

     5.неговање појединачних способности 

     6.развојни приступ ученику 

     7. већа безбедност ученика ( физичка, здравствена) 

     8. Већа подршка ученицима при преласку из једног у други циклус-професионална 

орјентација 

 
У области- Програмирање, планирање и извештавање    
 

1. Усклађеност Школског програма са специфичностима ученика  

2. Школским програмом се обезбеђују потребе ученика-родитеља и локалне 

заједнице 

3. Већа усклађеност Годишњег плана рада са Развојним планом  

4. Доношење Годишњег плана рада у складу са Школским програмом  

5. Припреме за наставни рад садрже самовредновање и самоевалуацију рада 

наставника о реализацији активности 

6. Континуирано праћење и извештавање о квалитету рада школе        

 

 

У области – Постигнућа ученика 

1.побољшати квалитет успеха ученика у учењу на нивоу разреда, школе 

2.већа мотивација ученика за учешће ученка у ваннаставним активностима 

3.подићи ниво постигнућа ученика у наставним активностима  

4.повезивање и практична примена стечених знања из различитих предмете 

5.развијање сппособности критичког мишљења и логичког повезивања 

6.промовисање позитивног понашања ученика 
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7. Детаљна анализа постигнућа ученика за даљи развој-провера остварености исхода 

и стандарда 

8. Анализа образовних постигнућа ученика на завршном испиту  

9. Анализа резултата такмичења-мотивација већег броја ученика за учешће на 

такмичењу 

            

Општи циљ: 
 

Повећање степена отворености школе према партнерству са родитељима  и оснаживање родитеља 

за равноправно учешће у раду школе, локалном заједницом, уз унапређење комуникацијских 

вештина запослених и преузимање активне улоге у креирању лепше, уређеније и  опремљеније 

школе која подстиче и унапређује развој личности, индивидуалности, креативности, тимског духа и 

критичког мишљења  и стицање функционалних знања свих ученика/ца уз једнаке могућности за 

учење и усавршавање сви, и ученика и наставника. 

 
 
 
 

 

 

На основу претходно изложеног, стручни актив за Развојно 

планирање издвојио је 4 приоритетне области промена: 

 

Развојни циљеви: 
 

❖ Настава и учење 
 

 

Активно учествовање ученика у процесу планирања  избора и реализације одређених 

садржаја уз постављање јасних циљева учења , стицање трајних и применљивих знања, 

где ће бити у прилици да сами процењују тачност решења и где ће оцена бити јасна и 

мотивисати за даље учење. 

 

❖ Етос 
 

Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима,  

нарочито са родитељима и локалном заједницом, ефикаснија промоција рада школе и 

резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.  

 

 

❖ Подршка ученицима 
 

Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика, уз 

постављање механизам за идентификацију ученика из осетљивих група, ученика са 
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изузетним способностима. 

 

 

❖ Организација рада школе, управљање људима и материјалним 

ресурсима 
 

Развијање и унапређивање људских и просторних ресурса , подстицање професионалног 

напредовања наставника и стручних сарадника као и руковођења  и успостављања јасне 

организационе структуреа  са дефинисаним  носиоцима одговорностима,уз коришћење 

различитих механизама за мотивисање запослених. 

 

 
 

 
Стручни актив за развојно планирање формулисао је циљеве и задатке и направио план активности 

за њихову реализацију у периоду  од  2020. до 2024. године. 

 

1.Област промене: Настава и учење 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  
 

1. Унапређивање уведених иноватих метода наставе и процес  учења ученика.  

 
 

 

 

 

 

 

Задатак 1. Побољшање квалитета наставе применом иновативних метода наставе учења 

и оцењивања ученика/ца  

 

Задатак 2. Активније укључивање ученика у процес стицања знања, развоја вештина и 

вредновања резултата учења. 

 

 

План активности за реализацију задатака 

 
Задатак 1. Побољшање квалитета наставе применом иновативних метода наставе учења и 

оцењивања уценика/ца  
 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ: 
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Организовање интегративне 

наставе( часова и дана)  

 

Током школске године 

2020-24 

Педагошки колегијум  

 

Постављање бесплатних 

софтвера на сајт школе који 

се могу користити у настави 

и постављање блогова 

наставника или линкова  

 

Током школске године 

2020-24 

Администратори сајта  

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Критеријум успеха 
Време Инструмент 

Реализована интегративна 

настава, број часова, број 

активности, број тематских 

дана  

 

На крају школске године  
Извештаји, термини на огласној 

табли, број реализованих 

активности часова , дана  

 

Број постављених 

бесплатних софтера, број 

посета блогу  

 

На крају школске године 
Број посета  

 

 

Задатак 2. Активније укључивање ученика у процес стицања знања, развоја вештина и 

вредновања резултата учења. 
 

АКТИВНОСТИ 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Истицање кључних појмова 

које ученици 

треба да науче 

Током школске године 

2020-24 

Одељењске старешине,предметни 

наставници,педагог 

Учење ученика различитим 

техникама 

учења на часу 

Током школске године 

2020-24 

Одељењске старешине,предметни 

наставници,педагог 

Развијање спосoбности 

учења код ученика и 

практична примена 

наученог. 

Током школске године 

2020-24 

Одељењске старешине,предметни 

наставници,педагог 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха 
Време Инструмент 
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Ученици знају кључне 

појмове из садржаја који 

уче; 

 Ученици сами издвајају 

кључне појмове ,садржаје. 

На крају школске године 

Број посећених часова на којима се 

истичу кључни појмови на 

различите 

начине. 

Наставници у настави 

користе поступке који 

омогућавају 

различите типове учења 

ученика; 

 Ученици примењују тип 

учења који им одговара; 

На крају школске године 

Број посећених часова на којима су 

ученици упућивани у различите 

технике учења. 

Ученици могу да самостално 

из различитих извора знања  

извуку 

потребну информацију; 

Ученици извлаче закључке, 

повезују чињенице и 

практично 

их примењују-фунционална 

примена знања ученика. 

На крају школске године 

Протоколи за праћење часа 

Намењени наставницима, 

ученицима, 

педагогу и директору школе. 

 
 

Област промене: ЕТОС 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ:  
 

1.Повeћањe угледа и промоције школе  
 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ 
 

 

 

Задатак 1. Континуиран рад на промоцији  и истицању значаја и угледа школе  
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План активности за реализацију задатака 

 
Задатак 1. Континуиран рад на промоцији  и истицању значаја и угледа  школе  
 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Побољшање изгледа 

школског сајта и  

израда плана промоција 

школе  на принципу 

јединственог дизајна 

флаери... 

Током школске године 

2020-24 

ПР тим  

Менаџмент школе  

Директор  

Стручни актив за техничко и 

информатичко образовање  

Редовно ажурирање сајта и 

диска школе  

 

Током школске године 

2020-24 

Наставници информатике 

наставници,  

Ученици  

ПР тим  

Редовно слање информација 

о догађајима у школи 

медијима, другим школама, 

родитељима и путем сајта 

школе  

 

Током школске године 

2020-24 

Директор, ПР тим, Тим за сарадњу 

са родитељима, ученици, 

заинтересовани наставници  

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха 
Време Инструмент 

Већи број посета сајта и 

позитивне оцене сајта, 

усклађена јасно истакнута 

обележја школе, количина 

промотивног материјала  

 

Сваких шест месеци током 

реализацје плана  

2020-2024.  

Непосредни увид, документовање, 

вредновање  

 

Ученици, наставници и 

родитељи се редовно 

обавештају о актуелним 

дешавањима  

 

Сваких шест месеци током 

реализацје плана  

2020-2024.  

Непосредни увид, документовање, 

скалирање  

 

Број чланака и прилога о 

актуелним дешавањима  у 

медијима и вести на веб 

страницама  

 

Сваких шест месеци током 

реализацје плана  

2020-2024. 

Извештај о медијској присутности  
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СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ: 
  

2.Повећање безбедности и сигурности ученика у школи  
 
 
 

 

ЗАДАЦИ 
 

 
Задатак 1. Превенција насиља и повећана сарадња међу ученицима, наставницима и 

родитељима  

 

Задатак 2. Побољшавање квалитета рада дежурних наставника  

 

 
 
 

 

План активности за реализацију задатака 

 
 

Задатак 1. Превенција насиља и повећана сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Организовање  

радионица које спроводи 

тим за заштиту ученика од 

насиља злостављања и 

занемаривања  

 

Током школске године 

2020-24 
Школски одбор,  

Стручна служба, тим за медијацију  

Вршњачка едукација кроз 

рад вршњачког тима  

 

Током школске године 

2020-24 

Чланови тима за медијацију, чланови 

вршњачког тима и ученици 

парламента  

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Број релевантних актера 

(родитељи, ученици..) 

урађен акциони план  

На крају школске године  

 

Непосредан увид, документовање, 

извештаји  
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број одржаних радионица  

Број спроведених 

активности Вршњачког 

тима, и побољшани односи 

ученик-ученик  

 

На крају школске године  

 

Непосредан увид, документовање, 

извештаји  

 

 

Задатак 2. Побољшавање квалитета рада дежурних наставника  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Едукација о обавезама и 

одговорностима дежурних 

наставника. Појачано 

дежурство и контрола 

наставника  

Током школске године 

2020-24 Директор и тим за заштиту од насиља, 

тим за медијацију  

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Број дежурстава, редовнст 

дежурстава  

 

На крају школске године  

 

Извештаји писана документација, 

непосредан увид  

Област промене: Подршка ученицима 
 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ:  

 
1. Унапређивање процеса подршке ученика у учењу  

 

 
 

Задаци 

 
 

 

Задатак 1.Повећање  квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 

додатна подршка:  

 

Задатак 2.План припреме за завршни испит  

 

Задатак 3.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе  

резултата ученика на завршном испиту;  
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План активности за реализацију задатака 

 
Задатак 1. Повећање  квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна 

подршка 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда посебних програма 

за подршку у учењу и 

повећавање нивоа активног 

учешћа ученика у настави  

 

 

Почетак школске године 

2020-2024.  

 

Стручна служба, Одељењски 

старешине, предметни наставници, 

тим за сарадњу са родитељима и 

ученици, тим за ИО  

 

Едукација родитеља за  

помоћ деци којима је 

потребна подршка у учењу  

 

Током школске године 

2020-2024.  

 

Одељењске старешине, предметни 

наставници, тим са сарадњу са 

родитељима и ученици, тим за 

ИОП  

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Број израђених програма за 

подршку ученика  

 

Крај сваке  школске године 

 

Број израђених педагошких 

профила ИОП 1и 2  

 

Број едукованих  

родитеља, индивидуалних 

саветовања  

 

Током школске године 

2020-2024.  

 

дневници рада наставника и 

стручне службе  

 

 

Задатак 2. План припреме за завршни испит  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда плана припрема за 

завршни испит  

 

Друго полугодиште 

2020-24 

 

Предметни наставници  

 

Израда плана припрема за 

завршни испит  

за ученике који раде по 

ИОП-у  

 

 

 

 

Друго полугодиште 

2020-24 

 

 

 

Предметни наставници  

 



 
 

О.Ш.''Славко Поповић'' Даросава 

21 

 

 

 

Евалуација 

Критеријум успеха 

 

Време 

 

Инструмент 

 

Бодови и резултати на 

завршном испиту  

 

На крају школске године  

 

Израђени планови и припреме  

 

   

 

Задатак 3. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе  

резултата ученика на завршном испиту;  

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 

Анализа постигнућа на 

завршном испиту  

 

2020-24 

 

Предметни наставници, стручни 

сарадници 

 

Анализа усклађености 

закњучњних оцена и 

постигнутих резултата 

ученика осмих разреда на 

завршном испиту.  

 

2020-24 

 

Предметни наставници, стручни 

сарадници 

Примена мера за 

побољшање мотивације 

ученика за редовно 

похађање припремне наставе 

 

                2020-24 Предметни наставници, стручни 

сарадници 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време 

 

Инструмент 

 

Бодови и резултати на 

завршном испиту  

 

Крај и почетак школске 

године 

 

Резултати и извештај статистика  

 

Велики број ученика је 

уписао жељене школе 

Крај школске године Први уписни круг-средње школе 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ:  

 
2. Унапређивање личног и социјалног развоја ученика/ца  
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ЗАДАЦИ 
 

 

 

Задатак 1. 

 

 

Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина и 

оспособљавање ученика за самопроцењивање  

 

 

Задатак 2. 

 

 

Усмеравање у одабиру занимања који је у складу са афинитетима и 

способностима ученика  

 

  

 

 

План активности за реализацију задатака 
 

 

Задатак 1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина и оспособљавање 

ученика за самопроцењивање  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Радионице и едукација, 

упознавање са исходима, 

начинима оцењивања-

критеријумима оцењивања 

Током школске године 
Одељењске старешине,предметни 

натавници 

Мотивација и учешће 

ученика у малим пројектима 

у оквиру предмета као и 

пројектима на нивоу школе, 

креирање малих пројеката у 

групи од стране ученика 

усмерено на развој 

критичког мишљења 

 

 

Током школске године 
Одељенске старешине, предметни 

наставници 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 
 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Број одржаних радионица Крај школске године Извештаји и записници са 

радионица, пезентације 

фотографије, медијски извештај 
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панои  

Задатак 2. Усмеравање у одабиру занимања који је у складу са афинитетима и способностима 

ученика  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Едукација о разним 

профилима занимања, 

посета средњим стручним 

школама, организација 

реалног сусрета и промоција 

дуалног образовања 

 

Током школске године 
Чланови тима за професионалну 

оријентацију, родитељи и ученици 

, представници средњих школа и 

разних профила из јавних 

институција 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха 
Време Инструмент 

Број едукација, број посета 

школама  

 

Крај школске године Број одржаних едукација и 

радионица организованих посета  

 

   

 
 
 

Област промене: Организација рада школе, 

управљање људима и материјалним 

ресурсима 
 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ:  

 
1.Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника кроз стручно 

усавршавање –напредовање у звању 

План стручног усавршавања наставника/ца, стручних сарадника/ца и директора  

План напредовања и стицања нових знања наставника/ца и стручних сарадника/ца  
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ЗАДАЦИ 
 

 
 

Задатак 1. Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника  

 

 
 

 

План активности за реализацију задатака 

 
 

Задатак 1. Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника  

 

АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Обука групе наставника и 

стручних сарадника на 

унапређењу свог знања из 

информатике  

 

Током школске године 
Већ обучени наставници  

 

Извођење угледних и 

огледних часова применом 

дигиталних компетенција 

наставника –Савремена 

школа у 21.веку, чешћа 

примена микро бита као 

средство и метода 

 

Током школске године 
Већ обучени наставници  

 

Стручна предавања у оквиру 

Наставничког већа и ван 

њих  

 

Током школске године Већ обучени наставници  

 

Похађање акредитованих 

семинара, стручних 

предавања, радионица  

 

Током школске године Тим за стручно усавршавање  

 

Унапређивање знања о 

начину и  

изради плана о 

професионалном  

напредовању и стицању  

звања и напредовања у 

звању  

Током школске године Наставници,стручни 

сарадници,директор 
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ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Боља ажурираност сајта, јер 

већи број људи ради на 

његовом уређивању и 

ажурирању  

 

На крају првог и другог 

полугодишта  

 

Број одржаних едукација и 

радионица  

 

Боља проходност 

информација међу Стручним  

активима и размена 

искустава  

На крају првог и другог 

полугодишта  

 

Број одржаних часова  

 

Побољшана комуникација 

међу запосленима  

На крају првог и другог 

полугодишта  

Број одржаних предавања, 

извештаји, фотографије  

Пораст компетенција 

наставника, побољшана 

комуникација у свим 

смеровима: наставник-

наставник; наставник- 

ученици; наставник- 

родитељ  

На крају првог и другог 

полугодишта  

 

Број одржаних предавања, 

радионица, обука извештаји, 

фотографије  

 

Пораст компетенција 

наставника/ца и стицање 

звања 

На крају првог и другог 

полугодишта  

Број одржаних обука  

 
 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ:  

 
2.Унапређење просторно- техничких услова за реализацију наставног процеса 

  

 
 

 

ЗАДАЦИ 
 

 

 

Задатак 1. 
Повећање степена искоришћености школског простора, адаптација 

постојећег  

 

Задатак 2. 
Набавка адекванте дигиталне опреме за извођење редовне наставе и 

наставе на даљину према потреби 

 

 

План активности за реализацију задатака 
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Задатак 1. Повећање степена искоришћености школског простора, адаптација постојећег 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Сагледавање искоришћеног 

и функционалног школског 

простора, и израда планске 

документације, формирање 

простора за ученичке 

организације и ..................... 

родитеља и за све остале 

ваннаставне  

Активности, отварање 

продуженог боравка за децу 

првог и другог разреда и 

програмски садржај и обука 

ученика наставника 

физичког васпитања за 

дефинисање садржаја 

везаних за постављену 

вештачку стену у школи. 

Очекивана реализација 

програмских садржаја и 

планирање везано за 

постављање балон сале у 

школском дворишту. 

Током школске године Школски одбор, Савет родитеља  

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Израђена мапа просторног 

потенцијала и израђен план 

реконструкције простора  

 

 

На крају школске године  

 

Извештаји, непосредни увид  

 

 

Задатак 2. Набавка адекванте дигиталне опреме за извођење редовне наставе и наставе на 

даљину према потреби 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Аплицирање за опремање и 

постављање 

софтвера(мозабоок софтвер), 

обука наставника, редовно 

Током школске године Стручни актив за техничко и 

информатичко образовање, тим за 

менаџмент, Школски одбор, Савет 

родитеља  
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уношење података и 

постављање оптичког кабла 

за интернет. 

 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум успеха Време Инструмент 

Повећано задовољство 

родитеља и ученика. 

 

На крају школске године  

 

Извештаји, непосредни увид  

 

 
    

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 фиксиран , флексибилан је , 

допуне ( анекси ) су могући, у случају веће промене у закону или прописима (стандарди и мерила 

школског система у Земљи). План је линија “водиља" која треба да буде смерница побољшања 

квалитета рада школе на задовољство родитеља, ученика, наставника, локалне управе и шире 

локалне заједнице. Након четворогодишњег плана и рада на променама наше установе, зацртаће 

себи нови циљеви који и даље морају да прате целокупна дешавања и кретања у друштву, науци и 

животу.  

 

 

 

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

Савета родитеља, Школског одбора, на родитељским састанцима, ЧОС – у, кроз самовредновање и 

екстерно вредновање. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РП ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОД. 

 

 

 

Област промене:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
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1.Циљ: Унапређивање уведених иноватих метода наставе и процес  учења ученика. 

 

Задатак 1. Побољшање квалитета наставе применом иновативних метода наставе учења и оцењивања 

уценика/ца 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Извођење нтегративне 

наставе( часова и 

дана) планираних ГП 

Посете часовима 

Структура  припрема 
Наставници , учитељи,педагог Фебруар-јун 2019./20. 

Евалуација о 

реализацији изведене 

интегративне наставе 

Извештаји и 

запажањастручних 

већа 

 

Наставници , учитељи,педагог фебруар-јун 2019./20. 

 

Задатак 2. Активније укључивање ученика у процес стицања знања, развоја вештина и 

вредновања резултата учења. 
Извођење часова са 

постављеним циљем: 
1.Истицање кључних 

појмова; 

2. Учење ученика 

различитим техникама 

Учења на часу; 

3. Развијање 

спосбнсти учења код 

ученика 

Одржавање часова  у 

току полугодишта 
Наставници , учитељи фебруар-јун 2019./20. 

Изваштавање и анализа 

постигнутих резултата 

 

 

 

Седнице Стручних 

већа и Наставничког 

већа 

Наставници , 

учитељи,педагог,директор 
фебруар-јун 2019./20. 

 

Област промене: ЕТОС 

1.Циљ: Повeћањe угледа и промоције школе 

Задатак 1. Континуиран рад на промоцији и истицању значаја и угледа школе  

 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Побољшање изгледа 

школског сајтаи израда 

плана промоција школе 

на принципу 

јединственог дизајна, 

флаери 

Прикупљање и 

разматрање  и одабир 

идеја 

Директор,Наставници, 

Стручни актив за 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 
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Редовно слање 

информација о 

догађајима у школи 

Слање информација 

путем Imeil-a 

Наставно особље 

,стручни сарадници 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Редовно ажурирање 

сајта и диска школе 

Прегледање 

информација и одабир 

за постављање на 

школски сајт 

Стручни актив за 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 

 

2.Циљ: Повећање безбедности и сигурности ученика у школи 

 

Задатак 1. Превенција насиља и повећана сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

План извођења 

радионица на тему 

насиља 

Седнце Стручних већа 

Предлог плана 
Одељењске 

старешине,педагог 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Припремање 

радионица 

Седнце Стручних 

већа,предлози 

радионица 

Одељењске старешине 
Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Извођење радионица 
На часовима ЧОС-а 

Припремљен материјал 

Одељењске 

старешине,педагог 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Извештаји и анализа 

остварености 

Наставничко веће 

извештаји 

Одељењске 

старешине,педагог 
Јун-2020.год. 

 

Задатак 2. Побољшавање квалитета рада дежурних наставника  

 

Едукација о обавезама и 

одговорностима 

дежурних наставника. 

Предлози и 

усаглашавање 

дежурства,план 

дежурства 

Учитељи, наставници, педагог, 

директор 
 

Фебруар-јун 2020.год. 

Истицање плана 

дежурства 
Дневник дежурства Наставници Фебруар-јун 2020.год. 

Анализа и предлози 

боље ефикасности 
Наставничко веће 

Учитељи, наставници, педагог, 

директор 
 

Јун-2020.год. 

 

Област промене:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

1.Циљ: Унапређивање процеса подршке ученика у учењу 

 

Задатак 1. Повећање  квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна 

подршка 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Израда педагошког 

профила за сву 

децу/ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

Прикупљањем 

података из 

различитих извора, 

Одељенски старешина 

и  

стручни сарадник 

 Чланови подтимова  , педагог 
Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Израда ИОП и усвајање 

ИОП 

Израдом и 

доношењем 

ИОП 

Чланови подтимова  , педагог 
Педагошки колегијум  

Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Праћење  и анализа 

постигнућа ученика-

оствареност 

постављених циљева и 

исхода  

Стручној служби 

достављени тестови и 

анализа и 

објављивање 

резултата 

листе, записници 

тимова за додатну 

подршку 

Тим за  ИОП и подтим  Јун-2019.  

 

Задатак 2. План припреме за завршни испит 
Израда плана припремне 

наставе за завршни 

испит, као и за ученике 

који раде по ИОП-у. 

План припремне 

наставе 

 

Предметни наставнци , 
педагог, директор 
 

Друго полугодиште, 

2020.год. 

Упознавање родитеља 

ученика осмог разреда 

са планом припрема 

ученика за завршни 

испит 

Родитељски састанци 

Савет родитеља 

Отворен дан 

Одељењске старешине, 
педагог, директор 
 

Друго полугодиште, 

2020.год. 

Реализација часова 

припреме за завршни 

испит  

Реализација 

припремне наставе 

 

Предметни наставнци 
Друго полугодиште, 

2020.год. 

Пробни завршни 

испит 

Израда композитног 

теста 

Предметни наставнци Друго полугодиште, 

2020.год. 

Анализа пробних 

тестова 

Сагледавање нивоа 

остварености 

стандарда и исхода 

Предметни наставнци 
Друго полугодиште, 

2020.год. 

Рад на  отклањању  

уочених слабости у  

знањима  

Применом  стандарда 

и исхода у наставном 

процесу на часовима 

припреме  за завршни 

испит на основу плана 

активности  

предметних 

наставника 

Предметни наставници 
Друго полугодиште, 

2020.год. 

Припремна настава Обрада материјала из 

збирки за завршни 

Предметни наставнци 
Јун,2019.год. 
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тест 

2.Циљ: Унапређивање личног и социјалног развоја ученика/ца  

 

Задатак 2. Усмеравање у одабиру занимања који је у складу са афинитетима и способностима ученика  

 
Упознавање ученика са 

занимањима на 

часовима одељењског 

старешине 

Презентације 

занимања 
Одељењске старешине 

Друго полугодиште, 

2020.год. 

Организовање 

радионица, предавања, 

посета,  реалних сусрета 

Сценарији 

радионица,план 

посета и реалних 

сусрета 

Одељењске старешине и ђачки 

родитељ 
Друго полугодиште, 

2020.год. 

Радионица за ученике 

VII и VIII разреда 
Сценарији радионица 

Педагог и одељењски 

старешина 
Друго полугодиште, 

2020.год. 

 

Област промене:Организација рада школе, управљање људима и материјалним ресурсима 

 

1.Циљ: Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника кроз стручно усавршавање 

 

Задатак 1. Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника  

 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА  

 

НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Извођење угледних и 

часова наставника  
 

Припремљен 

материјал,припрема 

 

Наставници 
Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Анализа изведених 

часова 

Белешке,протокол 

праћења 
Наставници,педагог 

Фебруар-јун 

2019/20.год. 
Излагање наставника о 

наученом на 

семинарима на нивоу 

школе и Стручних већа  

Припремљен 

материјал, 

демонстрација, 

анализа 

Директор, педагог,наставници 
Фебруар-јун 

2019/20.год. 

Извештај о стручном 

усаврашавању 
План и ивештај о 

стручном 

усавршавању 

Директор, стручни 

сарадници,наставници 
Јун-2020. 
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