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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

Назив школе : Средња школа 

Адреса: Проте Јевстатија 26-30, 31320 Нова Варош 

Е- mail: srednjanv@gmail.com 

Телефон/факс: 033/61-079, 033/62-198 

Број ученика: 389 

Број наставника: 50 

Административних радника: 4 

Помоћног особља: 7 

Број одељења: 17 

Број смена: 1 

 

Директор: Бранка Ракоњац- професор српског језика и књижевности 

 

Председник Школског одбора: Далида Мусић Авдић 

 

Председник Савета родитеља: Фехима Ибишбеговић 

 

 Одлуком Владе Р. Србије основана је Средња школа у Новој Вароши. Одлука је објављена у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 62/2018 од 10.08.2018.године, а ступила је на снагу 11.08.2018. године. 

Влада Републике Србије донела је одлуку о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању 

Гимназије ,,Пиво Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши. 

 Школа остварује планове и програме наставе и учења општег и стручног образовања и 

васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове гимназије и подручја рада 

стручне школе: Друштвено-језички смер; природно-математички смер; Машинство и обрада метала; 

Електротехника; Трговина, угоститељство и туризам; Економија, право и администрација. Школа се 

бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама. 

Специфичност Средње школе у Новој Вароши огледа се у томе што пружа средње опште и 

стручно образовање у  четворогодишњем и трогодишњем трајању, једносменски рад, електронско 

вођење евиденције, електронску платформу за учење, континуирано стручно усавршавање свих 

запослених. 

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 345-01-8/2019-19 од 

11.02.2019. године, а по одлуци Наставничког већа од 11.02.2019.године , Школа ће у другом 

полугодишту прећи на електронско вођење дневника. 
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Образовни профили и смерови за које је школа верификована брише се претходна верификација 

образовних профила и смерова и додаје : Решењем Министарства просвете , науке и технолошког 

развоја бр.022-05-00232/2018-03 од 13.12.2018. утврђено је да Средња школа у Новој Вароши, 

ул.Јевстатија Караматијевића бр.26-30, испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, 

наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставних 

планова и програма за: 

 

I Гимназију, 

1. друштвено језички смер 

У четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

2. природно-математички смер 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

 

 

II У подручју рада економија, право и  администрација 

 

1.за образовни профил економски техничар 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

 

III У подручју рада трговина, угоститељство и туризам 

1. за образовни профил туристички техничар 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

2. за образовни профил конобар 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

3. за образовни профил кувар 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

4. за образовни профил трговац 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

 

IV У подручју рада машинство и обрада метала 

 

1. За образовни профил машински техничар 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

2. За образовни профил машински техничар моторних возила 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

3. за образовни профил механичар грејне и расхладне технике 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

4. за образовни профил аутомеханичар 
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у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

5. за образовни профил механичар хидроенергетских постројења 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

 

V У подручју рада електротехника 

 

1. За образовни профил електротехничар рачунара 

у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду 

2. за образовни профил електромонтер мрежа и постројења 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

3. за образовни профил електромеханичар за машине и опрему 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

4. за образовни профил електроинсталатер 

у трогодишњем образовању у I,II,III разреду 

 

 

  

 Настава се изводи у згради бивше Гимназије ,,Пиво Караматијевић“ укупне површине 1600м2 

и у згради бивше Техничке школе укупне површине 1050м2. 

 Настава физичког васпитања се изводи и у градско-школској дворани укупне површине 

1800м2. 

 Практична настава се изводи у привредним друштвима и угоститељским објектима у Новој 

Вароши са којима Школа закључује уговоре.   

 

 

Ред.бр. Врста просторије Број просторија Површина у м2 

1. Учионице опште намене 14 810 

2. Кабинети 7 350 

3. Лабораторија 1 50 

4. Киоск брзе хране 1 15 

5. Хала за физичко васпитање 1 1800 

6. Библиотека 2 80 

7. Зборнице 2 100 

8. Канцеларије 5 90 

9. Архива 8 60 

10. Чајна кухиња 2 56 



 

 

6 Средња школа Нова Варош - Школски развојни план 2018/19. – 2022/23. 

11. Остале просторије 2 150 

12. Тоалети 20 140 

13. 
Ходници, холови и 

степениште 
 750 

14. Котларница 2 100 

15. Двориште 2  

 

Мисија Школе 
 Мисија наше школе је да подстиче лични, социјални, емоционални и интелектуални развој 
свих ученика и наставника који ће у атмосфери поверења, међусобног уважавања и толеранције 
радити, стварати и стицати квалитетна и трајна знања, вештине и вредности примењива у даљем 
образовању и професионалном развоју. 

 

Какву школу ми желимо: 

 Желимо школу у којој ћемо унапређивати квалитет школе као организације, квалитет наставе, 
наставника као професионалаца и подизати ниво постигнућа ученика и развој њихових компетенција. 

 

Снаге и слабости 

Снаге 
1.  Добра пролазност ученика при упису на факултете и током даљег школовања 

2.  Квалитет ученика уписаних из ОШ 

3.  Стручни наставни кадар спреман за даље усавршавање 

4.  Добри резултати ученика на свим нивоима такмичења 

5.  Добра комуникација на свим релацијама: ученик – ученик, наставник - ученик и наставник – 
наставник, директор – наставник 

6.  Успешност у тимском решавању проблема 

7.  Постојање и активност ученичког парламента 

8.  Велики број ученика који се баве ваннаставним активностима  

9. Разноврсност ваннаставних активности 

10. Отвореност за сарадњу са локалном заједницом 

11. Спој искуства и младости код запослених 

12. Непостојање насиља у школи 

13. Рад школе у једној смени 

Слабости 

 
1.Новооснована школа 

2.Недостатак савремених наставних средстава,  стручне литературе 

3.Немогућност извођења кабинетске наставе 

4. Недовољна унутрашња и спољашња мотивација ученика за учење 

5.Лош материјални положај ученика и наставника 
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6.Неуједначени критеријуми и ангажованост наставника у оквиру ваннаставних   активности 

7. Непостојање довољно јасних стандарда за вредновање учења и владања ученика 

8. Недовољна сарадња ученика са наставницима на решавању проблема 

9. Велики отпор запослених према вршењу административне функције 

10.Слаба информатичка посменост појединих наставника 

11. Недовољно каријерно праћење бивших ученика 

12.Недовољна мотивација родитеља за партнерство и сарадњу са школом 

 

Ресурси школске средине 
 

Унутрашњи ресурси 
Људи 

 Школа има укупно 65 запослених.  Укупан број наставног особља у школи је 49. Велики број 
наставника ради у по две школе. 

Финансијска средства 

 Школа се финансира из општинског и републичког буџета и средствима од спознора. 

 

 

Спољашни ресури 

 
1. Институције културе 

2. Спортска и културно - уметничка удружења 

3. Образовне институције 

4. Министарство просвете и спорта 

5. Стручна удружења 

6. Родитељи 

7. Приватни предузетници 

8. Успешна друштвена предузећа 

9. Медији 

 

Идеје за коришћење ресурса средине 

Културне институције 

 Сарадња са Домом културе „Јован Томић“ кроз рад ученика драмске и рецитаторске секције и 
друге активности везане за културу; добијање повластица за позоришне и биоскопске 
представе 

 Сарадња са Библиотеком „Јован Томић“  у организацији књижевних вечери, али и у оквиру 
реализације образовног рада и ваннаставних активности ученика (доступност литературе коју 
не поседује школска библиотека, коришћење читаонице) 
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 Сарадња историјске  и библиотичке секције са Музејом 

Спортска и културно - уметничка удружења: 

 Сарадња са спортским клубовима у организовању спортских турнира 

 Сарадња са КУД – ом 

Образовне институције 

 Повезивање са другим образовним институцијама града ( Основна школа „Живко Љујић“, 
Дечији вртић „Паша и Наташа“ ) на нивоу стручних већа 

 Осмишљавање и реализација заједничких пројеката са другим институцијама 

 Стручна помоћ при едукацији запослених и ученика 

 Финансијска помоћ за реализацију пројеката 

 Повезивање са другим школама 

 Подршка у реализацији идеја ученика и запослених 

 Афирмисање школе 

Скупштина Града 

 Учешће Школе у планирању и расподели буџетских средстава 

 Благовремено информисање о међународним и националним донаторским конкурсима 

 Обезбеђивање стручне помоћи при изради пројеката 

 Подршка и препоруке приликом учешћа на јавним конкурсима 

 Континуирана афирмација  Средње школе као дела културног идентитата Града 

Стручна удружења 

 Обезбеђивање стручних предавања и литературе 

 Помоћ у професионалној оријентацији 

 Помоћ у раду са талентованим ученицима 

 Учешће и рад на заједничким пројектима 

 Организовање наградних конкурса и других такмичарских активности 

 Помоћ у техничком опремању школе 

 

Приватни предузетници и успешна државна и јавна предузећа 

 Предузећа „ Златарпласт“ и „ Дринско - Лимске хидроелектране - финансијска помоћ у 
уређењу школског простора и набавци учила; 

 Центар за социјални рад - помоћ у појачаном образовно - васпитном раду са ученицима; 

 АМСС 

 Дом здравља – систематски прегледи ученика и предавања из разних области медицине која 
су значајна за живот и здравље и хигијену ученика 

 туристичко – угоститељски објекти (планина Златар, вештачка језера) 

Овим ресурсима нудимо партнерски однос и међусобну сарадњу у смислу понуде наших 

унутрашњих ресурса (коришћење спортске сале, израда Интернет презентације за њихове потребе, 

ангажовање школског хора у обележавању пригодних датума њихових фирми, организовање 

културних садржаја за запослене у тим фирмама, сакупљање секундарних суровинаи сл.) као услуге 

за коју би следила помоћ у облику који одговара обема странама. 

Родитељи 

 Упознавање родитеља са радом и свим активностима као и актуелним проблемима у школи 
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 Сарадња и помоћ родитеља у организацији рада школе 

 Обезбеђивање финансијске помоћи школи 

 Помоћ приликом професионалне оријентације ученика 

Медији 

 Неговање добрих односа са медијима 

 Информисање о свим активностима у школи 

 Директно ангажовање и обука деце за комуникацију са медијима 

 Креирање видљиве и трајне слике школе у медијима 

 

ПОТРЕБЕ У ОКВИРУ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Програмирање образовно васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

 Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи 

 Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања 
и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих 
и предметних компетенција. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

 Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

 Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

 Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Промовисање ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним 
активностима 

 Континуирано праћење успешности ученика 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика 

 Помоћ и подршка ученицима при избору даљег образовања 

 

ЕТОС 

 Развијање безбедног и пријатног школског амбијента  

 Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи 

 Унапређење сарадње на свим новоима 

 Развијање школе као центра иновација и васпитно-образовне изузетности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЉУДСКИМ 
РЕСУРСИМА 

 Ефикасно и ефективно организовање рада школе 

 Функционалан систем праћења и вредновања рада школе 

 Развијање система стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних сарадника и 
директора 
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 Унапређење материјално – техничких средстава рада 

 Развијање предузетничког духа и подржавање иницијатива 
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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

2018. – 2023. године 

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Школски развојни план основ је за садржину Шкослког програма и годишњих планова рада 
Средње школе 
1. ЗАДАТАК: Усклађеност  школских  документа уз уважавање узрасних,развојних и специфичних потреба ученика 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1. 
Упознавање наставника са 

начином усклађивања школских 
докумената 

Директор и 
педагог Школе, 
стручни актив 

за ШРП 

Септембар сваке школске 
године 

Сви 
наставници 

прате и 
усклађују 
школска 

документа 

Записници са 
седница НВ, 
ПК, тимова, 

већа 

 
 
 

2. 

Упознавање наставника са 
садржајем и функцијом Школског 
развојног плана и процесом његове 

израде 
 

Актив за 
школско 
развојно 

планирање 

Септембар сваке школске 
године на седницама 

Наставничког већа, на 
седницама Педагошког 

колегијума 

Сви 
наставници 

познају 
Школски 

развојни план и 
схватају његов 

значај и 
функцију 

Записници са 
седница 

Наставничког 
већа и 

Педагошког 
колегијума 

3. 

Усаглашавање Годишњег плана 
рада школе са развојним планом, 

школским програмом и годишњим 
календаром, као и са годишњим 

извештајем о раду Школе 

ШРТ, Тим за 
израду Год. 
плана рада 
Школе и 

Школског 
програма и год.  

извештаја 

Јун сваке школске године 

Поштовање 
препорука 

ШРТ-а ШПТ-а 
за усаглаш. 
унапређење 

израде 
Год.плана рада 

Извештај 
Актива за 
школско 
развојно 

планирање, за 
развој 

школског 
програма 
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4. 

Усклађивање планова рада 
стручних већа – Наставничког 

већа, Одељењских већа, 
Педагошког колегијума 

Тим за израду 
Годишњег 
плана рада 

Школе 

Август и септембар сваке 
школске године 

Усклађени и 
побољшани 

планови рада 
стручних већа 

Годишњи план 
рада школе и 

Годишњи 
извештај 

5. 
Усклађивање планова рада 

стручних већа за област предмета 

Стручна већа 
за област 
предмета 

Август и септембар сваке 
школске године 

Усклађени и 
побољшани 

планови рада 
стручних већа 

за област 
предмета 

Годињи план 
рада школе и 

Годишњи 
извештај 

6. 
Усклађивање индивидуалних 

планова рада одељењских 
старешина 

Одељењске 
старешине 

свих разреда 

Август и септембар сваке 
школске године 

Усклађени и 
побољшани 

планови рада 
одељењских 
старешина 

Годињи план 
рада школе и 

Годишњи 
извештај 

7. 

Усклађивање планова рада секција 
и организације ваннаставних 

активности у складу са реалним 
могућностима реализације 

Председници 
секција 

Август и септембар сваке 
школске године 

Усклађени и 
побољшани 

планови рада 
секција 

Годињи план 
рада школе и 

Годишњи 
извештај 

8. 
Континуирано извештавање 

тимова, органа током школске 
године 

Председници 
тимова, органа 

Крај првог и другог 
полугодишта и на крају 

године 

Сви тимови, 
органи поднели 
своје извештаје 

Записници са 
седница НВ, 

ОВ, ШО 

9. 

Уважавати узрасне, развојне и 
специфичне потребе ученика, као 
и потребе школе приликом израде 

школских докумената 

Тимови за 
израду 

школских 
докумената 

Континуирано током 
године 

Сви ученици 
напредују у 
складу са 

својим 
могућностима; 

планови 
направљени 

према 
потребама 

школе 

Записници са 
НВ, ОВ, ШО 
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10. Анализа урађеног усклађивања 

Актив за 
школско 
развојно 

планирање 

Јун и јул сваке школске 
године 

Усклађен и 
побољшани 

школски 
документи 

Извештај о 
релизацији 
Школског 
развојног 

плана 
2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: ПОБОЉШАТИ ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
2. ЗАДАТАК: ПЛАНИРАТИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИ РАД УСМЕРЕН НА РАЗВОЈ И ОСТВАРИВАЊЕ 
ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ИСХОДЕ У НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА И 
КОМПЕТЕНЦИЈАМА 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

1. 

Анализа годишњих и 
оперативних планова 

рада наставника, као и 
припреме за час 

Педагог,ШРТ 
Почетак и 

континуирано 
током године 

Сви наставници користе 
стандарде и исходе у свом 
оперативном и глобалном 

планирању, као и 
различите методе и 

технике које доприносе 
већој активности ученика 

Планови рада 
наставника 

2. 

Допунски и додатни 
рад се организује у 

складу са 
постигнућима ученика 

Педагог, 
одељењске 
старешине, 

наставници,ШРТ 

Током године 

Сви наставници организују 
остале облике 

обр.васп.рада у складу са 
постигнућима ученика 

Евиденција 
наставника, 

дневник рада 

3. 

Планирање васпитног 
рада засновано је на 
интересовањима и 

потребама ученика, 
условима окружења 

Педагог, 
одељењске 
старешине, 
наставници, 

ШРТ 

Током године 

Сви наставници планирају 
васп. рад према 

интересовањима,потребама 
ученика, услов. окружења, 
истраживачким подацима 

Записници 
секција, НВ, 

ОВ 

4. 
Наставници се 
самовреднују 

Педагог, 
координатор 

практичне 

Континуирано 
током године 

Сви наставници у својим 
припремама за час пишу 
реализацију планираних 

Протоколи са 
посете часа, 
припреме за 
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наставе, 
директор, ШРТ 

активности час 

 

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење наставног процеса 
1. ЗАДАТАК: Оперативно планирање и припремање усклађено са специфичностима одељења. припремање наставе засноване 
на различитостима ученика у погледу знања, искуства и способности. 

Р. 
бр. 

Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

 
1. 

Наставник износи циљеве/исходе часа, 
даје објашњења , упуства и кључне 

појмове који су јасни ученицима 

Наставници, 
педагог 

Континуирано, 
током сваке 

школске године 

Ученицима су 
јасни циљеви 
часа, разумеју 
објашњења и 

кључне појмове 

Протоколи са 
часа, педагошка 

евиденција 
наставника 

 
 
 

2. 

Наставник користи различите методе 
рада (облике рада, технике, поступке), 
ефикасно структуира и повезује делове 

часа у циљу развоја пажње, радозналости 
и критичког мишљења код ученика 

Наставници, 
педагог 

Континуирано, 
током сваке 

школске године 

Наставници 
користи 

различите облике 
и методе рада, 
иновативнији 

часови, ученици 
активнији 

Посете часова 
педагога, 

директора и 
координатора, 
записници са 
стручних већа 

3. 
Наставник у раду користи Блумову 

таксономију , поставља задатке 
различитог нивоа сложености 

Наставници, 
педагог 

Континуирано, 
током сваке 

школске године 

Наставници 
прилагођавају 

наставу 
индивидуалним 

карактеристикама 
ученика, користе 

различите 
наставне 

материјале, 
задатке 

Припреме 
наставника, 

насатвни 
материјал, 

записници са 
седница стручних 
већа, протоколи 
посете часова 
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различитог нивоа 
сложености 

4. 
Наставник рационално користи време, 

простор, наставна средства и друге 
ресурсе 

Предметни 
Наставници, 

педагог 

Континуиранo  
Током сваке 
школске год 

Нема празног 
хода у настави, 

наставна средства 
прилагођена циљу 

часа, простор 
прилагођен 

потребама часа 

Писана припрема 
наставника, 

протоколи посете 
часа 

2. задатак: Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

1. 

Наставник прилагођава захтеве, начин 
рада и наставни материјал према 
могућностима и индивидуалним 

потребама сваког ученика 

Предметни 
наставници, 

педагог 

Континуиранo  
Током сваке 
школске год 

Сваки ученик има 
могућност да 
напредује у 

складу са својим 
индивидуалним 

потребама и 
могућностима 

Писана припрема 
наставника, 

наставни 
материјал, 
педагошка 
евиденција 
наставника, 

протоколи са 
посете часа 

2. 
Наставник посвећује време ,пажњу и 
прилагођава темпо рада различитим 

образовно-васпитним потребама ученика 

Предметни 
наставници, 

педагог 

Континуиранo  
Током сваке 
школске год 

Сваки ученик има 
могућност да 

напредује темпом 
рада који му 

одговара 

Посете часа, 
педагошка 
евиденција, 
припрема, 

записници са 
седница стручног 

већа 

3. 
Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјал на основу 
ИОП-а и плана индивидуализације 

Предметни 
наставници, тим 

за иоп 

Континуиранo  
Током сваке 
школске год 

Наставници 
припремају 
специфичан 

материјал/задатке 
за ученике који 
раде по ИОП-у 

Наставни 
материјал, 
припреме 

наставника , 
записници са 

седница тима за 
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или 
индивидуализациј

и 

иоп, записници са 
седница ОВ 

4. 
Наставници подстичу укључивање 
ученика којима је потребна додатна 
подршка у заједничке активности 

Наставници, тим 
за иоп 

Континуиранo  
Током сваке 
школске год 

Сви ученици 
којима је 

потребна додатна 
подршка 

укључени су у 
заједничке 
активности 

Записници тима 
са ИОП-а, књига 

евиденције 
осталих облика 
обр.-вас.рада 

3.ЗАДАТАК: Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 
Развијање одговорног односа према раду код ученика; наставници користе разне методе рада са циљем развоја пажње, радозналости и 

критичког мишљења код ученика 

1. 

Коришћење у настави проблемских 
задатака чије решавање укључује 

повезивање са претходно наученим у 
различитим областима, професионалном 

праксом и свакодневним животом. 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Тест провере, 
вежбе, практични 

радови 

Посете часова 
педагога и 
директора, 

координатора 
практичне наставе 

2. 

Упућивање ученика на постављање 
личних конкретних циљева у учењу,на 
развијање способности процене свог и 

рада другова 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Ученици су 
способни да 

дефинишу своје 
циљеве и да их се 

придржавају, 
способни да 

искажу оцену 
рада 

Евиденција 
предметних 
наставника 

3. 

Ученик има могућност избора у вези са 
начином обраде теме, обликом рада или 

материјала, употребом савремених 
технологија 

Предметни 
наставниви 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Ученици 
учествују у 

припреми часа-
обради теме, 

изради 
презентација, 

Посете часова , 
наставни 

материјали, 
записници 

стручних већа 
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4. 
Израда пројеката, планирање, решавање 

проблема 
Предметни 
наставници 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Учествовање у 
изради пројеката, 
предлагање тема, 
израда пројекта 

Евиденција 
предметних 
наставника 

4. ЗАДАТАК:  Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

1. 
Примена сумативног и формативног 

оцењивања ученика 
Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Конкретизовање 
квалитета рада 
кроз објективну 

оцену постигнућа 
ученика 

Педагошка 
евиденција 
наставника, 

посете часовима, 

2. 

Јасно информисање ученика о 
критеријумима оцењивања, 

стандардима,као и давање повратних 
информација 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Примена 
стандарда у 

свакодневном 
раду 

Евиденција 
предметних 
наставника 

3. 
Самостално постављање циља , 

самопроцена и самооцењивање ученика 

Предметни 
наставници,учени

ци 

Континуирано 
током школске 

године 

Напредак 
ученика, 

поређење процене 
ученика и 

наставника 

Евиденција 
предметних 
наставника, 

ученика 

5. ЗАДАТАК: Сваки ученик има прилику да буде успешан 

1. 
Међусобно уважавање 

наставника/инструктора практичне 
наставе и ученика 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Међусобно се 
уважавају, 

конструктивно 
успоставља и 

одржава 
дисциплину. 

Посете часова 
педагога и 
директора, 

координатора 
практичне наставе 

2. 
Упућивање ученика на постављање 
личних конкретних циљева у учењу 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Ученици су 
способни да 

дефинишу своје 
циљеве и да их се 

придржавају 

Евиденција 
предметних 
наставника 
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3. 

Ученик има могућност избора у вези са 
начином обраде теме, обликом рада или 

материјала. 
 

Предметни 
наставниви 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Ученици 
учествују у 

припреми часа-
обради теме 

Посете часова , 
наставни 

материјали, 
записници 

стручних већа 

4. 
Приликом оцењивања  питати за 

мишљење ученика који је одговарао и 
одељење 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Ученици се 
подстичу да буди 

објективни 
приликом 

вредновања 
сопстеног и туђег 

знања 

Извештај ШРТ-а 

5. 
Укључивање ученика у рад у пару / тиму 
како би свако могао да допринесе својим 

активностима 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Ученици вреднују 
рад свакога од 

њих, без обзира 
на оцену 

Евиденција 
наставника,настав

ни материјали, 
пројктна настава, 

 

III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 
Пуна оствареност образовних стандарда на свим нивоима и усклађености постигнућа и оцењивања 
1.ЗАДАТАК: 
Објективна провера знања и утврђивање остварености образовних стандарда  

Р. 
бр. 

Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

 
1. 

Обезбедити ажурну евиденцију  праћења 
успеха ученика и наставника на разним 
такмичењима, конкурсима у земљи и 

иностарнству 

Стручна већа, 
директор, педагог 

Континуирано 
током школске 

године 

Редовно вођење 
евиденције о 
такмичењима 

ученика и њихово 
промовисање 

извештаји 
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2. 

Рад на обезбеђивању континуираног и 
адекватног праћења ученика кроз 

педагошку свеску 

Предметни 
наставници, 

педагог 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Сви  наставници 
континуирано 

прате 
напредовање 

ученика и о томе  
воде уредну 
евиденцију 

Педагошке свеске 

 

Утврђивање постигнућа ученика у 
достизању образовних стандарда 

предвиђених за изборне предмете на 
матурскoм испиту 

 

Педагошки 
колегијум 

- релевантне 
институције 
- Тимови по 
наставним 

предметимa 
- Наставничкп 

веће 

Друго полугодиште 
сваке године 

Постигнућа 
ученика на  
завршним 

тестовима за 
изборне наставне 

предмете 
предвиђене на 

матурском испиту 

Тестови ученика, 
извештаји 

3. 
Припрема наставника и ученика за 

полагање Националне матуре 

Педагошки 
колегијум, 

стручна већа, 
наставничко веће 

 
2020.године 

Организовани 
часови припремне 

наставе за 
наставне предмете 

обухваћене 
Националном 

матуром 
- Наставници 

прошли обуку у 
ЕРАСМУС 
програму 

Резултат на 
матурском испиту 

4. 
Утврђивање постигнућа ученика на 

националном и међународном нивоу 

Педагошки 
колегијум, 

наставничко веће 
2020.године 

Презентација 
резултата ПИСА 

тестирања 

Резултати ПИСА 
тестова 
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2.ЗАДАТАК: Боља организација, посећеност и квалитет допунске и додатне наставе 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1. 
Развој метода за унапређење допунске 

наставе код наставних предмета 
предвиђених матурским испитом 

Педагог, 
предметни 
наставници 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Боља 
организација и 

посећеност часова 
допунске наставе 

 

2. 

 
Укључивање ученика у допунску наставу 

у складу са својим потребама 
 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Велики број 
ученика похађа 

допунску наставу 
у складу са својим 

потребама 

Код школског 
педагога 

3. 
Укључивање ученика у додатну наставу у 

складу са индивидуалним потребама 

Предметни 
наставници, 

школски педагог 

Континуирано 
током сваке 
школске год. 

Велики број 
ученика похађа 

додатну наставу у 
складу са својим 

потребама 

Код школског 
педагога 

 
4. 

Ученици који похађају допунску и 
додатну наставу показују напредак према 

својим могућностима 

Предметни 
наставници, 

разредне 
старешине, 

школски педагог 

Континуирано 
током сваке 

школске  године 

Ученици показују 
напредак у учењу 

Стручна већа 

 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу стварања 
подстицаја радне атмосфере и активног учешћа свих у образовно-васпитном процесу 
1. ЗАДАТАК: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног процеса 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1. Утврдити безбедносно стање школе Разредне Почетак сваке Ученици су Код школског 



 

 

21 Средња школа Нова Варош - Школски развојни план 2018/19. – 2022/23. 

путем анкетног упитника за ученике старешине, 
школски педагог 

школске године анкетирани и 
сумирани су 

резултати 

педагога 

2. 

Едукација и информисање о облицима 
насиља, злостављања и занемаривања 

свих заинтересованих страна (код 
ученика развити одговорност за властите 
поступке, бригу о другима и сараднички 

однос) 

Одељењске 
старешине, 

педагог,  директор 

Током школске 
године 

Све 
заинтересоване 

стране су 
информисане о 

облицима насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Евиденција 
одељењских 
старешина, 
записници 

3. 

Обука вршњачких едукатора- 
организација едукативно-психолошких 

радионица које се односе на мирно 
решавање конфликта, медијацију, 

толеранција, поштовање различитости, 
реаговање у ситуацијама насиља и 

сл.(обуку пролазе ученици првог и другог 
разреда) 

Задужени  
наставници, 

педагог 

Током школске 
године 

Ученици првог и 
другог разреда 
свих одељења 

прошла су обуку 

Извештај ТЗБ 

4. 
Креирање и имплементација 

акција/кампања које се односе на 
превенција вршњачког насиља у школама 

Ученици, 
задужени 

наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

Успешно 
изведене акције 
које су у служби  

превенције 
насиља 

Извештај ТЗБ 

5. 
Промоција пројеката и примера добре 

праксе локалној заједници 

Ученици, 
наставници, 

педагог 

Током школске 
године 

Презентација 
пројеката и 

примера добре 
праксе локалној 

заједници 

Извештај ТЗБ 

2. ЗАДАТАК: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина. Подстицање и развијање социјалних вештина 
код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање 

другарства и сл. 
Р.бр. Опис активности Носиоци Време реализације Критеријум Извор доказа 
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активности активности успеха 

1. 
Упознати одељењске старешине са 

инструментом и методологијом 
утврђивања социјалног статуса  ченика 

Школски педагог 
Новембар сваке 
школске године 

Одељењске 
старешине 

познају 
методологију рада 

Код школског 
педагога 

2. Утврдити социјални статус ученика 
Одељењске 
старешине, 

педагог 

Децембар сваке 
школске године 

Анкетирани 
ученици 

Школски педагог 

3. 
Идентификовати неприлагођене 

(одбачене) ученике и направити њихове 
план подршке 

Школски педагог, 
одељењске 
старешине 

Децембар 

Ученици су 
дентификовани и 
направљен је план 
њихове подршке 

Школски педагог 

4. 
Индивидуално праћење и формирање 
досијеа ученика којима је потребна 

помоћ 

Школски педагог, 
одељењске 
старешине 

Континуирано 
током школске 

године 

Идентификовани
м ученицима се 

пружа неопходна 
помоћ 

Школски педагог 

5. 

Едукација ученика на часовима 
одељењског старешине – неговање 

демократског духа и развијање осећања 
припадности колективу 

Одељенски 
старешина 

Током школске 
године 

На часовима 
одељенске 

заједнице ученици 
се уче социјалним 

вештинама 

Евиденција 
одељенских 
старешина 

3. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика 

Р.бр. 
Опис активности 

 

Време 
реализације 
активности 

Носиоци 
активности 

Критеријум 
успеха 

 
Извор доказа 

1. 

Омогућити ученицима укљученост у 
хуманитарни и друштвено-корисни рад с 
циљем подстицања емпатије (неговање 

вршњачке помоћи) 

Предметни 
наставници, 

педагог, директор 

Током школске 
године 

Број ученика 
који подржава 
хуманитарне 

акције и 
друштвено- 
корисни рад 

Извештај 
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2. 
Рад на адекватном укључивању ученика у 

живот и интересе школе, као и у 
непосредно друштвено окружење 

Предметни 
наставници, 

педагог, директор 

Током школске 
године 

Већина 
ученика је 

заинтересован
а за неку 

ваннаставну 
активност или 

учествује у 
раду неке 
секције 

Извештај 

3. 

Наставити и установити нову сарадњу са 
релавантним установама и стручњацима 
који раде на промоцији репродуктивног 

здравља, равноправности полова и 
хуманих односа 

Предметни 
наставници, 

педагог, директор 

Током школске 
године 

Остварена 
сарадња са 

Дечјим 
диспанзером,с
аветовалиште

м за младе, 
Центром за 
социјални 

рад, МУП-ом, 
Црвеним 
крстом 

Извештај 

4. 

Подршка и помоћ ученицима при 
организацији различитих врста 

културних, музичких, спортских и 
сличних манифестација и облика 

дружења 

Предметни 
наставници, 

педагог, директор 

Током школске 
године 

Број 
реализовних 
културних, 
музичких, 

спортских и 
сличних 

манифестациј
а на 

годишњем 
нивоу 

Извештај 

5. Анализа урађеног у виду извештаја 
Предметни 
наставници, 

На крају школске 
године 

Изваштај 
говори о 

Извештај 
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педагог, директор реализованим 
активностима 
на годишњем 

нивоу 
4. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања 

Р.бр. Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 

Критеријум 
успеха 

 
Извор доказа 

1. 
Усклађивање програма професионалне 

оријентације са потребама ученика 

Предметни 
наставници, 

школски педагог 

Континуриано 
током шк.год. 

Ученицима се 
пружа 

неопходна 
помоћ 

Код школског 
педагога 

2. 
Интензивирати сарадњу са факултетима 

и вишим школама (теоријски део 
занимања) 

Директор и 
школски педагог 

Континуриано 
током школске 

године 

Успостављена 
је сарадња са 

свим 
високошколск

им 
установама за 

које су 
ученици 

заинтересован
и 

Код школског 
педагога 

3. 
Укључивање родитеља који ће 

презентовати своја занимања (практични 
део занимања) 

Разредне 
старешне трећег и 
четвртог разреда 

Континуриано 
током школске 

године 

Родитељи су 
приказали 
практични 
део своје 

струке 
ученицима 

Код школског 
педагога 

4. 
Успоставити интезивнију сарадњу са 

тржиштем рада, односно НСЗ (упућивање 
неопредељењих ученика на тестирање) 

Директор и 
школски педагог 

Континуриано 
током школске 

године 

Успостављена 
је  сарадња са 

НЗС и 
недопредељен

Код школског 
педагога 
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и  ученици су 
упућени на 
тестирање 

 

5. ЗАДАТАК: Унапређење рада ђачког парламента 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци 

активности 
Време реализације 

активности 

Критеријум 
успеха 

 
Извор доказа 

1. 
Помоћ при конституисању ђачког 

парламента 

Ученички 
парламент, 

руководство 
школе,предметни 

наставници 

Крај првог 
полугодишта 

Свако 
одељење има 

по два 
легитимно 
изабрана 

представника 
ђачком 

парламенту 

Евиденција ученичког 
парламента 

2. 
Континуирано повећање броја акција које 

су у организацији ђачког парламента и 
ученика који учествују у њима 

Руководство 
школе, разредне 

старешине, Савет 
родитеља 

Континуирано 
током школске 

године 

Број акција и 
пројеката које 
је реализовао 

ђачки 
парламент 

Годишњи извештаји о 
раду и евиденција 

парламента 

3. 
Логистичка подршка акцијама ђачког 

парламента 

Директор, 
школски педагог, 

предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Успешне 
акције 

ученичког 
парламента; 

повећање 
активности 

чланова 
ђачког 

парламента 

Записници са седница 
УП 

4. Обезведити доступност информација о Ученички Континуирано Акције Огласна табла, face – 
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раду ђачког парламента за све ученике и 
запослене (огласна табла, постављени 

извештаји на face - book страници / 
профилу УП ) 

парламент током школске 
године 

ученичког 
парламента су 
презентоване 
на face – book 

страници / 
профилу УП 

book страница / 
профил УП 

5. Извештај о раду 
Ученички 
парламент 

На крају школске 
године 

Састављен 
изв. о раду 

учен. парл. на 
год. нивоу 

Годишњи извештај 

6. ЗАДАТАК: Подтицати и омогућавати све видове програма размене (недељна, месечна годишња) ученика 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци 

активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Обезбедити свим ученицима доступност 

информација о различитим видовима 
размене 

Предметни 
наставници, 

предагог, 
директор 

Током школске 
године 

Све информације о 
размени су 
доступне 

ученицима путем 
огласних табли 

Извештај ШРТ 

2. 
Обезбедити препоруке ученицима који 

желе да конкуришу 

Предметни 
наставници, 

предагог, 
директор 

Током школске 
године 

Сваки ученик који 
жели да конкурише 
за програм размене 
је добио адекватну 

препоруку 

Извештај ШРТ 

3. 
Креирати размену ученика и као вид 

награде најбољим ученицима на нивоу 
школе 

Предметни 
наставници, 

предагог, 
директор 

Током школске 
године 

Најбољим 
ученицима се 

пружа могућност 
наградних 

путовања у оквиру 
размена 

Извештај ШРТ 

4. Омогућити повратну иформацију и Предметни Током школске Велики број Извештај ШРТ 
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размену искустава стечених путем 
размене 

наставници, 
предагог, 
директор 

године ученика је сазнао 
искустава оних 

који су учетвовали 
у размени 

5. 
Водити евиденцију о размени ученика на 

годишњем нивоу 

Координатор 
кључне 
области 

На крају школске 
године 

Постоји евидендија 
о свим разменама 

на годишњем 
нивоу 

Извештај ШРТ 

 

V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених 
основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа 
културе понашања 
1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи  

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци 

активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Успешна комуникација – повећати 

проток и доступност информација свим 
запосленима и ђацима 

Сви 
запослени, 

ученици 

Током школске 
године 

Објављивање и 
прослеђивање 
информација 

(усмено, штампано 
и електронски) 

Резултати анкетних 
упитника 

2. 
Редовно извештавање о учешћу чланова 

колектива и ученика у активностима 
значајним за одвијање школског живота 

Сви 
запослени, 

ученици 

Током школске 
године 

Сви запослени су 
упућени у 

активности и 
дешавања школи 

Резултати анкетних 
упитника 

3. 
Приказ новинских чланака и радио 

емисија о школи 

Сви 
запослени, 

ученици 

Током школске 
године 

Приказ на 
седницама 

Наставничког већа 

Записници, 
извештаји 

4. 
Организовање дружења, излета и 
екскурзија за чланове колектива 

Руководство 
школе, 

Током школске 
године 

Реализовани излети 
и екскурзије на 

Записници, 
извештаји 
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предметни 
наставници 

годишњем нивоу 

 

2. ЗАДАТАК: Презентовати школу путем Веб-сајта; занчајне информације превести на енглески језик; редовно га ажурирати 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Поделити одговорности члановима Тима 

за одржавање сајта 

Секције за 
рачунарство и 
информатику, 

предметни  
професори, 

ученички парламент 
и заинтересовани 

родитељи 

Континуирано 
током школске 

године 

Сваки члан има 
своју област за коју 

је задижен и 
редовно је ажурира 

Школски сајт 

2. Унапређење идејног решења сајта 

Секције за 
рачунарство и 
информатику, 

предметни 
професори,ученички 

парламент и 
заинтересовани 

родитељи 

Континуирано 
током школске 

године 

Направљено је 
побољшање 

школског сајта 
Школски сајт 

3. 
Омогућити успешнију комуникацију и 
сарадњу са ученицима и родитељима 

Секције за 
рачунарство и 
информатику, 

предметни 
професори,ученички 

парламент и 
заинтересовани 

родитељи 

Континуирано 
током школске 

године 

Сајт се редовно 
ажурира и бележи 

се повећани 
преглед 

Сајт школе 
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4. Превођење делова сајта на енглески језик 
Професори 

енглеског језика, 
ученици 

Континуирано 
током школске 

године 

Најбитније 
информације о 

школи су 
преведене на 

енглески језик 

Сајт школе 

5. Извештај о реализацији 

Координатор 
кључне области, 

Тим за ажурирање 
сајта 

На крају 
школске године 

Постоје извештаји 
о унапређењу сајта 
на годишњем нивоу 

Извештај ШРТ-а 

3. ЗАДАТАК:  Остварити сарадњу Средње школе са школама у окружењу и тежити ка томе да она прерасте у традиционално 
дружење 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Направити договоре у вези 

посета Средње школе другим 
школама 

Директор школе, предметни 
наставници 

Септембар, 
октобар 

Постигнути 
договори о сарадњи 

Код директора 

2. 
Договорити пријем гостију у 

Средњу школу 
Директор школе, предметни 

наставници 
Септембар, 

октобар 
Постигнути 

договори о сарадњи 
Код директора 

3. 
Саставити план активности које 
ће адекватно представити нашу 

школу и град 

Предметни наставници, 
ученици 

Септембар, 
октобар 

Активности 
успешно 

представљају 
школу и град 

Код предметних 
наставника 

4. 
Организација и реализација 

тематских сарадњи 
Директор, предметни 
наставници, ученици 

Током школске 
године 

Успешно 
представљена 

школа 

Извештаји ШТР-а, 
видео-записи 
активности 
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4. ЗАДАТАК: Радити на осигурању безбедне школске средине и стварању пријатног школског амбијента 
Р. 
Бр. 

Опис активности 
 

Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. Организовати превентивне 
активности  које доприносе 

безбедности школске заједнице 

Тим за борбу против 
насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током школске 
године 

Школа је безбедна 
средина 

Извештај Тима 

2.  Развијати функционалну мрежу 
за решавање проблема насиља 

Сви запослени Током школске 
године 

Успешно 
спроведене 

интервенције у 
случају насиља  

Извештаји 

3. Школски простор уредити тако 
да показује добродошлицу и 
негативан став према насиљу 

Предметни наставници, 
ученици 

Током школске 
године 

Пријатан школски 
амбијент 

Школски простор 

4.  Разматрање и прихватање 
ученичких иницијатива 

Наставничко веће Током школске 
године 

Прихваћене и 
реализоване 
иницијативе 

ученика 

Записници са 
седница 

Наставничког већа 
и УП 

 

 

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ , УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у управљању 

јавним средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и 
континуирано спровођење самовредновања и вредновања рада 

1. ЗАДАТАК: Директор мора бити сратег, организатор, контролор, комуникатор, доносилац одлика, иноватор, мотиватор и вођа 
школских тимова 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Подизање квалитета 

комуникације и међуљудских 
Директор школе 

Континуирано 
током школске 

Број 
индивидуалних 

Извештаји о раду 
директора 
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односа свих школских актера године разгвора са 
запосленима и 

ученицима 

2. 

Реализација, координација 
стручним већима, радним 

групама и школским 
тимовима 

Директор школе 
Континуирано 
током школске 

године 

Број реализованих 
радних састанака 

Извештаји о раду 
директора 

3. 
Развијање сарадње са 

родитељима и локалном 
заједницом 

Директор школе 
Континуирано 
током школске 

године 

Број реализованих 
пројеката који 

укључују родитеље 
и локалну 
заједницу 

Извештаји о раду 
директора 

4. 
Развијање сарадње са 

партнерским 
школама у земљи 

Директор школе 
Континуирано 
током школске 

године 

Број остварених 
сарадњи са 

партнерским 
школама 

Извештаји о раду 
директора 

 

Директор својим вођењем  
треба да мотивише запослене, 
да буде отворен за промене, 

иновације, да се стручно 
усавршава 

Директор школе 
Континуирано 

током сваке 
школске године 

Директор посвећен 
послу, задовољни 

запослени 

Извештаји о раду 
директора 

5. Анализа урађеног Директор школе 
У законски 

предвиђеном року 

Анализа показује 
висок ниво 
реализације 

Извештаји о раду 
директора 

 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити савремен, стручан, мотивисан наставни кадар, као и развој његових кључних способности: 
самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност и сл. 

1. ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних сарадника и директора 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. Анализа потреба и израда Стручна већа за област Континуирано Утврђене су Извештаји Актива 
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плана стручног усавршавања 
на свим нивоима 

предмета, Педагошки 
колегијум 

током школске 
године 

потребе и 
направљен је план 

стручног 
усавршавања 

за школско 
развојно 

планирање 

2. 
Понудити и омогућити 

различите облике стручног 
усавршавања наставника 

Директор, педагог 
Континуирано 
током школске 

године 

Број наставника 
који пролазе обуке 

на годишњем нивоу 

Извештаји Актива 
за школско 

развојно 
планирање 

3. 

Мотивисати наставнике за 
анализу наученог на 
семинарима на нивоу 

стручних већа 

Директор, педагог,Актив за 
школско развојно планирање 

Континуирано 
током школске 

године 

Урађена је анализа 
наученог на 
семинарима 

Извештаји  
Стручних већа 

4. 

Мотивисати наставнике за 
употребу новостечених 

вештина и знања краз разне 
облике професионалних 

активности 

Директор, педагог,Актив за 
школско развојно планирање 

Континуирано 
током школске 

године 

Наставници 
користе и 

примењују знања и 
вештине усвојене 
на обуци у свом 

раду 

Писане припреме 
наставнике, 

хоризонталне 
евалуације, 

анализе директора 
и педагога 

5. 

Оформити мрежу предметних 
сарадника (могу и стручна 
већа) за размену искустава 
наставника између школа 

Директор, стручни 
сарадници, предметни 

наставници 

Континуирано 
током школске 

године 

Стечена искуства 
се успешно 
размењују 

Извештаји 
Стручних већа 

3. ЗАДАТАК: Подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и директора 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 

Утврђивање потреба и израда 
плана напредовања и 

професионалног развоја 
наставника, стручнх 

сарадника и директора 

Предметни наставници, 
директор и педагог школе 

На почетку сваке 
школске године 

Утврђене су 
потребе и 

направљен је план 
професионалног 

развоја запослених 

Извештаји актива 
за школско 

развојно 
планирање 

2. Развијање менторских односа Директор, педагог, По потреби Број наставника Извештаји актива 
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на релацији наставник – 
ментор и наставник-

проправник 

предметни наставници који су били 
ментори 

припраницима у 
школи и ван ње 

за школско 
развојно 

планирање 

3. 

Мотивисати наставнике да 
стекну звање ментора, 

саветника и вишег пеагошког 
саветника 

Директор, педагог, 
предметни наставници 

Током школске 
године 

Број наставника 
који је стекао 

одређења звања 

Извештаји актива 
за школско 

развојно 
планирање 

4. 

Омогућити приказ 
истраживања и пројеката које 

су у школи спроводили 
наставници 

Стручна већа, директор 
Током школске 

године 

Број приказа 
истраживања и 

пројеката 
наставника 

Извештаји актива 
за школско 

развојно 
планирање 

5. 

Омогућити приказ 
објављених стручних чланака, 
рецензија, стручних књига и 

уџбеника 

Стручна већа, директор 
Током школске 

године 

Број приказа 
објављених 

стучних чланака, 
рецензија, 

стручних књига и 
уџбеника 

Извештаји актива 
за школско 

развојно 
планирање 

6. 
Анализа професионалног 

развоја запослених 
Стручна већа, Педагошки 

колегијум 
Током школске 

године 

Број наставника и 
руководећег кадра 

у школи који на 
годишњем нивоу 

користе 
могућности 

професионалног 
развоја 

Извештаји актива 
за школско 

развојно 
планирање 

4. ЗАДАТАК: Развијени капацитети за креирање и организовање наставе изборних предмета 

Р.бр. 
Опис активности 

 
Носиоци активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха 
 

Извор доказа 

1. 
Набавити одговарајућу 

литературу о предстојећој 
Библиотекари 

Континуирано у 
складу са 

Набављена је 
одговарајућа 

Библиотека 
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реформи гимназије потребама литература о 
реформи гимназије 

2. 

Омогућити обуку наставника, 
стручних сарадника и 

руководства путем семинара 
и извештавања - реформа 

захтева ''нови тип наставника'' 
који ће бити припремљен да 

употребом разноврсних 
метода учења стави ученика у 

центар активности 

Руководство школе 
Континуирано у 

складу са 
потребама 

Развијени 
капацитети за 

креирање и 
организовање 

наставе изборних 
предмета 

Код школског 
педагога 

3. 

Да се на нивоу стручних већа 
за област предмета додатно 

осмисли и организује изборна 
настава како би опредељеност 
ученика за одређене предмете 

у изборној настави била 
својеврсна припрема и 

оријентације према 
одређеним студијским 

групама 

Стручна већа, директор и 
педагог школе 

Континуирано у 
складу са 
потребама 

Осмишљена и 
добро организована 

настава изборних 
предмета 

Код стручних већа 

4. Анализа урађеног 
Директор, школски педагог, 

предметни наставници 

Континуирано у 
складу са 
потребама 

Сви учесници у 
образовно – 

васпитном систему 
задовољни су 

квалитетом наставе 

Извештаји актива 
за школско  

развојно 
планирање 

 

5. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе - набавка школске опреме, наставних средстава и 
дидактичких материјала 

Р.бр. Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 
Критеријум успеха Извор доказа 
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Потребна литература је 

набављена 
Библиотека 

2. 

Набавка ормара и паноа за 
уређење изложбеног простора 
за пехаре, медаље и ученичке 

радове 

Директор школе 
Током школске 

године 

Набављени ормари 
који су у функцији 

изложбеног простора 

Увид и 
извештаји 

3. 

Набавка савременије 
информатичке опреме – 

постављање висећих видео - 
бимова у већини учионица 

Директор школе 
Током школске 

године 

Стара опрема је 
замењена новом, 

постављени су висећи 
видео-бимови у већини 

учионица и кабинета 

Увид и 
извештаји 

4. Набавка безичног интернета Директор школе 
Током школске 

године 
У школи постоји 

бежични интернет 
Увид и 

извештаји 

5. 
Анализа побољшаних 

материјално- техничких услова 
Школе 

Школски актив за развојно 
планирање 

На крају сваке 
школске године 

Планирано побољшање 
материјано-техничкох 

услова је 80% 
реализовано 

Увид и 
извештаји 

 

6.ЗАДАТАК: Школа подржава и негује предузетнички дух 

Р.бр. Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 
Критеријуми успеха Извор доказа 

1. 

Развијање  сарадње и мреже 
другим установама, 

владиним и невладиним 
организацијама, локаалном 

заједницом 

Директор, координатор 
Континуирано 

током сваке 
школске године 

Остварене сарадње, нови 
пројекти, дружења 

Пројекти, 
активности, 

смотре 

2. 

 
Развој предузетничке свести 

у оквиру  школе 
 

Задужени наставници и 
ученици 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Велики број наставника 
посетио манифестације, 

обуке 

Број 
активности и 

посећених 
манифестација 

3. Реализација и учешће у Наставници, директор Континуирано Реализовани нови пројекти 
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пројектима ради развоја 
међупредметних и  

предузетничких 
компетенција 

током сваке 
школске године 

пројекти, укључен 70% 
наставника 

4. 
Укључивање родитеља и 

ученика у разне активности у 
конкретним областима 

Наставници, директор, 
педагог 

Континуирано 
током сваке 

школске године 

Укључени родтитељи, 
ученици 

Записници са 
тимова, УП, 

ШО 

5. 
Развој и подстицање 
међународне сарадње 

Директор, задужени 
наставници 

Континуирано 
током сваке године 

Активности и 
укљученост у 

предуз.манифестације 

Број 
активности и 

посећених 
манифестација 
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ДЕО II 

ПРОГРАМИ КОЈИ ТРЕБА ДА ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

 

1) MЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛТАТА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Места за  унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата на матурском испиту – 
има, а мере унапређења  би се, пре свега  подразумевале: 

- континуирано праћење напретка и постигнућа ученика 

- примењивање свих облика праћења постигнућа ученика ради објективнијег оцењивања: 
оцењивање излагања, оцењивање истраживачког рада, оцењивање дебате, групног рада на часу, 
групног пројекта, оцењивање портфолија 

- константно подтицање самосталности у учењу, иницијативе код ученика и примене стечених 
знања у пракси 

- подстицање стваралачког и критичког мишљење код ученика са циљем повећања мотивисаности 
за учење уопште 

- редовно организовање часова допунске и додатне наставе и регистровање промена у нивоу и 
квалитетеу знања ученика након њихове реализације 

- подстицање учешћа ученика у ваннаставним, слободним активностима, као и у  одлучивању о 
облицима и врстама активности сходно њиховим интересовањима 

- оспособљавање ученика за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других 
ученика 

Такође,  у  циљу унапређивања образовно – васпитног рада, оквиру стручних већа, предметни 
наставници ће предложити програм истраживања и конкретне иновације које ће се у току године 
спровести у настави са циљем да се лакше и брже усвајају нове информације из свих наставних области. 

Главна тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање нових, савремених 
модела рада. Ту се пре свега мисли на смањење доминације фронталног  начина рада и предавање еx 
катедра.  

Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и ангажавања свих актера у школи на обезбеђивању 
оптималних услова за реализацију свих облика образовно-васпитног рада. Имајући у виду карактер 
гимназије као општеобразовне установе, посебна пажња ће се посветити организацији наставе и 
ваннаставним активностима, растерећивању ученика, успостављању нових односа у наставном процесу. 
Такође, посебна пажња ће се посветити индивидуализацији наставе, усклађивању критеријума 
оцењивања и елиминисању „периодичног“ оцењивања , смањењу броја изостанака као и формирању 
квалитативног, новог, професионалног, друштвеног и личног индентитета професора. 

Исрживања која ће се спровести на нивоу школе са циљем унапређивања образовно – васпитног рада: 

- Самовредновање и вредновање рада школе - Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

- Истраживање у оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања - 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Утврђивање социјалног статуса ученика - Тим за школско развојно планирање  

1а) Мере унапређења сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни профили 
средње стручне школе 
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- склапање уговора са послодавцима, тј.предузећима где ће ученици изводити практичну наставу ( 
АД '' Слога'', АД '' Аблендер'', Вила Јелена, Хотел Панорама, ТО Нове Вароши, Хотел Златник, 
Јелика ОД, Хотел Златарски бисери, Лимске ХЕ, АМСС). 

- континурана комуникација са послодавцима, разговори 

- евалуација. 

 

 

2) MЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И 
РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТЕА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 
УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

У Средњој школи не постоје ученици којима је потребна додатна подршка.  

Доступност одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања  и квалитетта образовања и 
васпитања би се обезбедила систематизованим, међусобно усклађеним и добро интегрисаним радом 
свих учесника у образовно – васпитном процесу, и радом са родитељима односно старатељима деце 
којима је потребна додатна подршка, као и са самом децом на следећи начин: 

1.  Радом одељењских старешина – на групним родитељским састанцима, као и индивидуалним 
разговорима са родитељима, родитељи би на почетку школске године били упознати са свим 
планираним мерама на нивоу школе у пружању подршке њиховој деци, пре свега са планом примене 
ИОП - а или индивидуализованог начина рада  

2. Штампањем информативног материјала у виду брошура намењених родитељима са свим релевантним 
подацима који се тичу пружања додатне подршке у школи:  

- дневни распоред активности и распоред  часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем 
које му пружа додатну подршку, распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, 
као и учесталост подршке;  

- циљеви образовно-васпитног рада 

- стандарди постигнућа прилагођени појединцу или за све предмете са образложењем за одступање 

- индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и 
раду са додатном подршком 

- индивидуализован начин рада наставника, тј. индивидуални приступ прилагођен врсти сметње; што би 
све заједно биле и мере унапређења квалитета образовања и васпитања 

3. Радом и доступношћу педагошко – психолошке службе у форми „отворених врата“ (jедном или 
неколико пута у току радне недеље, према процењеној потреби) у пружању специфичне подршке и 
оснаживања родитеља и ученика којима је потребна додатна подршка 

4. Доступношћу појединих предметних наставника (у чијим плановима и програмима рада постоји 
прилагођавање ученицима којима је потребна додатна подршка) родитељима, према унапред 
предвиђеном распореду сваког наставника за индивидуалне разговоре са родитељима 

5. Сарадњом школе и упућивањем родитеља на друге установе и институције специјализоване за 
пружање различитих видова подршке (медицинска саветовалишта, службе социјалног рада, клинички 
центри и рад са клиничким и дечјим психолозима, физио/психо терапеутима и сл.)  

6. Развијањем атмосфере прихватања и подршке ученицима којима је потребна додатна подршка на 
нивоу целе школе (кроз рад одељенских заједница, Ученичког парламента) и укључивањем ученика у 
редовне активности школе (у складу са њиховим способностима), чиме би се обезбедила успешна  и 
позитивна социјализација ових ученика 
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2.1) План рада са талентованим ученицима 

Садржај рада Носиоци активности 

идентификовање талентованих, даровитих и 
надарених ученика 

Одељенске старешине, психолошко – педагошка 
служба (у сарадњи са родитељима) 

идентификовање свих посебних способности 
којима се талентовани ученици истичу 

психолошко педагошка служба (применом 
одговарајућих мерних инструмената) 

прилагођавање наставних садржаја (појединих 
наставних планова и програма), метода и облика 

рада талентованим ученицима (индивидуализовани 
приступ у раду) 

предметни наставници, психолошко – педагошка 
служба 

организовање додатне наставе са садржајима 
прилагођеним талентованим ученицима 

предметни наставници, психолошко – педагошка 
служба 

укључивање талентованих ученика у рад 
одговарајућих секција 

предметни наставници, психолошко – педагошка 
служба 

упознавање, припремање и упућивање 
талентованих ученика на такмичења из сфере 

њихових интересовања 

предметни наставници, психолошко – педагошка 
служба 

истицање резултата рада талентованих ученика и 
њихово константно подстицање адекватним 

мерама награђивања 

директор, одељенске старешине 

 

рад на успешној социјализацији талентованих 
ученика и прихватању њихове посебности од 

стране других ученика 

одељенске старешине, психолошко – педагошка 
служба, одељенске заједнице 

 

рад са родитељима и њихово оснаживање за 
пружање подршке развоју потенцијала њихове 

деце 

одељенске старешине, психолошко – педагошка 
служба 

професионално усмеравање талентованих ученика психолошко – педагошка служба 

сарадња са другим институцијама од значаја за 
развој талената 

директор, психолошко – педагошка служба 
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3) ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА КАО И 
ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМ А И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И 
УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

Циљеви програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања: 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 
препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

 Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 

 Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља 

 Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

Специфични циљеви: 

 Ангажовање постојећих ресурса Школе за стварање безбедног и подстицајног окружења 

 Укључивање различитих учесника образовно-васпитног процеса у превенцију и заштиту деце 
кроз наставне и ван-наставне активности 

 Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских активности у заштити 
ученика 

Задаци: 

 Формирати Тим за заштиту ученика од насиља 

 Направити анализу, истраживање  у циљу процене безбедности   

 Планирати превентивне активности (у оквиру наставних и ваннаставних активности) уз активно 
учешће ученика и родитеља  у планирању и реализацији превентивних активности 

 Јасно дефинисати процедуре у ситуацијама насиља 

 Организовати и промовисати активности школе у циљу заштите ученика од насиља, 
учествовање у пројектима, конкурсима и сл. 

 Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом 

 Ученике и родитеље информисати о садржајима важним за безбедност и активностима 
образовно-васпитне установе на плану превенције, 

 Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма заштите 

 Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и сузбијању насиља 
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У табели је дат преглед активности, носилаца активности и време реализације: 

Р.
бр 

Опис активности Носиоци активности 
Време 

реализације 
Инструменти и 

технике 

1.Извештавање Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања о свом раду 
на Наставничком већу, 
Школском одбору и Савету 
родитеља. 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
ученички парламент 

 

Септембар 

 

Извештавање, 
анализирање, 
дискусија, анализа 
и бележење 
података 

2.Израда плана рада Тим за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања  укључивање 
свих интересних група - 
ученика, наставника, 
родитеља, помоћног особља 
и локалне заједнице у 
доношењу и развијању 
Програма превенције) 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, актив 
за школско развојно 
планирање, ученички 
парламент 

Септембар, 
октобар 

 

Радни састанак, 
консултације,  увид 
у стручну 
литературу, израда 
и конретизација 
Програма 

3.Едукација ученика о:  

-правима детета, обавезама 
иодговорностима у 
спречавању насиља, 

- Протоколу за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у образовно-
васпитним установама 
акционо планирање за 
промоцију ненасиља и 
недискриминације 

Школски психолог,  
наставници, УЦПД 

Циљна група: ученици 
првог и другог разреда 

Октобар, 
новембар, 
децембар 

Консултације, 
обука ученика у 
виду 
радионичарског 
рада, анализа и 
бележење података, 
дискусија, израда 
акционог плана 

4.Анкетирање ученика о 
евентуалном постојању 
различитих облика 
насилничког понашања у 
школи 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 

 Прикупљање и 
анализа података 

5.Креирање и дистрибуција 
едукативне брошуре и 
промо материјала: - 
промоција права детета, 
информисање о личним 
одговорностима ученика 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
ученици, УЦПД 

 

Новембар, 
децембар, 
јануар 

 

Радни састанак, 
анализа, обрада и 
одабир 
репрезентативних 
података и 
фотографија 

6.Креирање и имплементација Тим за заштиту Друго Радни састанак, 
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акција/кампања:  

-превенција вршњачког 
насиља у школама, 
промоција пројекта у 
локалној заједници 

 

ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, актив 
за школско развојно 
планирање, ученички 
парламент 

 

полугодиш
те 

 

Набавка материјала 
извођење 
активности и 
промоција 
пројекта, анализа и 
бележење података 

7.Анализа и састављање 
извештаја о раду Тим за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривање 

 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, актив 
за школско развојно 
планирање, ученички 
парламент 

Јун, јул 

 

Анализа података и 
докментације, 
састављање 
извештаја 

 

 

Програм повећања сарадње међу ученицима и родитељима 

Основни циљ сарадње школе са породицом огледа се у пружању помоћи родитељима за што успешније 
остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у реализацији образовно-васпитних 
задатака школе. Сарадњу родитеља са ученицима би било могуће унапредити кроз: 

- повремену (два пута годишње) реализацију родитељских састанака у присуству ученика на којима би 
се анализирао успех и дисциплина ученика из перспективе и родитеља и ученика, као и предлагале 
заједничких мера за унапређење успеха ученика у успеху и владању 

- упознавање родитеља са радом Учениког парламента и повремено укључивање родитеља у његов рад и 
активности ученика усмерене ка побољшању услова рада у школи 

- укључивање и активно учествовање родитеља у хуманитарним, културно – уметничким и другим 
друштвеним акцијама у организацији ученика 

-  саветодавни  рад са родитељима и ученицима који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и 
понашању; оснаживање родитеља да препознају карактеристике своје деце које указују на њихове 
изузетне способности; пружање психолошке помоћи родитељима и ученицима  у   акцидентним  
кризама 

Програм повећања сарадње међу запосленима и ученицима и запосленима 

Сарадња ученика и запослених у школи се остварује кроз: 

-  укључивање и активно учествовање свих запослених (у доменима њиховог рада и у складу са 
њиховим могућностима) у иницијативама ученика које се односе на побољшање услова рада у школи, 
као и у активностима од ширег друштвеног значаја у организацији ученика, у хуманитарним акцијама 
иницираним од стране ученика, организацији културно – уметничких и спортских манифестација у 
школи и сл. 

- праксом „отворених врата“ свих канцеларија (директор, правна служба, рачуноводство, помоћни 
простор, психолошко – педагошка служба, библиотека) унутар школе за различите видове помоћи, 
саветодавних активности и подршке ученицима 

- укључивањем ученика у рад појединих огранака школе (помоћ у уређењу школског простора и 
одржавања просторија чистим и уредним и сл.)   
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Програм повећања сарадње међу запосленима 

Програм повећања сарадње међу запосленима се остварује кроз: 

- редовне заједничке састанке свих стручних органа унутар школе и слободну размену и проток 
информација и мишљења поводом планирања, организације и реализације свих облика образовно – 
васпитног рада  

- тимске облике рада са циљем унапређења рада школе у целини 

- интеграцију и повезивање свих служби унутар школе са циљем остваривања заједничких интереса 

- организовање колективних ваншколских заједничких активности са циљем стварања духа заједништва 
и константног унапређивања међуљудских односа 

4) МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

Основни разлог осипања броја ученика из школе је везан уз исељавање становника са територије 
општине НоваВарош услед велике незапослености и константне потраге за бољим условима за 
живот и рад у развијенијим општинама Републике. Школа, зато, не може бити једини субјект који ће 
радити на спречавању осипања броја ђака, већ се овај проблем мора решавати системски и у сарадњи 
са локалном самоуправом и свим њеним институцијама 

Са циљем превенције осипања броја ученика, Средња школа остварује сарадњу, пре свега, са свим 
основним школама на територији општине и шире, а затим и са свим другим институцијама које јој 
помажу у промоцији јединствених вредности које поседује чиме се настоје привлачити ученици за 
упис у Средњу. 

Школски маркетинг, с тим у вези, је основа на којој почивају мере превенције осипања броја ученика:  

- информације и приказивање делатности школе (сајт, разглас, школски лист, билтен, изложбе, прикази, 
трибине и сл.) у самој школи, односно информације и приказивање делатности школе у средствима 
јавног информисања за локалне и шире средине, што се остварује кроз: 

 сарадњу школе са локалним медијима (радио, штампа) 

 истицањем постигнућа ученика наше школе у њиховом даљем развојном путу 

 адекватним системом награђивања и подстицања најбољих ученика и редовним обавештавањем 
јавности о томе 

 сарадњу са другим образовним институцијама 

 сарадњу са невладиним организацијама 

 презентацију школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред 

 сарадњу са школама са региона 

Локални лист „Златарске новости“ редовно објављује прилоге из делатности школе: упис, резултати 
такмичења из различитих области, разна културно-уметничка дешавања и остала дешавања везана за 
школу, а која су значајна за јавност и која би могла да определе будуће полазнике за избор и упис у 
нашу школу. 

Добра и интензивна сарадња са родитељима ученика који похађају нашу школу, као и њихова 
укљученост у делатност и активности школе, је такође мера којом се покушава утицати на задржавање 
постојећег и пораст броја ђака у наредним годинама, будући да je стицање општег и свеобухватног 
образовања у Средњој школи постао део породичних традиција људи нашег краја. 
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5) ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

Циљеви образовно - васпитне делатности школе се поред наставних садржаја појединих програма 
остварују и кроз: 

- пружање адекватне подршке ученицима кроз програмске садржаје рада психолошко – педагошке 
службе: испитивање општих и посебних способности ученика, њихових особина личности, когнитивног 
стила, мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, 
психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика, као и пружања  неопходне психолошке помоћи 
ученицима у развојним, животним или акцидентним кризама 

- програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- програм професионалне оријентације ученика 

- програм пружања подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу 

- програме промовисања здравих стилова живота и заштите животне средине 

- друштвено користан рад и културне активности школе 

- континуирано стручно усавршавање наставника којим се унапређује образовно – васпитни рад и 
прихватања потребе целоживотног образовања 

- процесе осавремењивања и модернизације наставе (у средствима, облицима и методама рада који се у 
пракси користе) 

- програм сарадње са породицом  

- програм сарадње са локалном заједницом 

 

6) ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ И ЗАВРШНЕ ИСПИТЕ  

Припремна настава за полагање матурских и завршних испита се реализује према индивидуалним 
плановима рада наставника садржајем усклађених процењеним приоритетима у обиму од најмање 5% од 
укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски испит. Припремна настава 
подразумева и упознавање ученика са важећим стандардима који се тичу форме и начина писања 
матурских радова.  

 

7) ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и осталих учесника у раду школе оствариће се 
кроз: 

a) Индивидуално усавршавање 

б)   Усавршавање у оквиру рада стручних актива 

в)   Усавршавање на окружним и републичким семинарима у организацији 
Министарства просвете  

а) Индивидуално усавршавање наставника 

Сваки наставник је дужан да се индивидуално усавршава користећи стручну литературу; стручне 
часописе, уџбенике, приручнике, збирке задатака, студије и слично. 

 Наставници су обавезни да се усавршавају и у складу са одређеним  изменама наставног плана 
предмета који предају. 

б) Усавршавање у оквиру програма рада стручних већа 
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Свако стручно веће донеће план  усавршавања својих чланова (а на основу личних планова усавршавања 
наставника) Стручна већа ће  план усавршавања својих чланова радити на основу  каталога 
акредитованих програма које је одобрило Министарство просвете за усавршавање наставника. 

Поред индивидуалног усавршавања и усавршавања у оквиру рада стручних већа, наставници ће се 
стручно  усавршавати на окружним и републичким семинарима које организује Министарство просвете 
према  распореду који сачини Министарство просвете Републике Србије -  Школска управа 
Златиборског округа 

На основу анализе досадашњег процеса стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 
осталих учесника у раду школе, као и на основу анализе рада школе у целини кроз процес 
самовредновања рада школе, установљене  су  приоритетне области образовно – васпитног процеса које 
изискују додатна даља усавршавања и унапређења.  

Приоритети стручног усавршавања су: усавршавање компетенција за поучавање и учење тј. 
унапређивање знања о когнитивном развоју ученика, о природи учења, различитим стиловима учења и 
стратегијама учења, као и о природи мишљења и формирању научних појмова, односно компетенција за 
подршку развоју личности ученика тј. унапређивање знања  о психичком, емоционалном и социјалном 
развоју ученика, о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група, о различитим 
врстама мотивације и начина мотивисања ученика као и подстцања развоја капацитета свих ученика уз 
уважавање индивидуалности. 

Директор ће се стручно усавршавати на окружним и републичким семинарима које организује 
Министарство просвете према  распореду који сачини Министарство просвете Републике Србије - 
Школска управа Златиборског округа. 

 

8) ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНОГ САРАДНИКА И 
ВАСПИТАЧА 

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да стекне звање: 
педагошки саветник, ментор, инструктор и вишипедагошки саветник 

Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем 
захтева установи. Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за 
стицање звања прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовно-васпитних 
циљева на основу услова за стицање звања утврђених правилником.  

У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена 
остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за: 

- наставника - од стручног већа за област предмета и од просветног саветника;  

- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника;  

Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор доставља 
на мишљење наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету родитеља, са 
прибављеним позитивним мишљењима и проценом. 

Након прибављених позитивних мишљења наставничког, васпитно-образовног, односно педагошког 
већа и савета родитеља директор доноси решење о стицању одговарајућег звања наставника, васпитача 
и стручног сарадника.  

Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког саветника 
директор прибавља и мишљење Завода. По прибављеном позитивном мишљењу Завода директор 
доноси решење о стицању звања. 
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9) ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У 
РАД ШКОЛЕ 

Основни циљ сарадње школе са родитељима / старатељима огледа се у пружању помоћи родитељима за 
што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у реализацији 
образовно - васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави што ближе и чешће 
контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о карактеристикама физичког, емоционалног, 
интелектуалног и социјалног развоја ученика, о њиховим интересовањима и потребама, одељењски 
старешина упознаје и породичне прилике и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и 
података, уз консултације са члановима одељењског већа и директором, одељењски старешина ће моћи 
да изабере најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и подстицање ученика. 

Сарадња са родитељима оствариваће се кроз рад на одељењским и општим родитељским састанцима, 
индивидуалним контактима и кроз рад Савета родитеља.  

Сарадња са породицом реализоваће се и кроз програм рада психолшко – педагошке службе: саветодавни  
рад са родитељима ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању; саветодавни  
рад и усмеравање родитеља чија деца врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен 
појачани васпитни рад; оснаживање родитеља да препознају карактеристике своје деце које указују на 
њихове изузетне способности; пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су 
деца у   акцидентној  кризи. 

 

10) ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 Гимназија остварује сарадњу са свим основним школама на територији општине и округа, са 
превасходним циљем „придобијања“ученика завршног разреда основних школа за наставак школовања 
у Гимназији.  

 Са другим средњим школама сарадња се остварује, пре свега у организовању заједничких културно – 
уметничких, спортских, хуманитарних и акција од ширег друштвеног значаја уопште, као и у 
континуираној размени искустава и заједничком наступању у презентовању резултата у свим областима 
деловања  

Редовна сарадња се остварује и са одговарајућим високошколским установама у склопу програма 
каријерног вођења, саветовања и професионалне оријентације наших ученика. 

Школа у оквиру својих редовних активности планира неопходну сарадњу са локалном самоуправом и 
њеним институцијама: 

- Градском библиотеком ради размене књижног фонда, организовања заједничких културно – 
уметничких манифестација (књижевне вечери, обележавање историјски значајних датума у области 
књижевног стваралаштва и сл.) и уопште ради потпунијег задовољења интереса корисника обе 
библиотеке;  

- Домом културе у циљу узајамне помоћи при одабиру ученика за аматерско позориште, пружању 
помоћи раду курса за стране језике, заједничког наступа у организовању јавних трибина итд.;  

- Спортским организацијама, друштвима и клубовима за планирање коришћења спортских објеката, 
спортских сала, стадиона ФК "Златар", спортских терена, организовање рекреације, такмичења у 
природи и др.;  

- Редакцијама локалних медија, радио Златар, као и са Златарским новостима 
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- Канцеларијом за младе у заједничким хуманитарним акцијама и акцијама од ширег друштвеног значаја 

- Црвеним крстом који организују добровољно давање крви, као и у другим хуманитарним акцијама у 
организацији Црвеног крста 

- Центром за социјални рад у циљу потпунијег задовољења обостраних интереса 
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Стручни актив за развојно планирање чине:  

 Бранка Ракоњац - директор 

 Ђорђе Василић- председник 

 Снежана Јаџић- наставник биологије 

 Милунка Чакаревић- наставник хемије 

 Далида Мусић Авдић- наставник енглеског језика 

 Стана Матовић Цупара- педагог 

 Поповић Глигорије – ученик 

 Матовић Радомир- родитељ 

 Љиљана Мариновић- локална самоуправа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе                                                                           Председник   Школског одбора 

Бранка Ракоњац                                                                            Далида Мусић Авдић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


