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УВОД 
 

Алексиначка гимназија је једна од најстаријих школа у Србији. Основана је 9. јуна 1865. 

године указом књаза Михаила Обреновића као двогодишња школа, такозвана реалка.  

   Алексиначка гимназија се током свог трајања мењала и развијала. Прихватајући изазове 

савремених токова у образовању и непрекидно негујући  висок ниво и квалитет васпитно- 

образовног рада, израсла је у модерну образовну установу. Наши ђаци су најуспешнији биолози, 

физичари, математичари, хемичари, истраживачи, спортисти ...Успеси ђака  Алексиначке 

гимназије током даљег школовања, најдубље оправдавају њену сврху и квалитет, као и огорман 

значај њеног постојања  и трајања. Данас, 154. године након оснивања, школа броји око 400 ученика 

распоређених у 16 одељења, а наставу реализује 40 професора.  

У гимназији постоје:  природно- математичко, двојезично руско- српско природно- математичко 

одељење, 2 друштвенo- језичкa одељењa, а од ове године и специјализовано одељење за ђаке са 

посебним способностима за рачунарство и информатику. 

    Наша школа помаже ученицима да открију своје скривене таленте, стекну потребна знања, 

прошире видике и закораче на жељене факултете сигурним кораком!  

Претходни Развојни план(2015-2019) базиран је на припремању школе за развијање свих 

сегмената образовања у најави Реформе гимназија почети шк. 2018/2019 . год.За нашу привредно 

недовољно развијену средину, суочени са,из године у годину, све мањим бројем ђака, очекивали смо да 

ће Реформа гимназија учинити да се већ деценијски негативни тренд према гимназијама из корена 

промени. Школусмо,многим хуманитарним акцијама,садржајима интересантним за средину, 

промоцијом знања и вештина, отварањем учионица, кабинета, сала,спортских терена,учинили 

конкурентнијом,тако да смо школске 2018/2019. године уписали 104ученика у I разред.  

 Основне претпоставке на којима се заснива план рада школе за наредни период су:  

усаглашавање са реформом гимназије - нови планови наставе и учења за обавезне, изборне и обавезне 

изборне програме предмета; усаглашавање плана са новим Стандардима квалитета рада установе; 

активна примена софтвера за електронски дневник у комбинацијама са постојећим обрасцима 

школске евиденције; упис двојезичног одељења (српско - руског); упис рачунарско-информатичког 

одељења; увођење нових смерова у складу са потребама тржишта;сарадња са компанијом НИС-а; 

сарадња са гимназијом у Требињу, сарадња са Универзитетом Лобачевски у Нижњем Новгороду; 

сарадња са гимназијом у Марибору; организовање Конференције о настави физике у средњој школи и 

размена ученика. 

Као потврда професионализму и залагању у спровођењу постављених циљева, наша школа је 

оцењена највишом оценом у процесу Екстерне евалуације октобра 2018. године. Ово нас доводи на 

сам врх најбољих школа Републике Србије.  

 

 

 

 

 

 

    Директор школе, 

                                                           мр  Данијела Вељковић, проф.биологије 
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 
 
 

Основни подаци о школи 

Пуни назив школе Алексиначка гимназија 

Адреса Тихомира Ђорђевића бб 

Телефон 018/804-224 

Телефакс 018/804-832 

Wеб-сите  www.alexgim.rs 

Е-маил  alexgim@mts.rs 

Дан школе 9. јун 

Мото школе Што год ткаш, везуј конце за небо 

Унутрашња површина 
школе м2) 

3.913,25 m2 

Површина околног 
земљишта m2) 

5.971 m2 

Капацитет школе 
(максималан број ученика) 

480 ученика 

Број ученика 387 ученика 

Језици на којима се изводи 
настава у школи 

српски,руски(билингвална одељења) 

Број смена у школи Једносменски рад 

Матични број школе 7106947 

Шифра делатности 80210 

РОК ВАЖЕЊА Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н 
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Историјат школе 
 

Алексиначка гимназија  спада у ред најстаријих школа у Србији. 

Основана је  9.  јуна 1865.  

Указом Кнеза Михаила Обреновића.''Михаил М. Обреновић  III,  по 

договору са Државним Саветом, решили смо и решавамо: 

Да се у варошима Ужицу, Крушевцу и Алексинцу 

оснују два најнижа разреда гимназије Реалке и то 

наступајуће 1865-1866. само први, а следеће школске 1866-

1867. године и други разред.'' 

За зграду гимназије узета је зграда општине подигнута 1863. 

године.Фебруара 1867. Алексиначка општина је поднела молбу Министарству 

просвете да се у Алексиначкој гимназији отворе још два разреда, но молба није 

усвојена, све до 1879. године, када је отворен трећи, а јула 1881. и четврти 

разред. 

 Уследиле су године у којима су се интелектуалне снаге малог града на 

Морави здушно трудиле да омогуће  услове за што боље образовање. Нова 

зграда гимназије је подигнута 1935.-1936., у којој је гимназија започела рад 

1.октобра 1936. 

    Године 1955. , реформом школског система, гимназија је задржала више 

разреде и постала четвороразредна. Од  децембра 1959., школа носи назив  

Гимназија'' Дракче Миловановић''. 

    Од школске 1959-60. уводе се два смера:  друштвено-језички и 

природно-математички.Гимназија се 1963.сели у зграду Учитељске школе. У 

ноћи  1969.године, зграду је захватио пожар и она гори до темеља. Након 

пожара се гимназија сели у  новоподигнуту зграду Учитељске школе, у којој је 

Учитељска школа радила од 1963.. За потребе Гимназије саграђена је нова 

зграда након пожара, у коју се уселила октобра 1971. 

     Реформа средњих школа почела је 1977-78. Укинуте су гимназије и 

средње школе, а уместо њих  је уведена јединствена средња школа, која је у 1. 

и 2. разреду имала заједничке основе за стицање општег образовања, а у 3.и 4. 

разреду је следило усмерено образоване за разне струке и занимања, као што 

је  правно-биротехничар,    техничар за биологију, хемију и физику. 
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   Гимназије су укинуте, а због промене наставног плана и програма од  

1977-78. постала је јединствена средња школа под називом -  ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА '' ДРАКЧЕ МИЛОВАНОВИЋ''.  

      Од школске 1986-87. почело је усмераване по струкама од првог, 

уместо од трећег разреда. Поновно увођење гимназија почиње укиданем 

јединствене средње школе 1989-90. Од школске 1990-91. Гимназија добија два 

смера, као и раније :  друштвено-језички и природно-математички, које је 

задржала до данас. 

     Од 2004. гимназија носи назив  АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА. 

     Од 2014/15.год. поред задржаних смерова, уводи се и српско-руско                   

билингвално одељење, природно-математичког смера. 

Као храм  образовања   одолевала је разним утицајима, била је и остала 
лучоноша културе и свега авангардног, ове 2019.године, када прославља свој 
154. рођендан, Алексиначка гимназија поносито и достојанствено носи своје 
године , испуњена младошћу и спремна да пружа образовање још многим, 
многим генерацијама 

 

 
 
 

Специфичности школе 
 

Основана далеке 1865. године, Алексиначка гимназија је већ сама по 

себи, са толико дугом традицијом специфична и посебна. 

 Располаже библиотеком, богатог библиотечког фонда од преко 25.000 

књига и читаоницом у склопу библиотеке. Свечана сала је изграђена 2004. и 

место је одржавања трибина, предавања или редовних часова. 

 Постоје два образовна смера:  друштвено-језички и природно-

математички, а од 2014/15.године, једно одељење природно-математичког 

смера је билингвално, српско-руско.. Кабинети су добро опремљени;  

располажу рачунарима, DVD-има, CD-плејерима,телевизорима,  

интерактивним и белим таблама и осталим савременим, наставним, 

дигиталним средствима.  

  Године 2010. је школа добила  салу за рекреацију ученика и  

професора, а 2011. је отворена Школска задруга, где ученици могу пласирати 

своје идеје, материјализоване кроз школски часопис ''Гимназијалац''.  Сем овог 

школског часописа, постоји и годишњак ''Трагања'', као мултидисциплинарни, 
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јер објединује резултате трагања из разних области, а прилоге пишу 

професори, некадашњи ученици и сарадници школе. 

  Школа има оформљен мешовити  хор и оркестар, који сем редовних 

активности у школи, одлази и на смотре на нивоу града или региона. 

  Школа је носилац културних активности у општини Алексинац, путем 

јавних трибина, предавања, хуманитарних акција, а сарађује и са локалним 

институцијама ( Локалном самоуправом, Центром за културу, позориштем 

''Театар 91'', библиотеком Вук Караџић, Отисом, Црвеним крстом...). 

  Организује спортска такмичења, а такође и посете спортско-

рекреативном центру ''Чаир'', где према интересовањима, ученици иду на 

пливање или клизање. 

   Има добру сарадњу са ИС Петница, у коју  одлазе ученици из области 

хемије,физике, информатике,  биологије итд. 

На међународном плану ученици  првог и другог разреда школе ,након 

положених тестова у оквиру Програма америчко-српске размене FLEX, одлазе 

у Америку на годину дана, а по повратку настављају школовање у матичној 

школи.   

Такође , у оквиру сарадње са професорима и ученицима Прве 

мариборске гимназије, два пута годишње, ученици и професори остварују 

размену из различитих предмета, присуствују часовима и размењују искуства. 

   Као саставни део часова верске наставе, ученици одлазе на 

организовани излет до Сремских Карловаца, у пратњи вероучитеља и 

професора српског језика и књижевности.. 

Ученици завршних разреда одлазе на екскурзије до Чешке Републике, 

Мађарска, Аустрије, Немачке и Италије. 

Школске 2018-2019. Ученици српско-руског билингвалног одељења су 

били на размени у Русији и тиме остварили међународну сарадњу. 

     Као знак добродошлице новим гимназијалцима, ученици припремају 

''Дан Отворених врата'', и на тај начин их уводе у живот и рад ове школе, путем 

радионица, књижевних вечери, спортских такмичења или представа. 

    Школа има свој сајт, путем којег свако може бити информисан о 

дешавањима у школи. 
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Од 2018.године, поред класичног Дневника образовног рада,  школа 

уводи вођење електронског дневника, у складу са модерним тенденцијама 

технолошког развоја. 

Новинарска секција „Hermes-Press“ редовно прати сва школска 

догађања, од спортских дешавања, такмичења, смотри, хуманитарних акција, 

до студијских  путовања и екскурзија. 

    На крају године, традиционално, 9. јуна, школа организује свечану 

доделу диплома, а најбољи ученик има част и привилегију да понесе ''Златну 

петицу'', симбол континуираног рада, као  круну успешног  гимназијског 

образовања. 

    Склапањем свих поменутих сегмената, стичемо слику комплексног и 

динамичног  живота школе, која је, за време од свог постанка до данас, 

изнедрила четири академика и преко четрдесет доктора наука, што је ,по свему 

судећи, сврстава у ред елитних школа. 

 

 
 
 

Преглед управне и руководеће структуре школе 
- Директор школе 
- Секретар школе 
- Административно – рачуноводствени радник 
- Педагог школе 

 
 

 ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 
 
 

Материјално - технички ресурси 

Ресурс Укупан број 
Површина 

(м2) 

Стање 
(оценити од 1 до 

5) 

Напомена 

Учионица 15 825м2 4  

Кабинети 
(навести 

појединачно) 
6 265 м2 4  

Библиотека 1 120 м2 5  
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Читаоница 1 70 м2 4  

Радионица 1 20 м2 4  

Фискултурна 
сала 

1 544 м2 4  

Сала за 
корективну 

наставу 

1 54 м2 5  

Мултимедија
лна сала 

1 150 м2 5  

Наставничка 
зборница 

1 54 м2 3  

Канцеларија 4 225 м2 5  

Просторија 
за ученичке 
активности 

1 12 м2 5  

 
 
 
 

1 - незадовољавајуће,     2 - задовољавајуће,     3 - добро,     4 - веома добро,     5 - одлично 

Информатичко - Технолошка (ИТ) и мултимедијална опрема 
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Људски ресурси школе 

 

Стручни 
профил 

Број извршилаца 
Степен стручне спреме 

VIII VII VI V IV III II I 

Наставно 
особље 

Опште-
образовни 
предмети 

39 4 35       

Стручни          

Стручни 
предмети и 
практична 
настава 

         

Практична 
настава 

         

Руководеће 
особље (директор, 

помоћник директора 
и организатор 
практичне наставе) 

1 1        

Стручни 
сарадници 

2  2       

Помоћни 
сарадници 

0,5     1    

Административно- 
финансијско 
особље 

3 1 2       

Помоћно 
техничко 
особље 

9    1 8    

Тип опреме Где се користи Број комада 

Рачунарски систем 

Кабинет ИТ, остали 
кабинети, управне 

просторије, 
библиотека, 

корективна сала 

42 

Штампач 
Кабинет ИТ, остали 
кабинети, управне 

просторије, 
13 

Видео пројектор 
Кабинет ИТ, 

мулитемедијална 
сала 

6 

Интерактивна електронска 
табла 

Кабинет физике 3 
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Радни стаж / 
Профил 

Опште-образовни Стручни 
Практична 

настава 

До 10 година 7   

Од 10 до 20 
година 

20   

Од 20 до 30 
година 

5   

Преко 30 година 7   

Укупно: 39   

 
 
 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО - НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 
 

Подручја рада и образовни програми 
 

Подручје 
рада за која 

је школа 
верификован

а 

Образовни 
програм 

Број лиценце 
издате од стране 

Министарства 

Школа је 
почела да 

изводи 
програме из 

овог 
подручја 

рада: 

Тренутни  
Број 

одељења 

Тенденција 
даљег 

организовања  
( ↓ или → 

или ↑ ) 

ГИМНАЗИЈА 
Природно-

математички 

022-05-
350/94-03 

1994 8  

 
Друштвено-

језички 
9.5.1994 1994 8  

Фреквенција уписа појединих образовних програма 
 

Образовни 

програм 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

  

 

  

Природно 
математички 

132 144 162 167 161     

Друштвено 
језички 

255 233 211 201 203     
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Описати разлоге гашења, стагнације или развијања појединих 
образовних програма 
 

 
 

Број ученика у претходне четири године 
 

Шк. година 
Број уписаних ученика Укупно 

ученика I разред II разред III разред IV разред 

2015/2016 98 95 87 97 377 

2016/2017 109 86 94 84 373 

2017/2018 91 100 86 91 368 

2018/2019 104 82 94 84 364 

 

Број ученика у време израде школског развојног плана 
 

Образовни програм 
Трајање 

програма 

Број уписаних  ученика  по 

разредима 
Укупно 

ученика 
I II III IV 

Природно математички 4 године 30 29 37 39 135 

Друштвено језички 4 године 80 69 51 48 248 

Укупно   110 98 88 87 383 

 

Пројектовани број ученика у следећем двогодишњем периоду 
 

Школска година 
Број уписаних  ученика  по разредима Укупно 

ученика I II III IV 

2019/2020 140 104 88 93 425 

2020/2021 140 140 88 93 461 

Укупно 280 244 176 186 886 

 

Политиком уписа за шк. 2011/2012.год. усвојен је наш предлог, да у I 

разред упишемо три одељења друштвено-језичког смера и једно 

одељење природно-математичког смера. Те школске године (2011-2012) 

смо уписали задану квоту од 120 ученика у I разред . 

Разлог за овакву структуру смерова за упис у први разред је мала 

заинтересованост ученика за природно-математички смер. Просечно смо 

уписивали око 45 ученика, тако да половина места за друго одељење 

природно-математичког смера није била попуњена. 

Од шк. 2014/15. године уписујемо два природна и два друштвена 

одељења, од тога једно природно-математичко српско-руско двојезично. 

Планом уписа за шк. 2019/20. Планиран је упис одељења за ученике 

са посебним способностима за информатику и рачунарство са 20 

ученика. 
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Потребе за наставним кадром у будућем периоду 
 

Профил Број 

Математика 0,25 

Информатика 0,25 

  

 

 

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
 

Локални фактори који утичу на развој школе 
 

Дубоко свесни економско политичке ситуације у којима се наше 

друштво налази у тренуцима друштвене транзиције  ми смо препознали 

себе као битан фактор тог процеса у смислу развоја локaлне средине у 

којој постојимо и делујемо.У том контексту као најбитнији фактор развоја 

наше школе на локалном нивоу јесте перманентна и квалитетна сарадња 

са релевантним актерима развоја локалне средине.Наша образовна 

установа успешно покушава да у нестабилним условима економско 

политичке транзиције   друштва  одговори свим изазовима и да заједно са 

партнерима на локалном нивоу чини ударну снагу развоја локалне 

средине. У том циљу истичемо сарадању са Локалном самоуправом  и 

високо самовреднујемо  наше умеће да са различитим политичким 

субјектима на локалном нивоу одржавамо квалитетне партнерске 

односе.Ова сарадња почива на  категоричној  вредности схватања 

образовања као главне полуге развоја друштва у сваком погледу. У том 

смислу се строго води рачуна да  стратешки план развоја школе прати и 

међусобно се прожима са свим стратешким документима  Локалне 

самоуправе а који се тичу развоја целокупне заједнице. 

Фактор развоја школе је и  јачање цивилног сектора на нивоу 

општине који огромним делом произилази из активности професора и   

ученика наше школе који су и његови директни и индиректни носиоци. 

Само са јаком и политички економско стабилном локалном 

средином имамо и јаку и високо продуктивну школску установу. Наш 

заједнички циљ је стварање локалне средине која образовање посматра 

као најснажнију карику. 
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Национални фактори који утичу на развој школе 
 

Као снажни национални фактор развоја средње образовне школске 
установе „Алексиначка гимназија“ је препознат у чињеници да  
национална политика развоја образовања разуме потребе и проблеме 
школа које са налазе у малим и слабо развијеним локалним срединама.  
Наиме, у оквиру националне стратегије Министарства просвете и науке за 
развој образовања у Србији до 2020. године наша установа себе 
препознаје као неког ко се са својом мисијом и визијом уклапа у ту слику  
развоја образовања. Управо у тој усклађености националних интереса са 
једне стране и наших тежњи, могућности и материјалних и кадровских 
капацитета са друге стране,  ми препознајемо снажан национални  фактор 
развоја наше школе.  

Алексиначка гимназија  је била и биће способна да овој нацији и даље 
дарује будуће академике  и  успешне  научне раднике. 
 

 

 

 

Међународни  фактори који утичу на развој школе 

 
 

Држава Србија је у свом свеопште друштвено-културном процесу 
транзиције одлучила да крене стопама високо развијених земаља. Управо 
те земље свој развој темеље на образовању својих грађана кроз један 
реално промишљен и квалитетан образовни систем. У процесу 
трансформације нашег образовног система ми можемо пуно да научимо од 
њих кроз, пре свега размену искустава нашег наставног кадра са једне 
стране и ученика са друге стране. Снажан међународни фактор развоја 
наше школе препознајемо у отворености тих земаља да нам уступе не само 
искуство у раду и укажу на могуће проблеме и препреке са којима су се они 
суочавали већ и материјалну помоћ кроз заједничке образовне пројекте.  

Од 2018.године већ  два ученика су стипендисти НИС-а у Русији, а 
2019. је још један ученик остварио поменуту стипендију. 

Снажан међународни фактор развоја наше школе  произилази у 
препознавању нашег потенцијала од стране развијених земаља у стварању 
високо квалитетног кадра који је био и биће у могућности да својим радом и 
проналасцима задуже читав свет. „Алексиначка гимназија“ установа је у том 
погледу својим дугим и квалитетним радом стекла високи углед.  
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Функционисање школе у локалном контексту 
 

„Алексиначка гимназија“ је пре свега школска средње образовна 
установа,  али она  у локалном контексту превазилази те границе и бива 
препозната као културна институција у најширем значењу те речи. Њена 
делатност се са примарне образовне  шири ка издавачкој, уређивачкој, 
хуманитарној делатности сада већ традиционалних и препознатљивих 
културно-друштвених догађаја у локалној средини. 

Са традицијом од 154 године постојања и рада, данас не постоји ни 
један значајнији друштвени  догађај у локалној средини, а да у њему наша 
установа није узела учешће. Организација књижевних вечери, изложби, 
уметничко-научних промоција, су свакодневни додатак културном животу 
локалне заједнице од стране наше установе.  

 Истичемо нашу издавачку делатност која се огледа у листу 
“Гимназијалац” и научно истраживачком часопису „Трагања“.  

Неговање волонтерске свести наших ученика и професора, брига о 
угроженим социјалним групама, особама са сметњама у развоју су такође 
начини деловања школе у ширем локалном контексту. 
 

 

 
 

Функционисање школе у националном окружењу 
 

Алексиначка гимназија је својом дугом традицијом образовно 
културног рада постала препознатљива образовна установа на 
националном нивоу.  
  Сарадња школе са научно истраживачким центром Петница је једна 
од активности на коју је наша школа поносна у њеном деловању у 
националном контексту.  Поред тога наши професори и ученици  су 
активни учесници многобројних семинара и као слушаоци и као 
предавачи. Школа је од самог старта препознала значај употребе 
рачунарске технологије у настави тако да су њени професори носиоци 
пројекта Мултимедијални приступ настави у оквиру којег су у електронској 
форми обрађени сви наставни садржаји из области физике, хемије и 
биологије.  
   Од школске 2018-2019. уводи се и вођење електронског дневника. 

Школа поседује сертификате МПС за извођење обука рада на 
рачунару и курсеве енглеског језика као две незаобилазне вештине данас 
на националном и међународном тржишту рада.  

Алексиначка гимназија успева да се развија, штити и утиче на 
развој националних интереса државне образовне политике.  
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА 

 

Интерна Евалуација 
 
 
 
 

 Развојни план се ради на основу самовредновања рада школе у 

протеклом периоду (Правилник о стандардима квалитета рада установе 

Сл.гласник РС, бр. 7/2011 и 68/2012 ) којим смо дошли до следећих 

података: 

Стручни Aктив за Школско развојно планирање је у сарадњи са Тимом за 
самовредновање рада школе, у шк. 2017/18. години организовао вредновање 
следећих кључних области: 

- Организација рада школе и руковођење 

- Етос 

- Настава и учење 

 

Из области Организација рада школе и руковођење, стандард 6.1 

Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени.  између 

осталог обухвата Развојни план установе, који је допуњен и измењен на 

основу препорука Тима евалуатора за спољашње вредновање. Тако је 

стандард 6.1.2 Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о 

резултатима самовредновања приближно остварен, као и стандард 6.1.3. 

Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености 

стандарда образовних постигнућа. Имплементација стандарда остаје 

активност на којој се мора радити. Остварени су стандарди 6.1.1. Сви 

обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом и 6.1.4. 

У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. 

У оквиру стандарда 6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад 

школе, у великој мери испуњени су стандарди о ефективној и ефикасној 

организацији рада школе, на основу дефинисаних процедура и носиоца 

одговорности. Формирана су сва стручна тела и тимови, а задужења 

запослених су углавном равномерно распоређена, при чему има места за 

унапређење рада свих тимова и стручних тела. Стандард 6.2.6. Развијен је 

систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе, 

сматра се веома важним и ради са на промоцији свих школских активности, 

како у школи, тако и у граду, а треба унапредити транспарентност и 

ангажовање свих запослених у решавању значајних догађања у животу школе. 
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У области Етос, у складу са Акционим планом, замењена је столарија у 

холу. Учионице се континуирано опремају наставним средствима. Стандард 

5.4 Школски простор је пријатан за све, може се сматрати испуњеним у 

великој мери. Стандард 5.4.1 Улазни простор школе уређен је тако да показује 

добродошлицу, потпуно је испуњен, а Еколошка секција континуирано ради на 

чишћењу и уређивању дворишта, које у вези састандардом 5.4.1 Школски 

простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју, приземље је 

опремљено на одговарајући начин, међутим учионице на спрату нису 

доступне деци са посебним потребама. Испуњава се и стандард 5.4.3 У школи 

се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за 

индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима, јер се 

разговори обављају у канцеларији педагога школе, а предвиђен је и простор 

за пријем родитеља, који се још увек не користи у довољној мери. Стандард 

5.4.4 У уређењу школског простора преовладавају ученички радови примењује 

се више у учионицама, него у холу школе, који је квалитено уређен 

уметничким сликама и изложбама фотографија из живота и историје школе. 

      Област Настава и учење спада у најважније сегменте рада школе. Ове 
године предмет самовредновања су стандарди 2.4 Ученици стичу знања на 
часу и 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 
учења, који ће бити процењени на крају школске године. Извршено је 
анкетирање наставника из Приручника за  самовредновање из подручја 
вредновања Учење и Праћење напредовања ученика. Код показатеља 
Одговорност ученика, наставници посебно развијају одговорност за 
сопствено напредовање и постигнуте резултате. Најмању оцену добила је 
тврдња При вредновању знања одељење даје своје мишљење (2,96) и 4. При 
вредновању знања питам ученика за мишљење (3,25). То значи да стандард 
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак, није довољно 
остварен. Код показатеља Начин учења, мишљење наставника о тврдњи: 
Примењујем различите облике, методе и технике рада на часу јер ученици 
имају различите стилове учења, способности и интересовања, показује да 
наставници настоје да тако раде, али да не успевају у потпуности. Због тога 
стандард 2.6.2 Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика, није у 
потпуности остварен.У оквиру подручја вредновања Праћење напредовања 
ученика, највећа средња оцена квалитета добијена је за тврдњу: „При 
оцењивању узимам у обзир залагање ученика“ (3,88). Овај став доприноси 
остваривању стандарда 2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима 
ученика. Најмања средња оцена добијена је за тврдњу: „У извештајима о 
напредовању ученика описујем темпо којим ученик достиже нивое постигнућа 
у односу на прописане задатке и циљеве“ (3,13). Требало би утврдити на то 
обратити већу пажњу током рада. Следећа средња ниска оцена добијена је за 
тврдњу: „Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и 
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родитеље“(3,29). Исти резултат (3,29) добила је и тврдња: „Обезбеђујем 
двосмерну комуникацију са родитељима“. Дакле, треба побољшати 
комуникацију и са родитељима и са ученицима и благовремено их обавестити 
о процедури извештавања. 
Стручни Aктив за Школско развојно планирање је у сарадњи са Тимом за 
самовредновање рада школе, у шк. 2018/19. години организовао вредновање 
следећих кључних области: 

- Настава и учење 

- Подршка ученицима 

- Образовна постигнућа ученика 

 

Настава и учење – У овој области се прате и вреднују: планирање и 

припремање наставе и других облика образовно-васпитног рада, 

реализација наставе, активност ученика, начин учења, оцењивање, 

праћење, извештавање...   

  Подршка ученицима - Област у којој се сагледава: квалитет бриге о 

ученицима, подршка њиховог учења, социјалног и личног развоја, 

професионалне оријентације... 

Постигнућа ученика – У овој области се вреднује: успех у учењу 

(на нивоу разреда, одељења, школа), квалитет знања, постигнућа 

ученика на квалификационим и пријемним испитима и такмичењима, 

мотивација ученика, вредности код ученика... 

На основу Извештаја о самовредновању рада школе на основу 

Правилника о стандардима квалитета рада установе Сл.гласник РС, 

бр.14/2018  дошло се до следећих података: 

        Упитнике су попуњавали ученици одељења 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, родитељи 
ученика одељења 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 и наставници ( укупно 37). На основу 
обрађених података закључујемо: 
Упитник за ученике- Подршка ученицима и Образовна постигнућа ученика  
    Најслабије су оцењене следеће тврдње: 
  Заједно са наставником учествујем у изради програма школских 
ваннаставних активности 1,98; Наставници нас организују тако да успешни 
ученици помажу оним ученицима који спорије напредују 2,30; Наставник ми 
помаже да се адекватно припремим за такмичење 2,30; На часу могу радити 
онолико брзо колико желим 2,40; Потпуно сам информисан о начину, 
условима и организацији такмичења 2,40; Часови додатне наставе су ми 
занаимљиви и привлачни 2,50; Ваннаставне активности одговарају мојим 
интересовањима 2,58; Наши предлози и иницијативе се разматрају међу 
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наставницима и често усвајају. Омогућава нам се и помаже да их реализујемо 
2,66; 
Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке 2,77; У школи 
нас подстичу да бринемо о људима и чувамо природу 2,90; Школа помаже 
ученицима који су слабог материјалног стања 2,90; Ученици се досађују на 
часу 2,90; 
Највеће средње оцене добиле су тврдње: 
 Добровољно се (без притиска наставника) одлучујем за жељену секцију 
3,70;У школи се осећам сигурно и безбедно и знам коме треба да се обратим 
ако је моја безбедност угрожена 3,58; Наставнаци а посебно одељењске 
старешине су спремни за разговор са мојим родитељима( 3,58);Уложен труд, 
напор и постигнут успех на такмичењу је адекватно награђен (признање, 
похвала, висока оцена..)3,47; У школи нас уче да будемо одговорни за своје 
поступке(3,33); Часови додатне наставе ми помаж уда обогатим и усавршим 
своја знања (3,24).  
Упитник за родитеље- Образовна постигнућа ученика 
Најслабије су оцењене следеће тврдње:  
Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да може ( без додатних часова) 
да одговори на захтеве наставника ( писмени и контролни задаци, усмена 
испитивања)3,06; Моје дете користи школска знања у свакодневним животним 
ситуацијама 3,18; Показано знање на националном тестирању је резултат 
знања које је моје дете стекло у својој школи 3,18; Школска знања помажу мом 
детету да се сналази у новим и непознатим ситуацијама; Моје дете може да 
положи пријемни испит за факултет са знањима које стекне у својој школи; 
Упитник за наставнике- Настава и учење ( Наставни процес / Праћење 
напредовања ученика) 
Највеће средње оцене добиле су тврдње: 
Упознајем ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, 
интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности 4,03; 
Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже примену наученог 4,00; 
Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и запажања 3,94; Омогућавам 
ученику да размисли после постављеног питања/задатака 3,94; Ценим 
активнисти и доприносе сваког ученика 3,83; При оцењивању узимам у обзир 
залагање ученика 3,83; Помажем ученицима који имају тешкоће у 
савладавању програма 3,44; 
Оцењивањем проверавам степен усвојеног знања и ниво разумевања 3,44; 
Најслабије су оцењене следеће тврдње:  
Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне активности 

на основу њиховог интересовања 3,28; Упућујем ученике у истраживачки рад 

3,39; Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и родитеље 

3,42; Бележим податке за приказ резултата учења ученика( кратке 

белешке/описни коментари о раду ученика,записи о самооцењивању ученика 

и узајамном ученичком оцењивању, портфолио ученика) 3,44; Родитеље 
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благовремено информишем о раду, успеху и понашању ученика 3,47; 

Обезбеђујем двосмерну комуникацију са родитељима 3,47; Користим 

расположиви простор и окружење у складу са садржајима и задацима 3,50...  

 
 
 

Екстерна евалуација 

Да би се сагледао квалитет рада школе у целини, потребно је 

размишљати о условима у којима школа ради, процесима који се дешавају 

у школи и продуктима, исходима и резултатима које школа постиже.  

 Спољашње вредновање које спроводе просветни саветници обезбеђује 

информацију о квалитету рада одређене школе по истим принципима и 

показатељима квалитета. Истовремено, спољашње вредновање помаже 

школи да смањи субјективност при самопроцени, односно указује на јаке и 

слабе стране на основу прикупљених доказа. 

  Спољашње вредновање само по себи не може да подигне квалитет 

школе на виши ниво, али може да подстакне школу на бољи рад. Примена 

јединствених критеријума подиже ниво објективности и школског 

самовредновања и спољашњег вредновања.  

          Спољашње вредновање рада Алексиначке гимназије извршено је у 

периоду од 17. до 18. октобра 2017. године.  

Од укупно 29 стандарда квалитета рада установе који се примењују, 

Школа је остварила све стандарде (100%). Од укупног броја свих 

стандарда 37,93% остварено је на нивоу 3, а на нивоу 4 остварено је 

62,07% стандарда. У свим областима квалитета идентификовани су 

елементи које треба унапређивати, као и јаке стране квалитета рада који 



 

Алексиначка гимназија – ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 22 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

чине добру основу за даљи развој и унапређивање рада.  

На основу наведеног, општи квалитет школе оцењен је оценом 4. 

У оквиру Развојног плана посебан акценат стављен је на кључне 

стандарде у области Програмирање, планирање и извештавање, Настава 

и учење, Етос, Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима.  

Посебна пажња усмерена је ка повећању нивоа постигнућа кључних 

стандарда: 

- 1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 

специфичне потребе ученика- ниво остварености 3 
- 2.2.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика-ниво остварености 3 

- 2.4.Поступци вредновања су у функцији даљег учења - ниво 

остварености 3 

- 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља - ниво 

остварености 3 

- 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада – ниво оставрености 3 

- 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе – ниво 

остварености 3. 

Развојни план  обухвата рад на унапређењу изабраних стандарда који, 

иако носе највишу оцену, могу бити предмет даљег унапређења.  
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 АНАЛИЗА 

 
 

     Наше предности                    Наше слабости 

 Полагање опште матуре –  
могућност за наставак школовања  
на било ком  факултету 

 

 Могућност бирања 
изборних програма чије 
оцене улазе у просек 

 Бесплатан курс руског језика 

 Бесплатна припремна настава 

 Опремљеност кабинета   
(интерактивне табле, пројектори); 

 Мултимедијалне учионице, 
фискултурна сала, фитнес сала, 
спортски терени; 

 Посете сајму књига, фестивалу 
науке и факултетима у РС; 

 Библиотека са читаоницом, 
летња учионица; 

 Размена ученика (Словенија, 
Русија, САД, Грчка); 

 Могућност студирања и 
стипендирања наших ученика у 
Русији; 

 Екскурзије (Русија, Италија, 
Мађарска, Аустрија, Чешка, 
Немачка..) 

 Хуманитарне журке и концерти, 
предавања и трибине; 

 Веома посећен сајт и facebook  
профил школе 

 Учествовање ученика у 
програмима ИС Петница као и у 
Регионалном центру за таленте у 
Нишу; 

 Добри пласмани на 
регионалним и републичким 
такмичењима; 

 Рад у преподневној смени; 

 Електронски дневник; 

 Интернат преко пута школе; 

 Летња учионица... 
 

 Реализовање пројеката којима 
се развијају опште и 
међупредметне компетенције 

 Недовољна активност на јачању социјалних 
вештина ученика; 

 Међусобна посета угледних и огледних часова 

 Недовољна сарадња са другим школама, 
гимназијама у региону и ван земље; 

 Недостатак средстава за додатну стимулацију 
надарених ученика и професора у виду 
стипендија и студијских путовања; 

  Демографски проблем -  општина је мала са 
смањеним бројем ученика за упис у први 
разред; 

 Недостатак средстава за стручно 
усавршавање наставника; 

 Недовољна укљученост родитеља у живот и 
рад школе; 
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            Могућности у окружењу        Препреке  у окружењу 

 Сарадња са друштвеном средином, 

путем организовања промоција 

књига, књижевних вечери, трибина 

на тему наркоманије, алкохолизма, 

СИДЕ, насиља у породици; 

 Сарадња са институцијама локалне 

самоуправе и установама културе; 

 Организација хуманитарних акција; 

 Одлазак у Народно позориште Ниш, 

гледање позоришне представе; 

 Рекреативно пливање и клизање у 

спортском центру ''Чаир''; 

 Сарадња са Канцеларијом за младе у 

организацији разних пројеката; 

 Сарадња са гимназијама из суседних 

места у циљу сарадње и размене 

искустава у области учења и разоноде; 

 Финансијске природе -  

немогућност путовања у циљу  

истраживања и размене научних 

искустава са колегама из других 

градова или земаља; 

 Недостатак адекватног реда 

вожње из околних села –  ученици 

путници; 

 Недостатак довољног 

капацитета у интернату Младост. 

    Нарушен Систем 
вредности у друштву, 
(нарушен ауторитет школе, 
наставника, ученика и 
родитеља);  
 Пораст деликвенције у 

друштву 
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МОТО, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ 
ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

Мото  -  Ко је над књигом савијен, тај 

усправно хода 
 
Мисија  - Зашто ми постојимо? 

 

Успех је Пут , а не крајња одредница. 

 

 

Визија - Какви желимо да постанемо? 

 

УСУДИ СЕ ЗНАТИ! 

Sapere aude! 

Кант 

 

Свет је занимљив онолико колико смо ми радознали ! 

 

 

Области квалитета развоја школе у наредном периоду 
 

1. Програмирање, планирање и извештавање 

2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

5. Етос 
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6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима 

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Развојни Циљ : Унапређивање образовно-васпитног рада у функцији 
квалитета рада школе 
Област промене: 
стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитета 
рада школе  
         – 1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне 
потребе ученика  
стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног 
и ефикасног рада у школи 
стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у 
наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

- 1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 

стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за 

оперативно планирање наставе 

- 1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 

припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно 

учешће ученика на часу 

- 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 

засновано је на праћењу постигнућа ученика 

- 1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати 

испитивања интересовања ученика 

- 1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 

наставника и/или напомене о реализацији планираних активности 

-  

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Развојни Циљ : Подизање нивоа професионалних компетенција 

наставника 

Област промене: 
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
Стандард 2.2.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 
потребама ученика. 
Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 
компетенције на часу 
Стандард2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Развојни циљ: Оснаживање наставника за остваривање програма наставе и учења 

оријентисаних на исходе 

Основне претпоставке на којима се заснива Развојни план Алексиначке гимназије су:  

Усаглашавање са реформом гимназије- нови планови наставе и учења за обавезне, 

изборне и обавезне изборне предмете 

- Активна примена софтвера за електронски дневник у комбинацијама са 

постојећим обрасцима школске евиденције 

- Програми наставе и учења 

- Праћење и вредновање наставе и учења 

- Изборни програми за гимназију 

- Пројектна настава 

- Међупредметне компетенције и предузетништво 

- Програм Државне матуре 

 
          Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања 

и васпитања и потребама ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на 

саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији 

остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта 

ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и 

вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. 

Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 

компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода 

који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 

темељи развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег средњег 

образовања. 

 На путу остваривања циља и исхода улога наставника је врло важна јер програм пружа  

простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности 

ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и 

начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како 

се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.   

 Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко полазиште за 

развијање наставе и учења, за планирање годишњих и оперативних планова, као и 

непосредну припрему за рад. 

Полазећи од датих исхода учења и програмских садржаја, од наставника се очекује 

да дати програм контекстуализује, односно да испланира наставу и учење према потребама 

одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које ће користити, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе 

школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 
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 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа 

учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и  

подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција 

ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре, као и до сада, креира свој 

годишњи (глобални) план рада из кога касније развија своје оперативне планове. Како су 

исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их операционализује прво у 

оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Од њега се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, 

дефинише исходе за час који воде ка остваривању исхода прописаних програмом. 

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника. Од њега се очекује 

да континуирано прати и вреднује: 

 процес наставе и учења,  

 исходе учења и  

 себе и свој рад. 

Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења 

омогућава:   

 објективније вредновање постигнућа ученика, 

 осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања,  

 диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа   

 боље праћење процеса учења. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и 

сумативно и реализује се у складу са 

-  Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

- Стандардима квалитета рада установе 

- Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја 
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                                    ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Развојни циљ: Упознавање са концептом изборних програма, начином на који се планирају, 

остварују, прате и вреднују 

Задаци: 

- Препознавање сврхе и примене концепта изборних програма 

- Објаснити структуру изборних програма 

- навести кораке у раду на модулима 

- објаснити начин планирања, праћења и вредновања изборних програма 

- ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

- ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

- ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО 

- ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

- УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

- ЈЕЗИК, МЕДИЈИ  И КУЛТУРА 

- У Плану постоји 6 програма.  

- Школа, у складу са својим капацитетима нуди ученицима 4 програма.  

- Ученик бира 2 програма који постају обавезни за њега 

- Сваки програм је са фондом од 1 часа недељно 

Основни подаци:  

- групе не могу бити мање од 15 ученика 

- програме могу да остварују наставници различитих струка 

- успех ученика се нумерички оцењује 

- ученици могу у 2.разреду да промене изборни програм 

Концепт 

Сви изборни програми су: 

- интердисциплинарни, исходовно и модуларно креирани. 

Они доприносе: 

- остваривању општих исхода образовања и васпитања, 

- развијању кључних компетенција и општих међупредметних компетенција 

Сврха: 

Професионални развој ученика и повезивање школског и ваншколског учења. 

Карактеристике 

Програми: 

- се реализују у групама састављеним од ученика из различитих одељења и 

- имају интердисциплинарни карактер 

- захтевају више сарадње између предметних наставника, као и ученика. 

Добробит: 
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Ученици добијају више простора за: 

-учење путем решавања проблема, 

- међусобну сарадњу, 

-активно учешће у креирању тока наставе и учења 

- већу употребу савремених технологија у образовне сврхе. 

Веза са обавезним предметима 

Иако постоји природна веза изборних програма са одговарајућим обавезним 

предметима, не треба их посматрати као неку врсту проширивања или продубљивања 

конкретног обавезног предмета, јер је њихова сврха у повезивању различитих знања, 

вештина, ставова и вредности кроз истраживачко и пројектно учење. 

Проблемско учење 

Програми фаворизују програмско учење, односно учење решавањем конкретних 

проблема где се развијање знања одвија спонтано током истраживачке и пројектне 

делатности. Тако стечена знања имају широку применљивост. 

 

                                             ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Развојни циљ: Планирање пројектне наставе, уочавање предности и ограничења 

примене у остваривању предмета који наставници предају 

Пројектна настава је проблемски и истраживачки усмерена настава, поткрепљена 

ученичким истраживачким радовима. Резултат пројекта је продукт који има јасну 

употребну и/или васпитну вредност. 

Пројекат може да задовољи захтеве пројектне наставе уколико: 

- је усмерен на остваривање исхода у програму наставе и учења 

- су сви ученици ангажовани 

- предвиђа различите облике рада: рад у групи, рад у пару, индивидуални рад 

- успоставља партнерски однос између ученика и наставника 

- отвара простор за истраживачки рад 

- је усмерен на развој међупредметних компетенција 

- ученици могу да презентују процес и/или продукт 

- подразумева рефлексију, евалуацију и вредновање. 

Пројектна настава у односу на ученика захтева: 

-сарадњу међу ученицима 

- Развија организационе, социјалне и комуникацијске вештине 

- Ученици уче да управљају својим процесом учења 

- Обезбеђује учење са разумевањем 

- Захтева разноврсне активности од ученика 

Карактеристике пројектне наставе- очекивања од наставника: 

- сарадник и подршка у процесу учења 

- није кључни извор знања и информација 

- преузима улогу координатора и критичког пријатеља 

- подстиче осмишљавање изазовних задатака 

- промишља и предвиђа могуће изазове и тешкоће. 

 
                              МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
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Развојни циљ: Развијање међупредметних компетенција повезивањем исхода и наставних 

садржаја са активностима наставника и ученика. 

Задаци:  

- повезивање исхода предмета са међупредметним компетенцијама; 

- осмишљавање активности наставника и ученика којима се подстиче развој 

међупредметних компетенција; 

- препознавање улоге предмета наставника у развоју међупредметних компетенција код 

ученика 

Међупредметне компетенције се развијају кроз све наставне предмете при чему сваки предмет 

даје свој допринос чак и онда када директна повезаност није видљива на први поглед. 

- Компетенција за учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према здрављу 

- Естетичка компетенција 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

- Дигитална компетенција 

- Одговоран однос према околини. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

Област квалитета 6. Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се реаијају опште и 

међупредметне компетенције 

Развојни циљ: Развијање међупредметне компетенције путем пројектне наставе 
Фазе пројектне наставе: 

- Планирање (тема, циљ, активности...) 

- Реализација пројектних активности 

- Презентовање/промовисање пројекта 

-Евалуација и рефлексија о пројекту 

Планирање 

Међупредметне компетенције – Одговоран однос према околини, сарадња, дигитална 

компетенција 

Циљ пројектне наставе- Развој одговорности за заједничка постигнућа ученика (кроз 

реализацију пројекта који подстиче развијање свести из одређене области 

Исходи пројектне наставе- Ученици: 

-уочавају значај сарадње за остваривање заједничких циљева 
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- су спремни да се ангажују на реализацији заједничких циљева 

- преузимају појединачну одговорност за заједничка постигнућа 

Покретање пројекта (тема, циљ, исходи, међупредметна корелација, задаци, облик рада, 

активности, улоге и одговорности, временска динамика, ресурси, праћење и вредновање) 

 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Предузимљивост претходи предузетништву. Развија се и и пре увођења у предузетништво, 

посебно кроз развој: 

-одговорности и стрпљења 

- вештина комуникације 

- сарадништва и поверења 

- флексибилности и толеранције 

- иницијативе и поузданости 

- продуктивности и економске логике 

- лидерства...  

Улога и подршка школе: 

Од школе се очекује да делује као центар за промовисање предузетничког духа 

- у процесима учења у учионици 

- у свакодневном животу у школи 

- у локалној заједници 

- у стручном усавршавању запослених 

- у мотивисању запослених и подршци за предузетничке идеје 

- кроз материјалну подршку 

- при формирању тима за пројектну наставу и предузетништво 

- у сарадњи са локалном заједницом 

- у реализацији пројеката на нивоу школе 

- сарадња са другим школама и размена искустава 

- едукација ученика од стране предузетника 

- подршка иницијативама ученика 

- укључивање школе и ученика у пројекте локалне заједнице 

- покретање активности које захтевају волонтерски и хуманитарни рад 

- отварање ученичких задруга 

- награђивање ученика 

Предузетничке вештине и ставови развијају се у оквиру свих наставних предмета кроз: 

- наставне и ваннаставне активности; 

- остваривање основних циљева везаних за наставне садржаје; 

- реализацију исхода који се тичу предузетништва. 

Област квалитета 6. Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 

Развојни циљ: Развој и раст предузетничких знања и вештина код ученика.  
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Задаци:  

-Дефинисање предузетничког тима.  

-Укључивање што већег броја ученика у развој и покретање ученичког предузећа 

(задруге).  

-Дефинисање корелације са осталим областима  

-Формирање тима ученика и наставника који ће се бавити ученичким предузећем 

(задругом).  

Активности:  

-Обука наставника за предузетништво у средњој  школи.  

-Анимирање ученика.  

-Предузетничког тима.  

-Обука ученика.  

-Дефинисање корелациије са областима. Израда бизнис плана предузећа (задруге).  

-Дефинисање принципа одлучивања у предузећу.  

-Дефинисање мисије и визије предузећа.  

-Израда плана сарадње са локалном заједницом, родитељима.  

Активности су усмерене према ученицима, тако да они: 

- раде у групама или тимовима; 

- доносе одлуке; 

- међусобно комуницирају и договарају се; 

- бирају начине презентовања свог рада; 

- реализују пројекте. 

- стичу знања о свету рада и пословања; 

- упознају се са карактеристикама одређених послова и радних места; 

- састављају и користе радну биографију /CV и мотивационо писмо да опишу своје 

компетенције, жеље, очекивања; 

Носиоци активности:  

Директор, психолог, педагог, ученици, наставници, родитељи и локална самоуправа.  

Евалуација: 

Извештај предузећа, број деце која учествују у активностима, количина произведених 

јединица, самовредновање рада предузећа, извештај о приходима и расходима 

предузећа.  

Отежавајући фактори: 

Недостатак материјалних средстава и недовољна мотивисаност. 

 

ПРОГРАМ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 

 

Развојни циљ: Припремање ученика, школе и осталих учесника у овом процесу за 

спровођење и полагање државне матуре. 

Правилници о програмима државне матуре се примењују почев од шк. 2020/2021. 

године. 

Задаци: 

Информисање ученика, родитеља и наставника са важним новинама: 

- Прелазак са нивоа школе на државни ниво 
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-Три матуре (општа, стручна и уметничка) и завршни испит 

- Структура матуре- обавезни и изборни део 

- Садржај и структура тестирања – тестови су засновани на општим стандардима 

постигнућа. Испитују се знања и умења на крају средњег образовања и васпитања, 

односно степен развијености предметних и међупредметних компетенција са три нивоа 

образовних стандарда Тест садржи 40 задатака: 10 задатака са основног нивоа, 20 

задатака са средњег нивоа и 10 задатака са напредног нивоа. Број бодова различит у 

односу на ниво задатка. Максимално време полагања теста је 240 минута. 

- Начин полагања матуре- План полагања је утврђен школским календаром за средње 

школе. План полагања подразумева два редовна испитна рока: јунски и августовски. 

Општа матура, у обавезном и изборном делу, полаже се писаним путем, решавањем 

тестова. Ученик је положио матуру када положи све испите из обавезног дела.  

- Проходност из средњег стручног образовања ка општој матури 

- Проходност за упис на високошколске установе 

Општом матуром проверавају се постигнућа ученика, односно степен усвојености и 

развијености знања и умења на крају општег средњег образовања и васпитања и утврди 

спремност за даљи наставак образовања на високошколској установи. 

Обавезни део за све ученике. Три испита: 

1. српски језик и књижевност; 

2. Математика; 

3. Наставни део по избору. 

Изборни део државне матуре полажу ученици на основу сопственог избора. У изборном 

делу бирају се предмети са Листе општеобразовних наставних предмета/само оне 

предмете које није полагао у оквиру обавезног дела. Број изборних предмета, које 

ученик бира, није ограничен. 

Листа наставних предмета: 

1 .Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Страни језик 

4. Физика 

5. Хемија 

6. Биологија 

7. Географија 

8. Историја 

9. Српски као нематерњи језик 

Тестови су засновани на општим стандардима постигнућа. Испитују се знања и умења 

на крају средњег образовања и васпитања, односно степен развијености предметних и 

међупредметних компетенција са три нивоа образовних стандарда. 

 

Унапређивање области квалитета 

Настава и учење 
ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Корелација: Историја, филозофија, психологија, кузичка и ликовна култура 

Развојни циљ: 
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Постизање и повећање интересовања ученика за читање књижевних дела различитих 

жанрова и развијање способности за правилно изражавање.  

Задаци :  

-Богаћење речника, језичког и стилског израза. 
-Оспособљавање за самостално читање и разумевање књижено-уметничких дела 

различитих жанрова.  

-Читање лектире: лирике, епике, драме, научно - популарних и информативних  

текстова, часописа и енциклопедија.  

Активности :  

-Читање текстова из читанке, лектире, часописа и енциклопедија.  

-Издвајање и тумачење (одређивање значења) мање познатих речи и израза.  

-Доживљавање и анализа прочитаног  

-Вежбе артикулације  

-Вежбе дикције  

-Акценатске вежбе  

-Вежбе интонације и вежбе интензитета (јачине) гласа  

-Вежбе темпа, ритма  

-Паузе у читању и рецитовању, понављање и рефрени  

-Истраживање облика изражавања песме  

-Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације  

-Избор и анализа садржаја за наступ секције и подела задатака  

-Увежбавање планираних садржаја за наступ  

-Разматрање извештаја и утисака о раду секције 

Отежавајући фактори:  

-Усклађивање термина због осталих наставних и ваннаставних активности 

Време реализације:  

Континуирано од  2019/20. године.  

Евалуација:  

Извештај о раду секције и анкете полазника. Јавни наступи.  

 

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: ДРАМСКА, НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Развојни циљ:  

Развој драмских вештина, формирање естетских мерила и развијање критичког 

мишљења према тексту и представама.  

Задатак:  

Едукација о историји позоришта, одлазак на позоришне представе, коментарисање 

представа и припрема самосталних позоришних представа. Набавка покретне, 

расклопиве бине димензија прикладних за реализацију позоришних представа и 

приредби у холу школе.  

Активности:  

- Увежбавање у етапама припреме позоришне представе;  

- Анализирање ликова које играју;  

- Увежбавање реченичне интонације, ритма и темпа;  

- Стварање представе о сценском простору и односима ликова на сцени;  
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- Упознавање са глумачким позивом;  

- Анализирање глуме професионалних глумаца;  

- Вођење ученика на две различите драматизације истог позоришног комада;  

- Увиђање разлике у редитељским, сценским и музичким решењима;  

- Сусрет са професионалним глумцима, режисерима и сценографима;  

- Јавно извођење представе;  

- Упознавање са облицима новинарског изражавања 

-слободно новинарство 

- репортажа, интервју, специјализовано новинарство... 

Носиоци активности:  

Ученици и наставници српског језика.  

Време реализације:  

Почетак реализације октобар школске 2019/2020.године  

Евалуација:  

Приказивањем самосталних позоришних представа  

Отежавајући фактор: 

Набављање костима  

                          ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Корелација: српски језик и књижевност, историја, музичка култура, ликовна култура  

Развојни циљ:  

Развој језичких вештина  

Задаци:  

-Повећање интересовања, способности, као и самопоуздања у вези са применом 

енглеског језика.  

-Рад на комуникативним вештинама и стицање свести о напредовању.  

-Корелација са српским језиком и лектиром на српском, увежбавање у етапама 

припреме позоришне представе.  

-Корелација са музичком, културом – певање песама на енглеском језику на  

приредбама поводом Дана отворених врата, Музичко-сценског приказа, Свечане доделе 

диплома 

-Додатне наставне активности које ће ученицима олакшати да своје знање стечено у 

настави презентују у комуникацији са особама са енглеског говорног подручја (кроз 

самостални рад ученика и на додатној настави) 

- Припремна настава за FLEX размену ученика у Америци - радионичарски облик рада. 

Активности:  

-Увођење драмских активности у часове редовне наставе као и у ваннаставне  

активности. Креирање и извођење скечева.  

-Тимско креирање паноа и презентација.  

-Слушање и певање песама на енглеском језику  

-Отворени час за чланове стручног већа  

-Кореспондентне активности - писање писама, мејлова,позивница за отворени час.  

-Учешће на приредби поводом Европског дана страних језика.  

https://www.skolamladost.edu.rs/Dokumenta/Skolski%20razvojni%20plan%202018.pdf#page=2


 

Алексиначка гимназија – ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 37 

 

Носиоци активности:  

Ученици и наставници енглеског језика,  музичке културе и српског језика.  

Време реализације:  

Почетак реализације септембар школске 2019/2020.године, а исходи се очекују за  

ученике  крајем текуће године и у периоду од наредне четири године.  

Евалуација: 

Кроз језичка тестирања, кроз кратке сценске приказе којима ће присуствовати чланови 

стручног већа.  

    

 

 ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Корелација: српски језик и књижевност, музичка култура 

Развојни циљ: Развој језичких вештина 

Задатак:  

Оспособљавање ученика за полагање по заједничком европском референтном оквиру за 

језике при Француском институту.  

Допунити наставу активностима које ће ученицима олакшати да своје знање стечено у 

настави презентује и валидује по међународно признатим критеријумима  

Активности:  

Организовање Франкофоније у мултимедијалној сали. Увођење драмских активности у 

часове редовне наставе као и ваннаставним активностима, посета француском 

културном центру, путовања, слушање француских песама, кореспондентне активности, 

писање писама, мејлова, позивница.  

Носиоци активности:  

Ученици и наставници француског језика.  

Време реализације:  

Почетак реализације октобар школске 2019/2020.године,а исходи се очекују за ученике  

крајем текуће године и у периоду од наредне четири године.  

Евалуација:  

Тестирањем ученика кроз језичке квизове.  

Отежавајући фактор: 

Финансијска потпора за израду маски,тестова,путова 

 

 

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: РУСКИ  ЈЕЗИК 
 

Корелација: српски језик и књижевност, музичка култура 

Развојни циљ: Развој језичких вештина 

Задатак:  

Оспособљавање ученика за одлазак на Међународну смену младих дипломата у МДЦ 

Артек на позив МСП РФ. 

Курс руског језика за ученике 8 разреда. 
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Допунити наставу активностима које ће ученицима олакшати да своје знање стечено у 

настави презентује и валидује по међународно признатим критеријумима . 

Активности:  

 Организовање програма поводом обележавања јубилеја у Г.Адровцу,  Дана дечијег 

руског филма у Србији, Књижевне олимпијаде о Максиму Горком, Дана руске културе 

у Алексинцу, промоције Универзитета Лобачевски у нашој школи, припрема за 

Међународно такмичење Лик России у Руској школи у Београду као и НИС олимпијаду 

из руског језика. Увођење драмских активности у часове редовне наставе као и 

ваннаставним активностима, посета руском културном центру, путовања, слушање 

руских песама, кореспондентне активности, писање писама, мејлова, позивница.  

Носиоци активности:  

Ученици и наставник руског језика.  

Време реализације:  

Почетак реализације септембар школске 2019/2020.године,а исходи се очекују за 

ученике  крајем текуће године и у периоду од наредне четири године.  

Евалуација:  

Тестирањем ученика кроз језичке квизове.  

Отежавајући фактор: 

Финансијска потпора за путовања. 

 
 

                             НАСТАВНА ОБЛАСТ: МАТЕМАТИКА  

                     - редовна настава и организовање припремне наставе – 

Корелација: информатика, физика 

Развојни циљ:  

Развијање менталних способности и оспособљавање ученика за примену математичких 

знања. 

Задаци:  

- Припрема ученика за такмичења у организацији ДМС и МД Архимедес; 

-Подстицање способности посматрања логичког, аналитичког и апстрактног  

мишљења.  

-Побуђивање математичке радозналости.  

-Оспособљавање ученика за сагледавање улоге и примене математике уразличитим 

подручјима човекове делатосни – математичко моделовање.  

-Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским  

конструкцијама.  

-Стицање навика и умешности у коришћењу различитих извора знања.  

-Изграђивање смисла за самостални рад ученика, рад упару и групни рад.  

-Оспособљавање ученика да користе своју информатичку писменост у примени 

математике.  

-Остваривање сарадње са родитељима, наставницима свих стручних већа, у циљу 

промовисања рада ученика.  

Активности:  

-Визуална презентација геометрије у оквиру часова редовне наставе задужених ученика.  
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-Организовање „отворених“ презентација за родитеље ученика и наставнике.  

-Организоване вршњачке визуалне презентације одређених тема ученицима истог 

узраста.  

Отежавајући фактор:  

Недостатак опреме, наставних средстава, слаб одзив родитеља на сарадњу.  

Време реализације:  

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

Носиоци активности:  

Наставници математике, ученици укључени у изради презентација, заинтересовани 

родитељи.  

Евалуација:  

Разговор са ученицима, родитељима и професорима предметне наставе који су 

присуствивали презентацијама. Праћење ниво усвојености наставне грађе, писменим 

провером знања ученика. Праћење разумевања наствне грађе у току усмене провере 

знања. 

 

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 Корелација: математика 

Развојни циљ:  

Развијење алгоритамског начина размишљања код ученика и оспособљавање за 

различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије.  

Задаци: 

-Развијање дигиталних компетенција код ученика и наставника. 

-Оспособљавање ученика за креирање једноставних и сложених програма 

 -Оспособљавање ученика да самостално приступају интернету, проналазе и 

преузимиају неопходне информације у дигиталном окружењу.  

-Развијање свести код ученика о опасностима и ризицима при коришћењу интернета.  

Активности:  

-Додатни рад са даровитим ученицима у виду програмерске секције у циљу учешћа на 

такмичења Дабар.  

-Учешће ученика на што већем броју такмичења и манифестација из области 

информатике.  

-Укључивљње ученика у израду и одржавање школског сајта.  

-Рад на различитим пројектима од стране ученика подељених у тимове, а под надзором 

наставника (израда мултимедијалних презентација и филмова, едукативних видео игара 

и апликација, вођење школског интернет блога)  

-Предавања ученицима на тему дигиталног насиља и интернет безбедности.  

-Обука наставаника за коришћење и примену савремених технологија у настави кроз 

стручно усавршавање унутар установе.  

Отежавајући фактори:  

- Недостатак средстава и неопходне опреме, као и застарелост постојеће.  

Време реализације:  

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

Носиоци активности:  
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-Наставник информатике и по потреби остали чланови колектива. 
  

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, 

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА 

Развојни циљ:  

Проширивање знања и развијање позитивног односа према природним/хемијским и 

културно историјским вредностима. 

Задаци: 

-примена усвојеног теоријског знања на терену  

-организовање истраживачког рада на терену  

-мапирање интересантних природних и културно- историјских знаменитости.  

Активности:  

-оријентација на терену, посете  

-препознавање природног материјала и културно историјских споменика  

-презентација прикупљеног материјала у школи-изложба.  

- Реакције бензена: халогеновање и нитровање;   

- Реакција етара схлороводоничном киселином; 

- Реакције метала и органиских киселина;  

- Доказивање анилина. 

- Одвајање органских супстанци;   

- Детекција штетних састојака у храни, води и земљишту. 

Отежавајући фактор:  

Превоз  

Време реализације:  

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

Носиоци активности: 

Ученици , предметни наставници историје, географије, биологије, хемије  

Евалуација:  

Вредновање нивоа оријентације ученика на терену, препознавање прикупљеног 

природног материјала и културно историјских споменика од стране предметних 

наставника, анкета за ученике истраживаче.  

 

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА: ЕКОЛОГИЈА 

Развојни циљ:  

Подизање еколошке свести кроз едукацију о одрживом развоју.  

Задаци:  

-Иницирање примарне селекције секундарних сировина и рециклажа као бриге о 

животној средини.  

-Повећање безбедности ученика кроз предавања као и давање савета у вези са 

ванредним ситуацијама  

-Креативно оплеменити мање атрактивне просторе.  

-Формирање тима за рециклажу.  

Активности:  
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-Радионице на тему „Одрживи развој и животна средина“ (обновљиви и необновљиви 

извори енергије).  

-Уређење школског дворишта.  

-Одржавање радног простора (неговање биљака у школи,чување намештаја ...).  

-Изградња Еко лавиринта  

-Брига о чистоћи учионице, школе, дворишта ...  

-Рационална потрошња воде, струје, хартије ...  

-Формирање Еколошког паноа школе и изложбе Еко-фотографија  

-Обележавање еколошких датума, јавни час из области екологије ...  

-Израда презентација о заштити животне средине и презентовање вршњацима.  

-Кроз игру и вештине показати како отпад може бити користан.  

-Набавити контејнере за одвојено сакупљање корисног отпада : пластике, стакла и 

металних конзерви.  

-Учешће у пројектима везаним за екологију.  

-Организовање ученика за учешће у еколошким акцијамана локалном нивоу.  

-Организовање избора «Најлепши балкон у мом крају» (евидентирати најуређеније 

терасе, успоставити сарадњу са њиховим власницима, додељивање дипломе власницима 

од стране ученика).  

-Учешће у пројекту «Проверено добра вода» . Састоји се од презентације о значају 

пијаће воде, квиза и поделе интересантних пакетића корисне садржине.  

-Организација и реализација еколошког квиза који поред едукативног и забавног 

карактера има и проверу стеченог знања.  

Носиоци активности:  

Директор, педагог, ученици, наставници, биологије, остали наставници, родитељи и 

локална самоуправа.  

Евалуација: 

Број деце која учествују у активностима, фотографије пре и после уређења школе, 

дворишта, изглед биљака и простора, фотографије екоошких паноа, број изложби, 

обележавање еколошких датума, број организованих трибина, предавања, радионица, 

евиденција активности у дневницима васпитно- образовног рада, извештај о раду школе 

и самовредновања.  

Отежавајући фактори: 

Недостатак материјалних средстава и недовољна заинтересованост учесника.  

Време реализације: 

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

 

ОБЛАСТ УНАПРЕЂИВАЊА:  Уметност и физичко и здравствено васпитање 

Корелација: Историја, Географија, Српски језик и књижевност 

Развојни циљ:  

Подизање  свести кроз едукацију о историји ликовне уметности и практично дела .  

Задаци:  

- припрема ученика за учешће у ликовним конкурсима 
-  рад са талентованим и заинтересованим ученицима. Чланови секције биће практично 

обучавани у областима цртања, сликања, вајања, примењене ликовне уметности и 

сценографије. Биће посећени музеји и атељеи. 
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                  Ученици-чланови секције имаће најмање једну изложбу годишње и то:поводом 

обележавања Дана Светог Саве - Дана Школе. 

            Хор и оркестар ће неговати програм различитих епоха и различитих стилова. Биће 

заступљена дела ренесансне хорске музике, барокног, класичарско-романтичарског периода, 

закључно са савременим ствараоцима хорске И инструменталне музике. Нарочиту пажњу хор и 

оркестар ће посветити неговању хорске и инструменталне музике домаћих аутора световног и 

духовног значаја и карактера. 

            Хор и оркестар ће бити активни у току целе школске године. Учествоваће на хорским 
смотрама, затим, поводом обележавања Дана  Св. Саве - 27. јануара, а посебан ће програм 
припремати за свечану академију поводом поделе диплома матурантима Гимназије.  

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Област квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развој 

Развојни циљ: Повећање квалитета бриге о ученицима 

Специфични циљ: 

Очување и унапређивње здравља ученика кроз развој антропомоторичких способности 

и моторичких умења и навика. 

Задаци:    

-Праћење и побољшање физичког, здравственог и емоционалног стања и  

социјалних потреба ученика/ца.  

-Стицање знања,вештина и навика усмерених ка здрављу и здравом начину  

живота.  

-Имплементација знања стечених на часовима физичког  

васпитања у свакодневни живот (здрава исхрана, редовна физичка активност).  

-Превентивно и корективно деловање на телесне поремећаје и деформитете.  

-Поштовањем правила, налажењем компромисних решења, развијањем такмичарског 

духа утицаћемо на развијање социјализације међу ученицима.  

-Кроз редовне часове, секције, разна такмичења и смотре утицаћемо на  

формирање пожељних и друштвено прихватљивих облика понашања.  

Активности:  

-Упознавање ученика са значајем очувања сопственог здравља.  

-Психолошко саветовање.  

-Развијање хигијенских навика код ученика - едукативне радионице.  

-Упознавање ученика са значајем и начинима исхране који омогућавају  

правилан раст и развој.  

-Поштовање правила понашања у школи, свлачионици, спортским салама и  

теренима, дворишту.  

-Упознавање ученика са карактеристикама психофизичког развоја у пубертету.  

-Полне каректеристике и реподуктивно здравље.  

-Адекватан избор вежби за правилан раст и развој ученика, корективно вежбање  
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и примена на часовима физичког васпитања.  

-Организовање већег броја турнира и сусрета, одељенских, међуодељенских и  

међушколских (пријатељских).  

-Израда паноа и презентација (велика такмичења, правила, познати спортисти)...  

-Организовање трибина, радионица, округлих столова са циљем промовисања  

физичких активности као животних вредности, афирмације спорта, сарадње и  

толеранције.  

-Сарадња са школским лекаром и физијатром.  

-Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта.  

-Укључивање познатих спортиста у живот школе.  

-Организација трибина са темама: о здрављу, фер-плеју, навијачима, насиље и допинг у 

спорту, технолошка достигнућа.  

-Реализација пројекта „Покренимо нашу децу“.  

-Реализација пројекта „Спорт у школе“  

-Реализација недеља школског сопрта.  

- Планирање стрељачке секције и реализација исте 

Отежавајући фактори:  

Дотрајалост појединих справа и реквизита, као и саме сале. Недовољна информисаност 

о претходном и тренутном здравственом стању ученика.  

Време реализације:  

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

Носиоци активности:  

Директор, педагог, наставници, васпитачи, школски лекар и физијатар, професори 

физичког васитања.  

Евалуација:  

Вредновање ће се вршити на основу антропометријских мерења, иницијалних и  

социометријских тестова, анализе извештаја школског лекара и физијатра о  

здравственом статусу ученика са систематских прегледа, задовољства ученика, броја 

турнира и осталих манифестација, броја учесника организованих манифестација, број 

презентација и изложби везаних за спорт.  

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 

РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА - ИНКЛУЗИВНИ ПРИСТУП 

 

Област квалитета 2: Настава и учење 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

Развојни циљ:  

Циљ је да се ученици са сметњама у развоју буду адаптирани и прихваћени од  

стране вршњака.  

Задаци: 

-Прилагодити материјално-техничке услове у којима се изводи настава у коју су  

укључени ученици са сметњама у развоју 

-Прилагодити облика рада у редовној настави како би ученици са сметњама у  

развоју учествовали у раду. 
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-Прилагодити методе рада наставника у редовној настави у коју су укључени  

ученици са оштећењима видне перцепције.  

-Утврдити одлике комуникације између наставника и ученика са сметњама у развоју у 

редовној настави. 

-Утврдити одлике комуникације између ученика са сметњама у развоју и њихових  

вршњака у редовној настави. 

-Утврдити врсту активности наставника и ученика са сметњама у развоју у редовној  

настави.  

Активности:  

-Израда плаката на тему „Толеранција“, где ће се кроз различите аспекте анализирати 

плакати и доносити закључци зашто је толеранција битна;  

-Дискусија на тему „Прихватања различитости“ на часу одељенског старешине и  

часовима грађанског васпитања;  

-Посета различитим институцијама и дружење свих вршњака независно од типа  

сметње;  

-Сарадња кроз тимске игре, различите полигоне, где ће ученици независно да ли  

имају или немају сметњу заједнички помагајући једни другима долазити до циља;  

-Еколошке активности где ће ученици са и без сметњи сређивати школско двориште  

и развијати сарадњу;  

Отежавајући фактори: 

За реализацију појединих истраживачких задатака нам је потребна сагласност 

родитеља, конкретно за интервју. Овај ризик се може превазићи ако се родитељима  

прецизно објасни због чега и са којим циљем се ради интервјуисање.  

Време реализације: 

Од школске 2019/ 2020. године, у континуитету.  

Носиоци активности:  

Директор, педагог, психолог, наставници, Тим за инклузивно образовање,  

Филозофски факуктет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Центар за 

социјални рад и локална заједница.  

Евалуација:  

Праћење ефеката предузетих мера кроз извештаје, број реализованих активности. 

 

                                                         БЕЗБЕДНОСТ 

 

Област квалитета 5. Етос 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

Развојни циљ:  

Повећање безбедности и сигурности ученика, наставног и ваннаставног особља у 

објекту и околини школе.  

Задаци :  

Истицање законских регулатива о правима и обавезама 

ученка.  

-Упознавање ученика са њиховим правима и обавезама.  

-Упознавање родитеља о правима и обавезама ученка.  

-Повећање ефикасности дежурства настаника и ученика. 
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-Повећање радног времена школског полицајца.  

-Ангажовање дневног и ноћног обезбеђења.  

-Побољшање видео надзора.  

Активности: 

-Израдити плакат на којима су истакнута права и обавезе ученка.  

-Израдити кућни реда и поделити га свим ученицима.  

-Информисти ученике на почетку школске године на одељењским заједницама о 

њиховим правима и обавезама.  

-Информисати родитеље на почетку школске године на родитељским састанцима о 

правима и обавезама ученка.  

-Сарађивати са Саветом родитеља са циљем побољшања безбедности у школи.  

-Побољшати дежурство настаника и ученика.  

-Пратити учесталост инцидентних ситуација, броја пријава насиља, заступљеност врсте 

насиља, број повреда, сигурност објекта и дворишта.  

-Унапређивати компентенције наставног и ваннаставног особља за реаговање у 

инцидентним ситуацијама.  

-Тражити од надлежних органа да се повећа присуство школског полицајца.  

-Повећати ефикасност дневног и ноћног обезбеђења.  

-Унапредити компетенције наставног и ваннаставног особља за праћење рада система 

видео надзора 

-Одржавати видео надзор, повећати број камера и уградити камере  

са широм резолуцијом.  

Отежавајући фактори 

Неадекватна сарадња са родитељима чија се деца непримерено понашају.  

Толеранција друштва на непожељне облике понашања.  

Носиоци активности 

Директор, педагог, психолог, Тим за заштиту ученика, наставно и ненаставно  

особље, Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад као и локална 

заједница.  

Евалуација: 

Увид у видео записе, вођење евиденције о присуству непожељних лица у  

школском објекту, покушајима оштећења објекта и радњама које нарушавају  

школски кућни ред (књига дежурства, записници школских чувара, евиденционе листе 

дежурних ученика. 

 

РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА И ПОЗИТИВНИХ СТАВОВА КОД 

УЧЕНИКА 

 

Област квалитета 4: Подршка ученицима 

Развојни циљеви: Осигурати безбедне и подстицајне услове за несметан боравак и рад, 

као и заштиту од свих облика насиља,злостављања и занемаривања у школи. Повећање 

квалитета рада у установи.  

Задаци : 
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-Стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих 

животних проблема;  

-Очување и унапређивање нивоа безбедности физичке средине;  

Стварање атмосфере поверења, сигурности и поштовањадечјих права;  

-Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања,развија и негује 

култура понашања и уважавање личности;  

-Подизање нивоа свести и повећања осетљивости свих  

укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостсвљања и 

занемаривања;  

-Спречавање физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања;  

-Спречавање нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања;  

-У Годишњем програму рада дефинисати Програм заштитеученика;  

-Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу 

вршњака 

Активности:  

-Превентивне активности креирати у складу са анализом стања и увидом у присутност 

насиља у средини на основу учесталости инцидентних ситуација, броја пријава насиља, 

заступљености различитих врста насиља, броја повреда,сигурности  

објеката и дворишта;  

-Израдити Програм заштите ученика од насиља;  

- Израдити Програм васпитног рада; 

- Израдити План јачања социјалних вештина; 

- Програм и план здравствене заштите; 

- План превенције употребе дрога; 

-Учестало ангажовање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  

-Учестало ангажовање вршњачког тима на посредовању између ученика;  

-Маркирање ризичне групе ученика (насилници и жртве);  

-Формирање унутрашње заштитне мреже;  

-Успостављање ланца одговорности у ситуацијама насиља;  

-Благовремено и континуирано обавештавање ученика, родитеља и запослених о 

решавању конфликних ситуација;  

-Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља;  

-Обука ради унапређења компентенција наставног и ваннаставног особља ,ученика, 

родитеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља , злостављања 

и занемаривања;  

-Едукативно предавање МУП-а на теме насиља, трговине људима, безбедности у 

саобраћају, злоупотребе психоактивних супстанци...;  

-Реализација пројекта „Основи безбедности деце“   

-Организација трибина и радионица са темом уочавања и решавања  

проблема насиља, злостављања и занемаривања;  

-Израда плаката, видео - презентација ...;  

-Вршњачка едукација ученика  



 

Алексиначка гимназија – ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 47 

 

Организовање ваннаставнх, културних и јавних активности примерене узрасту;  

-Организовање трибина, радионица, округлих столова с 

а циљем промовисања физичких активности као животних вредно 

сти, афирмације спорта, сарадње и толеранције;  

-Укључивање познатих спортиста у едукацију ученика;  

-Промоција примера добре праксе.  

Отежавајући фактори:  

Друштвена толеранција лошег понашања и насиља, одрасли који подржавају  

насиље и пружају лош пример – негативна идентификациаја. 

 

 

 

 

 

Носиоци активности  

Директор, педагог, психолог, Тим за заштиту ученика, све наставно и ненаставно 

особље, вршњачки тим, Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад 

као и локална заједница.  

Евалуација:  

Праћење ефеката предузетих мера кроз извештаје, број реализованих активности, број 

организованих трибина, радионица, број турнира и осталих манифестација, број 

учесника организованих манифестација, као и задовољство ученика. Број злостављане и 

занемарене деце која добијају адекватну и ефикасну заштиту и подршку од стране 

надлежних служби и институција. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ У 
ОКВИРУ  ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

Општи развојни циљ: Побољшање квалитета образовања и васпитања 

у школи 

Област квалитета ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни Циљ : Унапређивање образовно-васпитног рада у функцији квалитета рада школе 

Специфични циљ: Програмирање, планирање и извештавање у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи 

Задатак 1.стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитета 

рада школе 

Активности Критеријуми успеха Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 Усаглашавање са 
реформом 
гимназије- нови 
планови наставе 
и учења за 
обавезне, 
изборне и 
обавезне изборне 
програме, 
пројектна 
настава, развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 
 

 Планирање 
активне примене 
софтвера за 
електронски 
дневник 
 

 

 Информисање 

 

Прилагођени програми 

наставе и учења, изборни 

програми за гимназију, 

пројектна настава и  

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво 

 

 

 

Активна примена 

електронског дневника 

 

 

 

 

Актив за израду ШП 

 

Наставници 

 

Актив за израду 

ШРП 

 

Директор школе 

 

Педагог школе 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2019. 

/2020. 

до 

2022. 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

Школски 

програм 

 

Годишњи 

план рада 

 

Е дневник 

 

Развојни 

план 

 

Годишњи 

планови 

наставних 

предмета 
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ученика, 
родитеља, 
наставника са 
процесом 
спровођења и 
полагања 
државне матуре 
 

 

 Усагласити 
активности са 
насловима 
посебних 
програма рада у 
Школском 
програму и 
уједначити 
квалитет 
посебних 
програма рада у 
саставу Школског 
програма 

 

 

 Ускладити 
елементе ШП и 
ГПР на основу 
образовних 
стандарда 

 

 У програмирању 
рада уважавати 
узрасне, развојне 
и специфичне 
потребе ученика 

 

 Планирање 
увођења нових 
гимназијских 
смерова у складу 
са потребама 
тржишта рада 

 

 

Правилници о програмима 

државне матуре се 

примењују почев од шк. 

2020/2021. год. 

 

 

 

Усаглашене активности са 

насловима посебних 

програма рада у ШП и 

уједначење квалитета 

посебних програма рада 

 

 

 

 

 

Елементи ШП и ГПР су у 

свим сегментима 

међусобно усклађени 

 

У програмирању рада  

уважавају се узрасне, 

развојне и специфичне 

потребе ученика 

 

Разматрање увођења 

нових смерова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Актив за израду ШП 

 

Наставници 

 

Актив за израду 

ШРП 

 

Директор школе 

 

      Педагог школе 

 

 

 

 

 

 

2019. 

/2020. 

до 

2022. 

/2023. 

 

Листа 

наставних 

предмета у 

програму 

државне 

матуре 

 

 

Школски 

програм 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Годишњи 

план рада 

 
 
 
Годишњи 

планови 

наставних 

предмета 

 
 
 

Годишњи 

план рада 
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Задатак 2.стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Оперативно 
разрадити и 
суштински 
уградити 
Развојни план у 
Годишњи план 
рада и 
оперативно 
разрадити све 
посебне 
програме 
васпитног рада у 
Годишњем плану 
 

 Школским 
програмом и ГПР 
истакнути 
циљеве учења за 
сваки наставни 
предмет по 
разредима 
усмерени ка 
задовољавању 
различитих 
потреба ученика; 
Унети образовне 
стандарде у 
годишње планове 
наставних 
предмета као и у 
другим 
плановима 
наставника 

 

 У Годишњем 

Оперативно разрађен и 

суштински уграђен РП у 

ГПР и оперативно 

разрађени сви посебни 

програми васпитног рада у 

ГПР 

 

Истакнути циљеви учења за 

сваки наставни предмет по 

разредима Школским 

програмом и ГПР ка 

задовољавању различитих 

потреба ученика.  

 

 

Истакнути образовни 

стандарди у годишње 

планове наставних 

предмета као и у другим 

плановима наставника 

 

 

 

Прецизиран Програм 

заштите од насиља, 

растерећен сувишних 

садржаја 

 Актив за израду ШП 

Актив за израду 

ШРП 

Наставници 

Директор школе 

    Педагог школе 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022./2023. 

 

 

Школски 

програм 

 

Годишњи план 

рада 

 

Развојни план 

 

Годишњи 

планови 

наставних 

предмета 
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плану 
растеретити 
Програм заштите 
од насиља 
сувишних 
садржаја и 
прецизирати 
временску 
динамику 

Задатак 3.стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада - усмеравање на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметних и предметних компетенција 

      Активности     Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Коришћење 
међупредметних 
и предметних 
компетенција и 
стандарда за 
глобално 
планирање 
наставе као и 
исхода 
постигнућа за 
оперативно 
планирање 
наставе 

 

 

 Нагласити 
методе и технике 
којима је 
планирано 
активно учешће 
ученика на часу 

 

 

 Планирати 
допунске наставе 
и додатни рад 
функционално, 
засновано на 
праћењу 

 

   

Наставници користе 

међупредметне и 

предметне компетенције и 

стандарде за глобално 

планирање наставе и 

исходе постигнућа за 

оперативно планирање 

наставе 

 

 

У оперативним плановима 

наставника и у њиховим 

дневним припремама 

видљиве су методе и 

технике којима је планирано 

активно учешће ученика на 

часу 

 

 

Допунски и додатни рад је 

заснован на праћењу 

постигнућа ученика 

 

 

 

Актив за израду 

ШП 

 

Актив за израду 

ШРП 

 

Наставници 

 

Директор школе 

 

    Педагог школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 /2023. 

 

 

 

 

 

Школски 

програм 

 

Годишњи 

план рада 

 

Развојни план 

 

Годишњи 

планови 

наставних 

предмета 

 

 Дневне 

припреме 
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постигнућа 
ученика 
 

 

 Уважавати 
резултате 
испитивања 
интересовања 
ученика у 
планирању 
слободних 
активности  
 

 

 У припремама за 
наставни рад 
нагласити 
самовредновање 
рада или 
напомену о 
реализацији 
планираних 
активности 
 

 

 

 

У планирању слободних 

активности уважени су 

резултати испитивања 

интересовања ученика 

 

 

Припреме за наставни рад 

садрже самовредновање 

рада наставника и /или 

напомене о реализацији 

планираних активности 

 

 

наставника 

Област квалитета              НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

Развојни Циљ : Подизање нивоа професионалних компетенција наставника и ефикасно 

управљање процесом учења на часу  

Специфични циљ: Стицање знања, усвајање вредности, развијање вештине и компетенције 

на часу 

Задатак 1. Стандард 2.2.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 

Активности     Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријум

а успеха 

 Прилагођавање 
рада на часу 
образовно-
васпитним 
потребама 
ученика 

- планирати и 

 

-унапређење праксе 

прилагођавања захтева и 

темпа рада могућностима и 

различитим потребама 

 Директор школе 

 Стручна већа 
школе 

 Предметни 
наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 

 

 

2019.         

/2020. 

Планови 

активности: 

месечни, 

годишњи; 

Наставни 

планови: 
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одабрати разноврсне 

методе, технике, 

облике, темпо рада 

на часу 

- планирати 

активности и задатке 

(на два, три нивоа) за 

ученике који ће бити 

усклађени са 

њиховим реалним 

потребама; 

- планирати и 

припремати 

разноврсне (помоћне) 

наставне материјале 

прилагођене 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

- примењивати 

специфичне 

задатке/активности/м

атеријале на основу 

ИОП-а и плана 

индивидуализације 

 

-  планирати 

пројектну наставу 

- развијати 

међупредметне 

компетенције путем 

пројектне наставе 

- развијати 

предузетничка знања 

и вештине код 

ученика 

 

 Подстицање 
ученика којима је 
потребна 

ученика 

 

 

 

- прилагођавања наставних 

матерјала индивидуалним 

карактеристикама ученика 

 

 

-посвећивање више 

времена ученицима у 

складу са њиховим 

образовним и васпи -тним 

потребама 

 

 

- примена специфичних 

задатака и активности за 

ученике којима је потребна 

додатна помоћ и подршка у 

образовању; 

 

Реализована пројектна 

настава са 

међупредметним 

компетенцијама 

 

 

Обука ученика и наставника 

у оквиру предузетништва 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 
 

 Стручна већа  
        Школе 
 

 Предметни 
наставници 
 

 Актив ШРПа 
 

 

 Педагог школе 
 

 

До 

2022. 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.         

/2020. 

До 

2022. 

/2023. 

 

годишњи; 

Дневне 

припреме 

предметних 

наставника; 

 

 

 

Планови 

активности: 

месечни, 

годишњи; 

Наставни 

планови: 

годишњи; 

Дневне 

припреме 

предметних 

наставника; 

 

 

 

План 

пројектне 

наставе 

 

 

Извештај са 

обуке или 

семинара  

 

 

Индивидуал
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додатна подршка 
у учествовању у 
заједничким 
активностима 
којима се 
подстиче њихов 
напредак и 
интеракција са 
другим 
ученицима 

 
 
 

 

Ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују 

у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов 

напредак 

ни 

образовни 

план 

Задатак 2. Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 Формативно и 
сумативно 
оцењивање 
наставника у 
складу са 
прописима 
 

 Разјаснити 
ученику 
критеријуме 
вредновања, 
циљеве часа, 
исходе учења и 
зашто то што је 
планирано треба 
да научи 

 

 Давање потпуне и 
разумљиве 
повратне 
информације 
ученицима о 
њиховом раду, 
укључујући и јасне 
препоруке о 
наредним 
корацима 

 

Наставник формативно и 

сумативно оцењује у 

складу са прописима 

 

 

Наставник даје потпуну и 

разумљиву повратну 

информацију ученицима о 

њиховом раду 

- прилагођавање захтева 

могућностима ученика  

- учење ученика техникама 

самопроцене 

-давање јасних и потпуних 

повратних информација и 

похваљивање 

напредовања у учењу.  

 

 

 Стручна већа 
школе 
 
 
 

 Предметни 
наставници 
 
 
 

 Актив ШРПа 
 
 
 

 Педагог школе 
 

2019. 

/2020. 

До 

2022. 

/2023. 

Планови 

активности: 

месечни, 

годишњи; 

 

 

Наставни 

планови: 

годишњи; 

 

 

Дневне 

припреме 

предметних 

наставника; 
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-користити различите 

технике праћења 

постигнућа ученика 

- пратити 

напредовање ученика 

током сваког часа 

- развијати код 

ученика способност 

процене и 

самопроцене 

 Учити ученике 
како да процењују 
свој напредак 

 Учити ученике да 
постављају себи 
циљеве у учењу 
 

 -предвидети 
похвале и награде 
за ученике током 
сваке фазе 
напредовања 
 

 При вредновању 
знања омогућити 
одељењу да даје 
своје мишљење, 
при вредновању 
знања   питати 
ученика за 
мишљење 

 

Коришћење различитих 

метода и техника праћења 

постигнућа у циљу што 

јасније и објективније 

провере;  

 

 

 

 

 

усклађивање праћења 

постигнућа, начина 

праћења и Правилника о 

оцењивању ученика 

Педагошка 

евиденција 

(пед.свеске) 

 

 

 

 

 

 

Дневне 

припреме 

предметних 

наставника; 

 

 

 

 

Педагошка 

евиденција 

(пед.свеске) 

Задатак 3.Обезбеђивање континуитета и усаглашавање критеријума  оцењивања посебно на 

нивоу стручних већа 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Организација и 
реализација 
међусобне посете 
наставника 
часовима сродних 

 

Организована и 

реализована међусобна 

посета наставника 

часовима сродних стручних 

 
 
 
 
 

 Директор школе 

 Предметни 

 

 

2019. 

/2020. 

 

План посете 

наставника 

часовима; 

Извештаји 
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стручних већа; 
 

 

 

   На нивоу 
сродних стручних 
већа сагледавање 
и  усаглашавање  
најчешћих видова 
и критеријума 
оцењи-вања 
ученика; 

 

 

 

  Саставити 
тестове 
компатибилних 
области 
различитих 
наставних 
предмета 

 

 

 

  Посета часова и 
анализа ефеката 
уз обавезно 
мишљење 
ученика о 
оствареним 
активностима 

 

 Израда и 
употреба 
евалуационих 
упитника  за 
евалуацију рада 
наставника и 
обрађене 
наставне области 
од стране 
ученика;  

већа; 

 

 

 

 

Сагледани и усаглашени 

најчешћи видови и 

критеријуми оцењивања  

ученика; 

 

 

 

Састављени тестови 

компатибилних области 

различитих наставних 

предмета 

 

 

 

 

Посећени часови  

различитих наставних 

предмета 

 

 

 

Попуњавање упитника од 

стране ученика 

 

 

наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 

 Стручна већа 
школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Директор школе 
 

 Предметни 
наставници 

 

 

 Актив ШРПа 
 

 Педагог школе 
 

 
Стручна већа 
школе 

До 

2022. 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

/2020. 

До 

2022 /2023 

 

наставника 

са посета 

часовима; 

Списак 

усаглашени

х видова и 

критеријума 

оцењивања; 

План са 

компатибил

ним 

областима и 

темама; 

 

Тест 

компатибил

ности; 

 

Образац са 

усаглашени

м 

критеријумо

м успеха; 

 

 

Извештаји 

 

 

 

 

Електронски 

дневник 
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 Електронски 
дневник 

 

Активна примена 

Ел.дневника 

Област квалитета ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

Развојни Циљ : Побољшање квалитета пружања подршке свим ученицима 

Специфични циљ: 

1. Подстицање личног, професионалног, здравственог и социјалног развоја ученика, 

подстицање подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

Задатак 1.  Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Организовати 
континуиран рад 
на јачању 
социјалних 
вештина ученика 
кроз посебне 
програме 

 

 Дефинисати 
задужења, 
обавезе и 
одговорности свих 
актера ( 
наставници, 
ученици, 
родитељи) 

 

 Сарадња школе 
са здравственом 
службом ради 
промовисања 
здравствене 
заштите и здравог 
начина 
живота(посете 
здравствених 

 

 

 

Израђен план васпитног 

рада, план јачања 

социјалних вештина 

 

 

 

Успешно дефинисана 

задужења, обавезе и 

одговорности 

 

 

 

Успешно успостављена 

сарадња са здравственом 

 

 

 Директор школе 
 
 

 Предметни 
наставници 

 

 

 Педагог школе 
 

 Одељењске  
      старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

/2020. 

до 

2022. 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План јачања 

социјалних 

вештина 

 

 

Извештаји 

са 

радионица и 

предавања  

 

Образац 

критеријума 

за 

идентифико

вање  

недоличног 

понашања 

ученика у 
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радника, 
систематски 
преглед ученика, 
едукативни 
постери) 

 

 Вођење разговора 
са ученицима и 
родитељима и 
вођење 
евиденције 
поштујући њихову 
поверљивост 

 

  Организовање 
радионица и 
предавања  о 
ненасилној 
комуникацији и  
толеранцији по 
одељењским 
заједницама 

 

 Формирати и 
активирати 
тимове за 
вршњачку 
едукацију и 
медијацију; 

 

 Израда 
критеријума за 
индетификовање  
недоличног 
понашања 
ученика у 
одељењу и 
њихова примена; 

 

 

 Индивидуално 
формирање  и 
праћење досијеа 
о постигнућима 
нарочито код 
неприлагођених 
ученика; 

службом 

 

 

Успешно успостављена 

сарадња са ученицима и 

родитељима 

 

 

 

Успешно реализоване 

радионице и предавања о 

ненасилној комуникацији и 

толеранцији; 

 

 

 

Успешно формирани 

тимови за вршњачку 

едукацију и медијацију; 

 

 

Успешно израђени и 

примењени критеријуми за 

идентификацију 

недоличног понашања 

ученика; 

 

 

 

Успешно обављено 

индивидуално формирање  

и праћење досијеа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 
 
 

 Предметни 
наставници 

 

 

 Одељењске 
старешине 
 
 

 Педагог школе 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2019. 

/2020. 

до 

2022.  
/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одељењу; 

Извештаји 

примене 

обрасца 

критеријума; 

Образац за 

појачан 

васпитно-

педагошки 

рад 

Индивидуал

ни 

образовни 

план 

 

Извештај 

дежурног 

ученика, 

наставника, 

школског 

полицајца 

 

План 

превентивни

х активности 

Програм 

заштите од 

дискримина

ције, 

насиља, 

злостављањ

а, 

занемарива

ња 

Педагошка 

евиденција 

 



 

Алексиначка гимназија – ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 59 

 

 

 Створити услове 
за упис ученика из 
осетљивих група 

 

 Примена 
индивидуалних 
образовних 
планова за 
ученике из 
осетљивих група 
и ученике са 
изузетним 
способностима 

 

 
 Сарадња са 

релевантним 
институцијама и 
појединцима у 
подршци 
ученицима из 
осетљивих група, 
са сметњама у 
развоју као и 
ученицима са 
изузетним 
способностима 

 

 Прилагодити 
облике рада у 
редовној настави 
ученицима са 
сметњама у 
развоју 

 

 Утврдити одлике 
комуникације 
између ученика са 
сметњама у 
развоју и њихових 
вршњака као и 
између 
наставника и ових 
ученика 

 

 Вршњачко 

     

 

           

 

         Израда ИОП-а 

 

 

 

 

 

Контактирани 

представници релевантних 

институција 

 

 

 

 

 

Прилагођен план наставе и 

учења 

 

 

Радионице, предавања, 

дискусија на тему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 
 
 

 Предметни 
наставници 

 

 

 Одељењске 
старешине 
 
 

 Педагог школе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019. 

/2020. 

до 

2022.  
/2023 

 

 

 

 

Индивидуал

ни 

образовни 

план 

 

 

 

Контакти и 

записници 

са састанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

превентивни

х активности 

Програм 

заштите од 

дискримина

ције, 

насиља, 

злостављањ

а, 

занемарива
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предавање 
Инклузија, 
дискриминација и 
права детета, 
Толеранција... 

 

 Повећање 
безбедности и 
сигурности 
ученика 

 

 Упознавање 
ученика и 
родитеља о 
правима и 
обавезама 
ученика 

 

 Повећање 
ефикасности 
дежурства 
наставника и 
ученика, школског 
полицајца 

 

Прихватања различитости 

 

 

Предавања о ненасилној 

комуниокацији, појачано 

дежурство ученика и 

радника школе  

 

 

ња 

Педагошка 

евиденција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак   2.    Подршка учењу 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 Пружање помоћи 
у превазилажењу 
неуспеха, 
развијање 
мотивације 

 

 Организовање 
помоћи бољих 
ученика 
слабијима 

 

 Упућивање у 
начин процене 
сопственог 
напредовања-
самооцењивање 

Успешно пружање 

помоћи 

 

 

Успешно огранизовање 

помоћи 

 

 

 

Успешно упућивање у 

 Директор 
школе 
 

 Предметни 
наставници 

 

 

 Педагог школе 
 

 Одељењске    
старешине 

 

2019 

/2020. 

До 

2022 /2023. 

Психосоција

-лне карте 

ученика; 

 

Извештаји 

са 

радионица и 

предавања 

  

Образац 

критеријума 

за 

идентифико
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 Припремање и 
планирање 
посебних 
активности ради 
савладавања 
тешкоћа у 
наставном 
процесу 

 

 

 

 Омогућити 
ученицима који 
брже напредују 
учешће у 
истраживачким 
активностима и 
другим 
пројектима 

 

 

начин процене 

сопственог 

напредовања-

самооцењивање 

 

 

 

Успешно припремање и 

планирање посебних 

активности 

 

 

 

Успешно планирање 

пројеката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вање  

недоличног 

понашања 

ученика у 

одељењу; 

 

Извештаји 

примене 

обрасца 

критеријума; 

 

Образац за 

појачан 

васпитно-

педагошки 

рад 

 

Индивидуални 

образовни 

план 

Задатак   3.    Унапредити рад ђачког парламента 

Активности 
Критеријуми 

успеха 

Носиоци 

активности 
Временски рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

      Подизање 
волон-терске 
свести ученика и 
промоција 
волонтерских 
вредности; 

 

 

      Оформити руко-
водства и 
оперативна тела 
ђачког парламента ; 

Подигнута свест 

код ученика о 

значају 

волонтирања; 

Успешно 

оформљено 

тело 

представника и  

руководства 

ђачког 

парламента и 

ученичке 

 Директор школе 

 Професор 
задужен за рад 
парламента 

 Педагог школе 

 Ученички 
парламент 

 Актив ШРПа 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2019 

/2020. 

до 

2022 /2023. 

 

Број ученика који 

су активно узели 

учешће у 

волонтерским 

акцијама; 
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 Развијање 
предузетничка 
знања и вештине 
код ученика 

 

 

     Сачинити план 
акција и активности 
ђачког парламента 
– дефинисање 
предузетничког 
тима; 

 

 

     Обезбедити 
услове за 
доступност инфор-
мација о раду 
ђачког парламента 
(огласна табла, 
часописи, локална 
телевизија, 
интернет) 

 

 

  Повезивање са 
другим ђачким 
парламентима у 
региону и земљи 

 

 

 

  Појачана 
промотивна 
активност 
званичних програма 
за младе 
Републике Србије и 
ЕУ; 

 

задруге; 

 

Одрађен 

оперативни план 

активности 

ђачког 

парламента 

 

Успешно 

креиран преглед 

информација о 

раду ђачког 

парламента 

 

Успостављена 

веза са сродним 

ђачким 

парламентима у 

земљи региону 

 

Масовно 

активирани 

ученици у 

пројекту и 

презентовано у 

одговарајућем 

извештају 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директор школе 

 Професор 
задужен за рад 
парламента 

 Педагог школе 

 Ученички 
парламент 

Актив ШРПа 

 

 

 

 

 

Извешај са 

оснивачке 

скупштине 

руководства и 

оперативних тела  

ђачког 

парламента и 

ученичке задруге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак 

нишавског округа 

за представнике 

парламента 

 
 
 
Пројекат –
Инкубатор за 
младе-Caritas 
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  Сачинити и 
презентовати 
извештаје о раду на 
годишњем нивоу 

 
   Извештаји 

Задатак  4.   Подстицати све видове програма, размену ученика у региону, земљи и 

иностранству. 

Активности 
Критеријуми 

успеха 

Носиоци 

активности 
Временски рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 

 

    Обезбедити 
доступност 
информација о 
различитим 
видовима размене 
ученика 

 

 

 

 

 

    Успостављање 
ефикасних 
механизама 
подршке 
заинтересованим 
ученицима  

 

 

 

 

 

     Обучити ученике 

 

 

 

Обезбеђена 

доступност 

информација о 

различитим 

видовима 

размена ученика 

 

 

 

 

Конкретно 

учествовање и 

аплицирање на 

различитим 

програмима у 

земљи и 

иностранству 

Јавна 

презентација 

искустава са већ 

остварених 

размена 

Ажуриран 

 
 
 
 
 

 

 Директор школе 

 Професор 
задужен за рад 
парламента 
 

 Педагог школе 
 

 

 Ученички 
парламент 
 

 Одељењске 
старешине 

 Актив ШРПа 
 
 

 Тим за 
унапређивање 
квалитета 
наставе 

 

 

 Тим за 
билингвалну 
наставу  

2019 /2020. 

до 

2022 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 

/2023 

 

 

 

Адекватна 

обука ученика 

за поступак 

аплицирања 

 

 

 

 

 

Дневник 

евиденције о 

оствареним 

разменама 
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о поступку 
аплицирања за 
различите видове 
размена 
 

 Еразмус + Пројекат 
 

 

     Презентовати 
искуства стечена 
путем већ 
остварених 
размена ученика 

 

     Водити 
евиденцију и 
школску статистику 
остварених 
размена 

 

дневник размене 

ученика 

Обука ученика 

 

 

      Пројекат 

 

  Презентација 

Задатак   5.   Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 

  Унапредити и 
ускла-дити 
програм про-
фесионалне 
оријен-тације као 
и план каријерног 
вођења са 
потребама 
ученика 

 

 

     Унапредити и 
интезивирати 
сарадњу са 
факултетима и 

 

 

 

Ученици уписали 

жељене факултете у 

складу са својим 

интересовањима 

 

Остварена сарадња 

са факултетима у 

региону и РС 

 

Остварене 

 Директор 
школе 

 Педагог школе 

 Тим за 
професионалн
и развој 

 Одељењске 
старешине 

 Актив ШРПа 

 Педагошки 
колегијум 

 Тим за 
каријерно 
вођење 

 
 
 
 
 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 /2023. 

 

 
 
 
 
 
 

Трибина о будућој 

професионалној 

усмерености 

 

 

 

Евиденција 

учешћа у 

пројекту у оквиру 

Каритаса 
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универзитетима 
 

 

      Укључити 
бивше ученике и 
родитеље у 
презентацију 
својих 
професионалних 
усмерења 

 

     Успоставити 
сарадњу са 
тржиштима рада и 
реалним 
потребама ка-
дрова у блиској 
будућности 

 

презентације и 

предавање 

различитих 

професионалних 

профила родитеља и 

бивших ученика 

наше школе 

 

Остварен увид и 

анализа статистике 

Завода за тржиште 

рада о реалним 

потребама кадрова у 

локалном окружењу 

и РС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промоција 

факултета- 

фотографије, 

извештаји 

остварени 

контакти 

 

 

 

 

Област квалитета 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ 

РЕСУРСИМА 

Развојни Циљ : Побољшање школског система за праћење и вредновање квалитета 

рада, људских ресурса и материјално – техничке опремљености школе 

Специфични циљеви: 

1. Обезбедити стручан, савремен и мотивисан наставни кадар спреман за све 
изазове реформасаног гимназијског образовања 

      2.   Побољшање материјално – техничке опремљености школе 

Задатак   1.1.    Развити систем континуираног стручног усавршавања и развоја 

наставника, стручних сарадника и директора 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 Унапредити 
функционисање 
система за праћење и 
вредновање 
квалитета рада 

Мере за 

унапређивање 

образовно-васпитног 

рада на нивоу школе  

 

 Директор школе 
 

 

2019 
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Предложити мере за 

унапређивање 

образовно-васпитног 

рада на нивоу школе; 

При самовредновању 

рада школе доследно 

применити Правилник о 

стандардима квалитета 

рада установе; 

Планирање личног 

професионалног развоја 

на основу 

самовредновања рада; 

Користити податке из 

јединственог 

информационог система 

просвете за вредновање 

и унапређивање рада 

школе 

 Стварати услове 
за континуирано 
праћење и 
вредновање 
дигиталне зрелости 
школе 

Унапређивање 

професионалног 

деловања запослених 

засновано на анализи 

резултата индивидуалног 

самовредновања 

-стручно усаршавање 

наставника, стручних 

сарадника и директора у 

установи и ван установе 

- праћење усклађености 

школских докумената и 

планова 

      Одабрати 
различите облике 

 

Успешно спроведена 

анализа потреба и 

израда плана 

стручног 

усавршавања 

професора; 

 

Успешно одабрани  

различити облици 

стручног 

усавршавања 

професора; 

 

Успешно примењено 

знање, вештине и 

способности стечених 

додатним 

усавршавањем 

професора; 

Успешно 

организована 

друштвена мрежа 

подршке предметних 

наставника на 

локланом, 

републичком и 

локланом нивоу; 

 

 

 

 

 

 

Успешно одабрани  

различити облици 

 

 

 Педагог школе 
 

 

 

 Педагошки 
колегијум 

 

 

 

 

 

 Одељењске 
старешине 

 

 

 

 

 Актив ШРПа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Тим за 
унапређивање 

/2020. 

до 

2022. 

/2023. 

 

 

Извештај 

анализе 

потреба: 

 

 

План 

стручног 

усавршавањ

а 

професора; 

Списак 

одабраних 

облика 

стручног 

усавршавањ

а; 

Извештаји и 

оцене 

педагога и 

директора 

са посете 

наставних 

часова; 

Извештаји 

активности 

успоставње

не 

друштвене 

мреже  

предметних 

сарадника; 

Број 

учесника 

друштвене 

мреже 

подршке 

предментни

х 
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стручног 
усавршавања 
(семинаре), стручна 
путовања, учење на 
даљину; 

 

      Применити 
стечено знање, 
вештине и 
способности како  
индивидуално тако и  
кроз активности 
стручних већа; 

 

       Развити 
друштвену мрежу 
подршке предметних 
сарадника на 
локалном, 
републичком и 
међународном 
нивоу; 

стручног 

усавршавања 

професора; 

 

 

квалитета рада 
школе 

 

 

 Тим за стручно 
усавршавање 

 

 

 Тим за 
професионални 
развој школе 

наставника; 

 

Задатак   1.2.    Подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и директора школе 

Активности Критеријуми успеха Носиоци активности 
Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

       Упознати чланове 
стручних већа о 
условима, потребама 
и значају  
професионалног 
усавршавања и 
образовног развоја 
наставника; 
 

 Подстицати 
наставнике да 
похађају семинаре, 
стручне скупове, 
конференције 

 

 

  Мотивисати 
наставнике да стекну 
звање ментора, саве-

Успешно  

организовани 

састанци стручног 

већа за упознавање о 

условима и 

потребама 

професионалног 

усавршавања и 

образовног 

напредовања 

наставника; 

Повећана 

заинтересованост 

наставника за 

стицање звања 

ментора, саветника и 

вишег педагошког 

 

 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 Педагошки 
колегијум 

 Одељењске 
старешине 

 Актив ШРПа 

 Тим за 
професионални 
развој школе 
 
 
 
 
 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 

/2023. 

 

Број 

састанака 

стручног 

већа у вези 

са 

професиона

лни 

усавршавањ

ем и 

образовним 

развојем 

наставника; 

Број 

наставника 

који активно 

похађа 

образовне 

програме 

професиона
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тника и вишег 
педагошког 
саветника; 
 

 Мотивисати 
наставнике да 
полажу курс руског 
језика – напредни 
ниво 

 

 

       Омогућити приказ 
стручних чланака, 
стручних књига и 
уџбеника; 

 

 

 

 Стручнаанализа 
професионалног 
развоја  и постигнућа 
запосленог; 

саветника; 

Успешно омогућен 

приказ  стручних 

чланака, стручних 

књига и уџбеника; 

Успешно спроведена 

стручна анализа 

професионалног 

развоја и постигнућа 

запосленог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагошки 
колегијум 

 Одељењске 
старешине 

 Актив ШРПа 
Тим за 
професионални 
развој школе 

лног 

усавршавањ

а; 

Број 

пријављени

х 

наставника 

за стицање 

звања 

ментора, 

саветника и 

вишег 

педагошког 

саветника; 

Број 

приказаних 

стручних 

чланака, 

стручних 

књига и 

уџбеника; 

Извештај и 

закључак 

стручне 

анализе 

професиона

лног развоја 

и постигнућа 

запосленог; 

Задатак   1.3.    Развити капацитете за креирање и организацију наставе, усаглашавање са реформом 

гимназије- нови планови наставе и учења за обавезне, изборне и обавезне изборне предмете 

Активности Критеријуми успеха Носиоци активности 
Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

          Обезбедити  
релевантне 
информације и 

Успешно спроведено 

обезбеђивање 

релевантних 

информација и 

 

 

 

 

Број  

подељене 

литературе; 

Број 
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литературу о  
реформи гимназије; 
 

 Обука запослених за 
примену општих 
стандарда 
постигнућа у делу 
општеобразовних 
предмета 

 

 

 

 Активна примена 
софтвера за 
електронски дневник 
у комбинацијама са 
постојећим 
обрасцима школске 
евиденције 

 

 

 

      Едуковати 
наставнике о 
захтевима будућих  
изборнихпрограма 
где је ученик субјект 
образовног процеса а 
не објекат; 

 

 

 

          Анкетирати и 
тестирати ученике о 
изборним областима 
различитих предмета 
у текућој школској 
години и студиозније 
обрадити изабране 
области  
 

 Развити сарадњу и 

летература о 

предстојећој 

реформи гиманзије; 

Усаглашавање са 

реформом гимназије- 

нови планови 

наставе и учења за 

обавезне, изборне и 

обавезне изборне 

предмете 

Успешно спроведена 

едукација наставника 

у вези са захтевима 

будуће изборне 

наставе; 

Спроведена анкета и 

тестирање ученика у 

вези са изборним 

областима 

различитих изборних 

предмета; 

Успешно студиозно 

обрађивање 

изабране области на 

часовима додатне 

наставе; 

Успешно спроведена 

анализа постигнутих 

ефеката; 

Остварена сарадња 

са другим 

институцијама у 

циљу развијања 

предузетничких 

компетенција 

Развијене 

међупредметне 

компетенције, 

предузетничке 

компетенције 

 

 

 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 Педагошки 
колегијум 

 Одељењске 
старешине 

  Тим за 
унапређивање 
квалитета рада 
школе 

 Тим за стручно 
усавршавање 

 Тим за 
професионални 
развој школе м 
ШРПа 

 Тим за 
међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 
 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 Педагошки 
колегијум 

 Одељењске 
старешине 

  Тим за 
унапређивање 
квалитета рада 
школе 

 Тим за стручно 

 

2019 /2020. 

до 

2022 /2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подељених 

летака са 

релевантни

м 

информациј

ама 

Број 

спроведених 

едукација 

наставника 

у вези са 

захтевима 

будуће 

изборне 

наставе; 

Извештаји 

анкете и 

тестирање 

ученика у 

вези са 

изборним 

областима 

различитих 

изборних 

предмета; 

Број 

одрађених 

додатних 

настава у 

вези са 

изабраним 

областима 

различитих 

изборних 

предмета; 

Извештај 

анализе 

постигнутих 

ефеката; 
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мрежу са другим 
установама, 
привредним и 
непривредним 
организацијама и 
локалном заједницом 
у циљу развијања 
предузетничких 
компетенција ученика 
 

 Подржавање 
реализације 
пројеката којима се 
развијају опште и 
међупредметне 
компетенције 
 

 Развијање 
предузетничких 
компетенција 

 

 Развијати 
предузимљивост, 
оријентацију ка 
предузетништву и 
предузетничке 
компетенције ученика 
и наставника 

  Едуковати 
наставнике за 
Међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 

 Стручна анализа 
постигнутих ефеката; 

Едуковани 

наставници и 

оформљен тим за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

 

 

 

 

 

 

Израђене анализе и 

извештаји 

постигнутих ефеката 

усавршавање 

 Тим за 
професионални 
развој школе  
ШРПа 
 

 

 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 /2023. 

 

 

Пројекти за 

развијање 

опште 

међупредме

тне 

компетенциј

е 

 

 

Семинари, 

обуке, 

извештаји 

 

 

 

 

Задатак  1.4.Осавременити материјално – техничку опремљеност школе 

Активности Критеријуми успеха Носиоци активности 
Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Израда пројекта за 
замену столарије у 
делу школске зграде 
са помоћним 
просторијама 

 

Успешно обављењо 

осавремењивање 

новом  и обнављање 

постојеће ИТ опреме; 

 

Директор, Актив 

ШРПа, извођачи 

радова 

 

 

 

 

2019 /2020. 

 

 

Количина, 

квалитет и 

врста нове 
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 Опремање кабинета 
за ИТ одељења  

 

 Формирање и 
опремање ђачке 
задруге/ предузећа 
 

 Осавремењивање 
новомиобнављање 
постојеће ИТ опреме 
у библиотеци и 
кабинетима 
(рачунари, штампачи, 
електронскe таблe, 
белe таблe,видео 
пројектор, тв...) 

 

 

 Ограђивање 
школског дворишта 

 

 

 

 Уредити школско 
двориште (паркинг, 
ограда, настрешнице 
на улазима) 

 

 

 

 Уређивање улаза у 
школу, постављање 
фонтане 

 

 

 Набавка комбија 
 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно уређено 

школско двориште  

школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно спроведено 

осавремењивање 

унутар школске 

опреме и  намештаја; 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, Актив 

ШРПа, извођачи 

радова 

 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништва 

 

 

Актив ШРПа, 

предметни 

професори физике, 

директор, извођачи 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

2022 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

/2020. 

ИТ опреме; 

Извештај о 

активностим

а 

реализације 

постављања  

паркинг 

ограде; 

Извештај  о 

активностим

а 

реализације 

уређења 

ботаничке 

баште; 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја; 

 

 

 

 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме 
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 Израда естетског 
осветљења са 
фонтаном испред 
школе 

 

 Израда соларног 
система на крову за 
производњу 
електричне 
енергије(укључен у 
систем ЕПС), 
термичких соларних 
колектора за грејање 
и топлотне пумпе. 

 

 

    Осавремењивање 
постојећи унутар 
школски ентеријер 
опремом и 
намештајем; 

 

 

 

 Побољшавање 
светлосне 
ефикасности(расвета 
у учионицама и 
ходницима) 

 

 Набавка 
дигитализоване фоно 
лабораторије 

 

 

 Реконструкција 
фискултурне сале  
 

 Реконструкција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно спроведено 

осавремењивање 

унутар школске 

опреме и  намештаја; 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 Одељењске 
старешине 

 Актив ШРПа 

 Тим за 
међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, Актив 

ШРП, извођачи 

радова 

 

до 

2022 /2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асфалтиран

о двориште 

 

 

 

 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја; 

 

 

 

 

 

Количина, 

квалитет и 

врста нове 

ИТ опреме; 

Извештај о 

активностим

а 

реализације 

постављања  

паркинг 

ограде; 

Извештај  о 

активностим

а 

реализације 

уређења 

ботаничке 
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делимичних 
расветних тела у 
холу школе 

 

 Машинско прање 
тврдих подлога и 
воскирање хола 
школе 
 

 Замена намештаја у 
учионицама 

 

 

 Конверзија грејања 
са течног горива на 
гас 
 

 Сређивање подова у 
учионицама 
 

 Замена олука на 
критичним местима 
 

 Повећање опсега 
видео-надзора 

 

 Адаптација постојеће 
инфраструктуре за 
широкопојасни 
интернет 

 

 

     Обезбедити 
додатне услове 
прилагођене 
ученицима са 
посебним потребама; 

 

 

 Набавити прибор и 
хемикалије, штампач 

 

 

 

Успешно спроведено 

осавремењивање 

унутар школске 

опреме и  намештаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно спроведено 

осавремењивање 

унутар школске 

опреме и  намештаја 

 

 

Успешно спроведено 

прилагођавање 

школског простора за 

несметани приступ и 

рад особа са 

посебним потребама; 

 

 

 

Успешно спроведене 

набавке за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, Актив 

ШРПа, извођачи 

радова 

 

 

 

 

Директор, Актив 

ШРПа, извођачи 

радова 

 

 

 

Актив ШРПа, 

предметни 

професори хемије, 

директор, извођачи 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

/2020. 

до 

2022 

/2023 

 

 

 

 

 

 

баште; 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја; 

 

Број особа 

са посебним 

потребама 

који у 

различите 

сврхе 

посећују 

школску 

установу: 

приредбе, 

предавања, 

стручна 

усавршавањ

а; 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја 

 

 

 

 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 
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и дигиталну вагу за 
потребе предмета 
Хемија 

 

 Набавити 
микроскопски 
хистолошке 
препарате, Прибор за 
дисекцију, штампач, 
микроскоп нове 
генерације, кључеве 
за детерминацију 
животиња, собно 
биље и апарате за 
мерење параметара 
ваздуха за потребе 
предмета Биологија 

 

 Набавити телескоп, 
метеоролошку 
станицу, апаратуре 
за лабораторијске 
вежбе(дифракционе 
решетке, 
исправљаче, 
батерије...) за 
потребе предмета 
Физика 

 

 Набавити струњаче 
за спортску 
гимнастику(10 ком.), 
сто и опрему за стони 
тенис и електронски 
семафор за потребе 
предмета, замена 
кошева- Физичко 
васпитање 

 

 Замена опреме за 
разглас у ходницима 
школе( микрофони, 
сталци и сл.) 

 

 Санација 
громобранске 
инсталације на крову 
котларнице 

обнављање и 

осавремењавање 

наставе 

 

 

Актив ШРПа, 

предметни 

професори физике, 

директор, извођачи 

радова 

 

 

Актив ШРПа, 

предметни 

професори физичког 

васпитања, директор, 

извођачи радови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 

/2023 

 

опреме и 

намештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 
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 Уређење хола школе 
орман- библиотека  

 

 Формирање кутка за 
пријем родитеља 

 

 Санација кровне 
конструкције на 
критичним местима 

 

 

 Обезбеђивање 
услова за 

формирање и рад 

стрељачке секције 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја 

 

 

 

Број 

освремљене 

постојеће 

унутар 

школске 

опреме и 

намештаја 

Област квалитета ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

Развојни Циљ :стандард 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика 

Специфични циљеви: 

1. Подстаћи ученике ка развијању личног, професионалног и социјалног развоја 

2. Мотивисати ученике и наставнике за учествовање на свим нивоима  такмичења 

Задатак   1. 1.   Подстаћи ученике на самообразовањеи континуирано учење до краја живота 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Организовање 
активности за 
развијање социјалних 
вештина 
(конструктивно 
решавање проблема, 
ненасилна 
комуникација) 
 

Одржана предавања 

и радионице 

 

 

 

Програми за поједине 

ваннаставне 

 Директор школе 

 Педагог школе 

 Педагошки 
колегијум 

 Одељењске 
старешине 

 Наставници 

 Актив ШРПа 
 

 

 

 

 

2019 

/2020. 

Фотографије 

и извештаји 

са 

радионица и 

трибина 

Програм за 

ваннаставне 

активности 
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 Израда програма за 
ваннаставне 
активности заједно са 
ученицима, на основу 
њиховог 
интересовања 

 

   Спровести анкету о 
темама и областима 
које нису заступљене 
актуелним наставним 
планом и програмом 

 

  Упознавање ученика 
са садржајем и 
циљевима ПИСА 
тестирања 

 

 

 

  Упознавање ученика 
са МЕНСА 
организацијом 

 

 

 

  Посета ученика и 
наставника  САНУ 

 

 

 

        Организовати 
квиз знања на нивоу 
разреда 

 

 

 Упућивати ученике у 
истраживачки рад 
 

активности (учешће 

ученика) 

 

 

Анкетирани ученици 

и изведени закључци 

о најинтересантнијим 

ваннаставним 

областима 

Ученици упознати са 

организацијом и 

пропозицијама 

МЕНСЕ и  извршено 

учлањење 

заинтересованих и 

тестирање 

Решавање ПИСА 

тестова из 

претходних година 

Успешно 

реализована посета 

САНУ 

Успешно одржан 

разредни квиз знања  

 

Презентација 

истраживања 

 

 

 

Праћење 

напредовања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 

 Стручна већа 
школе 

 Предметни 
наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 

 Наставници 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

2022 /2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 /2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна 

трибина 

МЕНСА 

представник

а у нашој 

школи 

Разредни 

квиз знања; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживач

ки рад 

 

Портфолио 

ученика 

 

 

 

Часови 

додатног и 

допунског 
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 Евидентирање 
података за приказ 
резултата учења 
ученика (кратке 
белешке, описни 
коментари о раду 
ученика, записи о 
самооцењивању 
ученика и узајамном 
ученичком 
оцењивању, 
портфолио ученика) 

 

 

 Пружање довољно 
знања ученику да 
може без додатних 
часова да одговори 
на захтеве 
наставника (писмени, 
контролни задаци, 
усмена испитивања) 

 

 Реализовање 
допунског, додатног и 
припремног рада у 
складу са потребама 
ученика 

 

 

 Унутар наставничког 
кадра подизање 
нивоа  схватања 
значаја и ефеката 
допунске  наставе;  
(Предочити 
наставницима значај 
и очекиване ефекте 
допунске наставе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Држање 

допунских/додатних 

настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

до 

2022 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

рада 

 

 

Записник 

одељењске 

заједнице 

 

 

Извештај  о 

успеху, 

раду, 

понашању 

ученика 

 

 

 

Број 

успешно 

спроведених 

допунских 

настава; 

Број 

учесника 

допунских 

настава; 

Извештај 

анализе 

школских 

успеха  

полазника 

допунске и 

наставе; 

 

Организаци

оно 

дидактички 
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      Организационо 
дидактичко 
планирање допунске 
наставе;  

 

 

 

 

      Обезбедити 
дидактичке и 
материјлано техниче 
услове за несметану 
и континуирану  
реализацију допунске 
наставе; 

 

 

 

  Анализа ефеката 
реализоване 
допунске наставе; 

 

 

 Организовање радне 
атмосфере ученика 
тако да успешни 
ученици помажу оним 
који спорије 
напредују 

 

 Пружање потребне 
додатне образовне 
подршке ученицима 
који остварују 
постигнића у складу 
са прилагођеним 
образовним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Држање одељењских 

заједница 

 

Држање 

допунских/додатних/ 

припремних настава, 

Одржавање 

комуникације са 

родитељима 

Усаглашавање са 

прилагођеним 

образовним 

стандардима 

 

Подигнут ниво 

схватања значаја  и 

ефеката допунске 

наставе;  

Успешно одрађен 

организационо 

дидактички план 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 

 Стручна већа 
школе 

 Предметни 
наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 

 Наставници 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 

 Стручна већа 
школе 

 Предметни 
наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 
    Наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 /2020. 

планови 

допунске 

наставе; 

 

Дневници о 

осталим 

областима 

образовно-

васпитног 

рада; 

 

 

 

Организаци

оно 

дидактички 

планови 

допунске 

наставе; 

 

Дневници о 

осталим 

областима 

образовно-

васпитног 

рада 

 

Организаци

оно 

дидактички 

планови 

допунске 

наставе; 

 

Дневници о 

осталим 

областима 
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стандардима 
 

 Информисање 
родитеља о раду, 
успеху и понашању 
ученика/ 
обезбеђивање 
двосмерне 
комуникације са 
родитељима 

 

 

допунске наставе;  

 

Успешно обезбеђени 

сви дитактичко  и 

техничко 

материјални услови  

за спровођење 

допунске наставе; 

 

Успешно спроведена 

анализа ефеката. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

2022 

/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовно-

васпитног 

рада 

Организаци

оно 

дидактички 

планови 

допунске 

наставе; 

 

Дневници о 

осталим 

областима 

образовно-

васпитног 

рада 

Задатак   2.1.    Промоција најуспешнијих ученика и такмичара и њихових постигнућа 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 

       Упознати ученике 
и наставнике са 
календа-ром смотри 
и такмичења на свим 
нивоима 

 

 

      Направити базу 
пода-така бивших 
ученика  са 
запаженим 
резултатима на свим 
нивоима 

 

 

       Ажурирати 

 

Ученици и 

наставници су 

упознати са 

комплетним 

календаром 

 

Успешно креирана и 

ажурирана база 

података ученика са 

запаженим 

резултатима 

 

Успешно ажурирани 

резултати ученика у 

формалним и 

неформалним 

 Педагошки 
колегијум 
 

 Педагог школе 
 

 

 Директор школе 
 

 Одељењске 
старешине 

 

 

 Наставници 
 

 Актив ШРПа 

 

 

 

2019 

/2020. 

до 

2022 

/2023. 

 

Календар 

смотри и 

такмичења 

на свим 

нивоима; 

 

База 

података 

бивших 

ученика са 

запаженим 

резултатим

а на свим 

нивоима; 

Извештај-
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постигнуте резултате 
ученика у формалним 
и неформалним  
облицима такмичења; 
 

 

 Медијски 
промовисати 
најуспешније ученике 

 

 

 

  Организовати  
регионално 
такмичење 

 

 
 
 

облицима 

такмичења; 

Промотивни прилог 

на локалној 

телевизији 

 

 

Организовано 

регионално 

такмичење ученика у 

нашој школи 

 

 

 

 

прилог 

 

 

Резултати 

организова

ног 

регионално

г 

такмичења 

ученика у  

нашој 

школи; 

 

Задатак 2.2.Праћење напредовања ученика 

 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

 

 Оцењивање 
постигнућа 
ученика редовно и 
у континуитету-
систематско 
праћење ученика 

 Описати темпо 
којим ученик 
достиже нивое 
постигнућа у 
односу на 
прописане задатке 
и циљеве 

 

 Договарање 
наставника о 

 

 

Обезбеђено је  

  систематско праћење 

ученика 

 

У извештајима о 

напредовању ученика 

описан је темпо којим 

ученик достиже нивое 

постигнућа 

 Стручна већа 
школе 

 Предметни 
наставници 

 Актив ШРПа 

 Педагог школе 
 

 

 

 

 

 

2019 

/2020. 

до 

2022/2023. 

Планови 

активности: 

месечни, 

годишњи; 

Наставни 

планови: 

годишњи; 

Дневне 

припреме 

предметних 

наставника; 

Извештаји 
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критеријуму 
оцењивања на 
нивоу стручног и 
одељењског већа 

 

 Процењивање 
успешности 
наставе која је у 
директној вези са 
оценама ученика 
 

 Поштовање 
договореног 
начина 
информисања о 
постигнућима 
ученика са којим 
су упознати сви 
родитељи и 
ученици 
 

 Указивање на 
смернице за даље 
напредовање 
ученика 
 

 Припремање и 
организовање 
додатне и 
допунске наставе 
на основу анализе 
успеха и 
дисциплине 
ученика 
 

 Упознати ученике 
и родитеље са 
процедуром 
извештавања у 
школи 

 

  Обезбеђено је 

договарање 

наставника о 

критеријуму 

оцењивања 

 

  Осмишљено је 

процењивање 

успешности наставе 

 

   Обезбеђено је 

поштовање 

договореног начина 

информисања 

 

 

 

Осмишљено 

јеуказивање на 

смернице за даље 

напредовање ученика 

Осмишљено 

јеприпремање и 

организовање додатне 

и допунске наставе на 

основу анализе успеха 

и дисциплине ученика 

Информисани су и 

ученици и родитељи 

са процедуром 

извештавања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошка 

евиденција 

Књига 

евиденције 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

Област квалитета ЕТОС 

Развојни циљ: Осигурати безбедне и подстицајне услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од 

свих облика насиља, злостављања и занемаривања у школи 
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Специфични циљ: Развијање сарадње на свим нивоима 

Задатак   1.   Унапређивање функционисања система заштите од насиља 

Активности Критеријуми успеха 
Носиоци 

активности 

Временски 

рок 

Инструменти 

критеријума 

успеха 

-оперативно разрадити 

све планиране 

превентивне активности и 

јасно временски 

одредити; 

Израдити програм за 

развој социјалних 

вештина 

-рад на јачању социјалних 

вештина 

ученика(ненасилно 

решавање сукоба, 

медијација, 

комуникацијске вештине) 

кроз посебне програме; 

Анализирати поједине 

случајеве насиља 

детаљније, како би мере 

интервенције које се 

примењују биле 

адекватне 

Стварање и неговање 

климе прихватања, 

толеранције и уважавања 

Едукативно предавање 

МУП-а на теме насиља, 

безбедности у 

саобраћају, злоупотребе 

психоактивних супстанци 

Организовање трибина и 

радионица са темом 

уочавања и решавања 

проблема насиља, 

злостављања, 

 

 

У школи се организују 

превентивне 

активности које 

доприносе 

безбедности у 

шк.заједници .  

 

 

Прате се и анализирају 

сви случајеви насилног 

понашања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примењују се мере 

интервенције у 

случајевима насиља у 

складу са Протоколом 

о заштити ученика од 

насиља 

 Стручна већа 
школе 
 

 

 Предметни 
наставници 
 

 

 Актив ШРПа 
 

 

 Педагог школе 
 

 

 Директор школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Стручна већа 
школе 

    

 

 

 

 

 

 

2019/2020

.       до 

2022 /2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм 

васпитног 

рада 

 

План јачања 

социјалних 

вештина  

 

Програм 

заштите од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављањ

а, 

занемарива

ња 

 

Извештаји 

дежурних 

ученика, 

наставника, 

шк.полицајц

а 

 

Извештаји 

са одржаних 

предавања, 

трибина, 
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занемаривања 

Промовисање физичких 

активности као животних 

вредности, афирмације 

спорта, сарадње и 

толеранције 

Укључивање познатих 

спортиста у едукацију 

ученика 

Учестало ангажовање 

Тима за заштиту ученика, 

Вршњачког тима, 

дежурних ученика, 

наставника, шк.полицајца 

Успостављање ланца 

одговорности у 

ситуацијама насиља 

Повећање опсега видео-

надзора 

Промоција примера 

добре праксе 

 

 

 Предметни 
наставници 
 

 Актив ШРПа 
 

 

 Директор школе 
 

 Педагог школе 

 2019/202. 

до 

2022 /2023. 

 

 

 

 

радионица 
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МОНИТОРИНГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

 

 

 

 

Приоритетне 
области 

Начин и време 
праћења 

Одговорно лице 
Кога треба 

информисати 

Програмирање, 
планирање, 
извештавање, 
Настава и учење, 
Подршка 
ученицима,, 
Образовна 
постигнућа 
ученика,, Етос, 
Организација 
рада школе, 
управљање 
људским и 
материјалним 
ресурсима 

Полугодишњи и 
годишњи 
извештаји 

Актив за развојно 
планирање 

Шк. одбор, 
Наставничко 
веће, Педагошки 
колегијум, Савет 
родитеља, Уч. 
Парламент... 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

 

Школски развојни план у овом документу ,  ослања се на све области квалитета 

развоја  школе.  Области квалитета су одређене уз помоћ стручних анализа,   

прикупљених података истраживања за потребе школе и ученика.  Стручну анализу 

је спровео тим за самовредновање школе.  

 

Приоритетне области су:  

 

1. Програмирање, планирање, извештавање 

2. Настава и учење. 

3.  Подршка ученицима 

4. Образовна постигнућа ученика. 

5. Етос 

6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

   У изради развоја  ових  приоритетних области, дефинисаних  циљева, задатака и 

активности  водило се рачуна да они пре свега буду реални, остварљиви и мерљиви.  У 

њима је садржана намера да наша гимназија буде спремна за  реформу гимназијског 

образовања.Стручни актив за развојно планирање редовно ће се састајати и након 

израде плана и пратити присутност школе у медијима и имплементацију плана.  

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. 

  Надамо се да развојни план  у потпуности одговара тренутном друштвеном контексту 

и да ће његовом реализацијом Алексиначка гимназија добити на квалитету и успешно 

се уклопити у савремене тенденције образовног процеса 

Евалуација 

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

Наставног већа , Педагошког колегијума, Савета родитеља, Школског одбора, на 

родитељским састанцима, ЧОС – у, кроз самовредновање и екстерно вредновање.  
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ : 
 
 

 

 

 Братислав Симић, проф. физике, координатор тима 

 Мартина Чоловић, стручни сарадник, педагог; 

 Наташа Лепопојић, проф. латинског; 

 Ирена Матић Тодоровић, проф. енглеског; 

 Наташа Стојковић, проф. информатике; 

 Марија Бојковић, проф. информатике 

 Драган Јовановић, Представник локалне самоуправе; 

 Снежана Павловић, Представник Савета родитеља; 

 Борис Павловић. Представник Ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 



 

Алексиначка гимназија – ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 87 

 

 
 

 


	УВОД
	КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ
	Основни подаци о школи
	Историјат школе
	Специфичности школе
	Преглед управне и руководеће структуре школе
	ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ
	Материјално - технички ресурси
	Информатичко - Технолошка (ИТ) и мултимедијална опрема
	Људски ресурси школе
	ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО - НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
	Подручја рада и образовни програми
	Фреквенција уписа појединих образовних програма
	Описати разлоге гашења, стагнације или развијања појединих образовних програма
	Број ученика у претходне четири године
	Број ученика у време израде школског развојног плана
	Пројектовани број ученика у следећем двогодишњем периоду
	Потребе за наставним кадром у будућем периоду
	ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
	Локални фактори који утичу на развој школе
	Национални фактори који утичу на развој школе
	Међународни  фактори који утичу на развој школе
	Функционисање школе у локалном контексту
	Функционисање школе у националном окружењу
	ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА
	Интерна Евалуација
	Екстерна евалуација
	 АНАЛИЗА
	МОТО, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ
	Мисија  - Зашто ми постојимо?
	Визија - Какви желимо да постанемо?
	Области квалитета развоја школе у наредном периоду
	РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ  ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
	МОНИТОРИНГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
	ЗАКЉУЧАК
	СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ :

