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Нашу школу похађа 50 ученика, укључујући издвојена одељења. Током претходних пет година 

запослени су се интензивно усавршали, а научено примењивали у наставном процесу. Током 

реализације наставе примењивале су се различите технике и методе учења, укључујући и примену 

савремених наставних средстава. Школа поседује рачунаре и видео бимова, који се користе у 

наставном процесу. Интернет је доступан у свим кабинетима и учионицама школе матичне школе 

и ИО Злодол. Током 2021. године инсталирана је и интерактивна табла у учионици Обогаћеног 

једносменског рада. О квалитету наставе и стеченим знањима говоре и солидни резултати на 

заврном испиту, који су из године у године бољи и поред опадања броја ученика. Осим подршке 

ученицима који похађају додатну наставу и постижу добар успех на такмичењима, школа пружа 

додатну подршку и ученицима који наставно градиво савладавају у складу са индивидуалним 

циљевима /по потреби и прилагођеним стандардима/. 

Подршка ученицима се одвија и кроз реализацију различитих видова подршке као што су допунски 

рад, додатни рад, вршњачко учење, кроз сарадњу са породицом и сарадњу са свим релевантним 

институцијама.  

Образујући и васпитавајући за 21. век школа значајан број активности реализује са циљем да 

промовише здраве стилове живота, толеранцију и дечја права, тј. усмерена је на промоцију 

одрживог развоја у најширем смислу речи, укључујући и развијање свести о очувању човекове 

околине. 

Поред наставних активнсти, школа успешно реализује и ваннаставне активности омогућавајући и 

на тај начин развијање талената, интетресовања и поштујући индивидуалне карактеристике 

ученика. У школи се реалузију секције, али и други облици културних, спортских и друштвених 

активности. 

Школа реализује активности од 2019. године кроз пројекат „Обогаћени једносменски рад“. Посебан 

акценат је на безбедности ученика. Тежимо да школа буде пријатно и сигурно место за све. 

Дежурством наставника, сарадњом са породицом и школским полицајцем, подршком ваннаставног 

особља и низом превентивних активности као што у радионице, промоција правих вредности и сл. 

Трудимо се да актуелан свеприсутан проблем – насиље и нетолеранцију сведемо на што мању меру. 

Време у коме живимо подразумева и медијску промоцију, те школа своје успехе и своје потребе 

пласира преко медија, као што су штампани медији, интернет и сл. Истичемо ипак да су наши 

најзначајнији промотери наши ученици који стасавају у хумане, образоване и вредне људе. 

 

                                            Кратак профил школе 

Основна школа “Душан Јерковић” у Костојевићима је школа са дугом традицијом (133 

година). Једна је од најстаријих школа  у oвом крају. 

У Основној школи „Душан Јерковић“ у Костојевићима настава се одвија у матичној школи, 

осморазредном издвојеном одељењу у Злодолу и три четвороразредна: ИО Заглавак (удаљен 9 км 

од матичне школе), ИО Јеловик (удаљено 5 км од матичне школе),  ИО Јакаљ (удаљено 7 км од  

матичне школе). 

Све школе (матична и ИО) раде  у једној смени. Наставу реализује 28 наставника за 50 

ученика, распоређених у 13 одељења. 

Преко 90% ученика и наставника су путници. Упркос томе и бројним тешкоћама 

(климатским, организационим, материјалним...), ученици и наставници  постижу запажене 

резултате на такмичењима.  

Преко 20% ученика су ђаци пешаци. Од школске 2007/2008. године уведене су две минибус 

линије које возе ученике из Јакаљ - Јеловик - Костојевићи  (матична осморазредна школа). 

Школа је носилац културних активности  на свом терену, позната је по успешним 

резултатима на  свим нивоима такмичења,  по квалитетним школским приредбама, по лепом 

дворишту. 

 

Ученици и наставници наше школе су учествовали у следећим пројектима:  

- „Обогаћени једносменски рад“ – под покровитељством Министарства просвете од 2019. 

године 

- „Финансијска писменост“ – одобрено од стране МПНТР од 2018. године 
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- „Ћирилична Баштина“ – 2018-2021 

- „Ученичке задруге у систему образовања и васпитања – изазови и могућности“ – одобрено 

од стране Министарства просвете од 2020. године. 

 

Историјат школе 

 

               На крајњем западу Србије, на магисталном путу Ужице - Љубовија - Бајина Башта -  

Косјерић на удаљености 36 км северозападно од Ужица ка Бајиној Башти, смештено на ушћу реке 

Дервенте у Рогачицу, на надморској висини од 250 метара, налази се насељено место Костојевићи 

и у њему као једина просветна институција на овом подручју смештена је ОШ“Душан Јерковић“  

Костојевићи. 

             ОШ „Душан  Јерковић“ Костојевићи, удаљена од Општине којој припада 18-20 км, окружена 

је зеленим уређеним простором, обрађеним пољопривредним земљиштем школске економије и 

приватним поседом, амбулантом Дома здравља Бајина Башта, затим простором некадашњег Дома 

културе и Стамбеном зградом Костојевићи, у којој претежно живе просветни радници. 

        Подручје је сточарско-ратарско, економски недовољно развијено, те је изложено сталним 

миграцијама из села у град, па се број ученика смањује. 

       Просек образованости становништва је основна школа.    

       Сам географски положај насеља Костојевићи - чини да еколошки услови буду задовољавајући. 

       Према подацима којима се располаже, Школа је основана 1888. год., да би 1948. године била 

саграђена нова школска зграда у којој се и данас изводи настава и иста захвата површину од 1339 

м2.  

 Школске 2020/2021. године ОШ “Душан  Јерковић“ Костојевићи има 50 ученика  у 13 одељења. 

 

Мисија наше школе 

 

Мисија наше школе је развијање функционалног знања ученика, неговање међувршњачке 

толеранције и другарства, као и квалитетне наставе, прилагођена узрасним и индивидуалним 

потребама сваког ученика. 

 

Визија школе 

 

У наредном периоду развијаћемо школу у којој су јасно дефинисана права, обавезе и одговорности 

ученика и запослених. Различитим наставним и ванннаставним активностима, као и савременим 

наставним средствима, желимо да оставримо још боље резултате у настави, на завршном испиту 

и на различитим такмичењима. Наставићемо неговање и развијање духа толеранције, поштовања 

различитости и добре међуљудске атмосфере у школи у којој ће се сваки ученик, родитељ и 

запослениосећати лепо и безбедно. 
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2. Глобални извештај о рализацији Школског развојног плана за период од 2015. до 2021. 

године 
 

2.1. Осврт на оствареност циљева Развојног плана у периоду од 2016-2021. 

 

Општи циљ је гласио: 

 

Развој школе у којој наставници и ученици заједно уче стварајући вредности које одговарају 

савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем промовишу значај одрживог развоја 

и инклузивног друштва као и да побољшање квалитета наставе и учења стручним усавршавањем 

наставника, опремањем школе са још савременијим наставним средстсвима и подстицати 

сарадничких односа између ученика, наставника и родитеља; као и веће укључивање локалне 

заједнице. 

 

Развојни циљеви су гласили:  

 

Развојни циљеви у оквиру области Школски програм и годишњи план рада су гласили:  

 

ЦИЉ 1:  Усклађивање Школског програма са потребама и условима рада школе 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Израда новог Школског програма 

2. Сваке школске године Школски програм допуњавати анексима, у складу са изменама 

Наставног плана и програма и у складу са променама у изучавању изборних предмета. 

ЦИЉ 2:  Усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Унапређење Годишњег плана рада школе 

2. Праћење рада стручних органа 

 

Развојни циљеви у оквиру области Постигнућа ученика су гласили:  

 

ЦИЉ 1: Подизање мотивације ученика за рад 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Усавршавање и оспособљавање наставника за савремене облике, методе и поступке 

2. Популаризација постигнућа ученика 

3. Промене у положају ученика у наставном процесу  

ЦИЉ 2: Побољшати квалитет учења и школски успех ученика 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Формирање писане евиденције о сваком ученику у складу са Правилником о оцењивању  

2. Смањити страх од испитивања 

3. Упућивање ученика на шире коришћење литературе и самостално-истраживачки рад  
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ЦИЉ 3: Побољшање нивоа остварености образовних стандарда на завршном испиту 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Организовање пробног завршног испита за ученике осмог разреда 

2. Израда и примена критеријумских тестова за проверу знања на нивоу школе (од 1. до 7. разреда) 

 

Развојни циљеви у оквиру области Настава и учење су гласили:  

 

ЦИЉ 1: Ажурно, одговорно и савесно планирање и припремање наставе како би допринели 

повећању ефикасности и успешности реализације наставних садржаја путем активније сарадње 

Актива, већом ангажованошћу ученика у реализацији наставе. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Оспособљавање наставног кадра  за коришћење разноврсних облика, метода и техника 

рада на часу 

2. Примењивати савремене методе рада како би се ученици подстакли на тимски и групни 

рад 

3.Учесталије одржавање угледних, тематских, огледних часова ради ефикасније реализације 

васпитно-обаразовног процеса 

 

ЦИЉ 2: Мотивисање ученика  и развојање свести о личној одговорности и њиховим обавезама како 

у школи тако и код куће. Радити на повећању успешности ученика и тежити остварењу напредног 

нивоа образовних стандарда, јавном промоцијом ученика такмичара мотивисати ученике и 

наставнике на квалитетнији наставни рад 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Вршити јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним 

активностима 

2. Развијати такмичарски дух код ученика и оспособљавање за јавне наступе као и развијање 

критичког мишљења 

 

ЦИЉ 3: Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна 

подршкау образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или 

напредовању у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

1. Праћење ученикових постигнућа на квалификационим периодима 

2. У оквиру Актива упоредити ученикове оцене са резултатима са пробног завршног испита 

3. Праћење ученикових постигнућа на пробном завршном и завршном испиту 

4. Поседовање писане евиденције  о сваком ученику у складу са Правилником о оцењивању ученика 

5. Реализација интерних и  школских тестирања 

6. Ажурно обавештавање родитеља о напредовању њиховог детета 

 

ЦИЉ 4: Редовно праћење ангаживања и напредовања ученика као у провера постигнућа у 

реализацији васпитно-образовног рада  
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ЗАДАЦИ: 

 

1. Праћење ученикових постигнућа на калификационим периодима 

2. У оквиру Актива упоредити ученикове оцене са резултатима са пробног завршног испита  

3. Праћење ученикових постигнућа на пробном завршном и завршном испиту 

4. Поседовање писане евиденције  о сваком ученику у складу са Правилником о оцењивању ученика 

5. Реализација интерних и  школских тестирања 

6. Ажурно обавештавање родитеља о напредовању њиховог детета 

 

Извештај о реализацији Школског развојног плана 2016-2021. 

 

Реализација плана је обухватала активности у оквиру свих области квалитата. 

 

ОБЛАСТ 1 – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

Остварено је усклађивање школских докумената са Правилником о стандардима квалитета рада 

установе. 

Програми наставних предмета међусобно су садржани и временски усклађени у оквиру сваког 

предмета. 

 У годишњи план рада уграђен је акциони план школског развојног плана за следећу школску 

годину. Остварено је усклађивање Школског програма са потребама и условима рада школе. 

Остварено је усклађивање Годишњег плана рада школе са потребама и условима рада школе. 

Коришћене  су међупредметне и предметне  компетенције и стандарди за глобално планирање 

наставе и исходи за оперативно планирање наставе. 

У оперативним плановима наставника и њиховим дневним припремама видљиве су методе и 

технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Припреме за рад употпуњене 

самовредновањем рада наставника или напоменом о реализацији. Остварено је праћење рада 

стручних органа.  

 

ОБЛАСТ 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Вршено ажурно планирање и припремање наставе које би допринело повећању ефикасности и 

успешности реализације наставних садржаја (коришћење разноврсних наставних метода и техника 

рада) 

Одржавање угледних и  тематских  часова 

Вршена је промоција ученика који постижу завидне резултате на наставним и ваннаставним 

активностима 

Оставрено прилагођавање захтева могућностима ученика (диференцирани задаци) и они се 

примењују у настави (прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика се примењује, 

прилагођава се наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика) 

Вршено је редовно праћење ангажовања и напредовања ученика али и провера постигнућа у 

васпитно-образовном раду. 
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ОБЛАСТ 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

У циљу побољшања резултата на завршном испиту реализовано је следеће: 

Ради подизања мотивације наставници су примењивали разноврсне методе и технике рада, ученици 

су укључивани у еализацију наствних садржаја методом „у туђим ципелама“, вршено 

идентификовање ученика који имају тешкоће у учењу и њихово континуирано укључивање ученика 

у допунску наставу , подстицани су ученици да користе додатну литературу и самостално или у 

мањим групама или пару  раде идтарживачке задатке. 

Предметни наставници су израђивали  планове индивидуализације,  ИОП 1 или ИОП-2  у оквиру 

предмета  за ученике  који  имају  проблем у напредовању и савладавању градива или понашању. 

Реализована су  иницијална тестирања према стандардима (не за све  предмете и разреде), вршена 

анализа теститања, реализована тестирања (полугодишња и годишња) применом теставо знања у 

складу са образовним стандардима(не за све  предмете и разреде). 

 

ОБЛАСТ 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 Формиран је Тим за пружање подршке  ученицима, родитељи су информисани о врстама подршке 

које пружа школа и друге установе а имају право на то, ученици са подршком укључивани су у све 

активности у школи (наставне и ваннаставне), зависно од потреба детета  пружана је подршка у 

школи и ван ње, примењиван је идивидуални приступ за идентификоване ученике којима је 

потребна подршка 

 

ОБЛАСТ 5 – ЕТОС 

 

У холу школе су на паноу су постављењн похвалнице које промовишу најуспешније ученике, за Дан 

школе или Светог Саву јавно се похваљују и награђују књигама ученици који су остварили успехе 

на такмичењима, успостављена је процедура информисања родитеља о понашању и успеху детета. 

Детаљно су информисани сви заинтересовани о активностима, делатностима и резултатима школе. 

Информације су транспарентне и доступне родитељима, организују се превентивне активности које 

доприносе безбедности у школској средини, пружа се подршка раду Ученичком парламенту.  

 

ОБЛАСТ 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Прецизирани су захтеви запосленима , јасно дефинисане процедуре и носиоци одговпрнпсти у 

договореним опсловима,равнпмерније су распоређена задужења у школи, формирана су стручна 

тела и тимови, у складу са компетенцијама и афинитетима, редовно су инфпрмисани чланови 

колектива о свим важним питањима из живпта и рада школе. 

 

ОБЛАСТ 7 – РЕСУРСИ 

 

 Направљен је план годишњег стручног усавршавања наставника, води  се евиденција о похађаним 

семинарима, стручним скуповима, трибинама. Приоритет је обезбеђивање стручно заступљене 

наставе и набавка савремених наставних средстава и сарадња стручних сарадника са наставницима 

и циљу унаприђивања наставе. 
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3. Законски и стратешки оквир ШРП-а 

 

Развојни план наше школе темељи се на свим законским регулативама и документима од стратешког 

значаја, а који за циљ имају: 

- квалитетно образовање за све, 

- једнаке услове за све ученике, 

- подржавање принципа одрживог развоја подразумевајући социјални, економски и еколошки 

аспект развоја друштва савременог доба. 

Наведени принципи уграђени су у законе, стратегије и акције и то на државном и локалном нивоу. 

Одредбом члана 71 Устава Републике Србије, загарантовано је право свакога на образовање, а то је 

уставни оквир за доношење Школског развојног плана. Такође, уставом се гарантују и примењују 

људска и мањинска права, зајамчена правилима међународног права, потврђеним међународним 

уговорима и законима, и то: Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, 

Међународним пактом о економским, социјалним и културним правима и Конвенцијом Уједињених 

нација о правима детета. 

 

Навешћемо неке од законских оквира на којима се темељи развојни план установе: 

- Закон о основама образовања и васпитања 

- Закон о основној школи 

- Закон о предшколском образовању и васпитању 

- Закон о друштвеној бризи о деци 

- Закон о забрани дискриминације 

- Закон против насиља у породици 

- Закон о раду 

- Закон о јавним службама 

- Закон о спречавању злостављања на раду 

- Породични закон 

- Закон о зашити података личности 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама 

- Пратећи законски и подзаконски акти и прописи који регулишу сферу просветне и социјалне 

политике 

Закони које смо навели у директној су вези са приоритетним областима које смо одредили. Прва три 

закона односе се на целокупан процес васпитања и образовања који се одвија у школи и који 

регулишу обавезе, права и дужности свих учесника у том процесу, а такође се односе и на 

управљачке, стручне и друге организационе структуре унутар школе. 

Наведени Закони у уској су вези са приоритетним областима издвојеним након анализе стања и 

добијених резултата самовредновањем, а то су: 

Школски програм и Годишњи план рад школе, Настава и учење, Етос и Ресурси, Организација 

школе и руковођење, Подршка ученицима и Постигнућа ученика. 

Утемељење налазимо и у низу пратећих подзаконских аката и иницијатива на локлном и 

националном нивоу , као што су: 

- Стратегија смањења сиромаштва 

- Стратегија развоја и промоција друштвено одговорног пословања у РС 

- Стратегија подстицања страних улагања 

- Национална стратегија за младе 

- Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља 

- Стратегија за борбу против дрога 

- Стратегија развоја здравља младих 

- Стратегија развоја спорта у РС и др. 

- Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС 

- Национална стратегија одрживог развоја 

Области Етос и Наставе и учења директно су повезане са горе наведеним стратегијама. 
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Подручје Руковођења и Ресурса ослањају се на Стратегију развоја и промоцију друштвене 

одговорности и Стратегију подстицања страних улагања. Наведене стратегије чине базу одрживог 

развоја и то кроз економски и еколошки аспект, а у центру одрживог развоја налази се човек. 

Школски развојни план односи се на период од 2021/22. до 2025/26. године поклапа се са визијом 

развоја Републике Србије као институционално и економски развијене државе са уређеном 

инфраструктуром, привредом заснованом на знању, ефикасно коришћеним ресурсима, већом 

ефикасношћу и продуктивношћу, богатом људским ресурсима, са очуваном животном средином, 

историјским и културним наслеђем, у којој постоји партнерство јавног, приватног и цивилног 

сектора и која пружа једнаке могућности за све грађане. 

Школа је институција која се бави образовањем и васпитањем деце од најранијег узраста са циљем 

да развију свест о одговорности према себи и другима, заједници и природи и као таква представља 

основ за остварење визије развоја Републике Србије, школа је основни предуслов сигурније 

будућности наше заједнице и човечанста уопште. 

 

 

3.1 Развојни циљеви - стратешки и законски оквир 

 

Општи циљ Развојног плана је образовање и васпитање свих ученика стицањем трајних и 

функционалних знања, уз поштовање индивидуалних могућности и интересовања сваког појединца. 

 

 

ЦИЉЕВИ-ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ЗАКОНСКИ ОКВИР 

1. Програмирање, планирање и 

извештавање 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ :  

Ефикасан и ефективан 

рад у школи уз уважавање потреба 

ученика 

 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о предшколском образовању и 

васпитању 

2. Настава и учење 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Побољшање квалитета наставе у циљу 

стицања трајних и функционалних 

знања 

 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о предшколском образовању и 

васпитању 

Национална стратегија одрживог развоја 

 

3. Образовна постигнућа 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Школске оцене и резултати су у складу 

са 

нивоом оставрености образовних 

стандарда и постигнућа ученика 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о предшколском образовању и 

васпитању 

Закон о друштвеној бризи о деци 

Закон о забрани дискриминације 

Закон против насиља у породици 

Закон о раду 

Породични закон 

Закон о зашити података личности 

 

4. Подршка ученицима 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Подстицање социјалног и личног развоја 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 
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ученика кроз различите видове подршке 

 

Закон о друштвеној бризи о деци 

Закон о заштити података личности 

5. Етос 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Даље унапређење безбедности школе и 

стварање подстицајне и креативне 

атмосфере 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о предшколском образовању и 

васпитању 

Закон о друштвеној бризи о деци 

Закон о забрани дискриминације 

Закон против насиља у породици 

Закон о раду 

Породични закон 

Закон о зашити података личности 

6. Организација рада школе , 

управљање 

људским и материјалним ресурсима 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ : 

Побољшање 

ефикасности и квалитета рада школе 

базирано је људским и материјално- 

техничким ресурсима 

 

Закон о основама образовања и 

васпитања 

Закон о основној школи 

Закон о раду 

 

 

4.1. OСНОВНА ШКОЛА  "ДУШАН  ЈЕРКОВИЋ" 

     

          Просторни услови рада: 

 

Назив објекта Број просторија 

Специјализоване учионице 6 

Универзалне учионице /опште намене/ 2 

Информатички кабинет 1 

Фискултурна сала / 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Канцеларија администрације 1 

Школска архива 1 

Зборница /наставничка канцеларија/ 1 

Канцеларија директора 1 

Kaнцеларија педагога и психолога 1 

Библиотека 1 

 

       Школа има дигиталну учионицу са 10 места за рад ученика, у којем се одвија настава из 

више предмета, а према Пројекту „Дигитална школа“ који је  Министарство за телекомуникације и 

информационо друштво закључило са Министарством просвете и науке. Школа нема фискултурну 

салу, али поседује спортске терене и то: за мали фудбал, кошарку и одбојку. У саставу школе 

дограђена је и кухиња са трпезаријом која је опремљена са свим нормативима и која уз мања улагања 

може бити оспособљена за рад. У истој згради, само у другом улазу налази се библиотека са 

завидним фондом књига, просторија за предшколце са одговарајућом опремом, просторија у којој 

су смештени реквизити за наставу физичког васпитања, ходник и степенице које воде на спрат где 

су смештене 2 просторије.  
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              Школа има школско игралиште са спортским теренима површине 1350 м2, школска 

економија - оранице и воћнаци -110 ари. 

 

       У саставу ОШ“Душан Јерковић“ Костојевићи раде четири издвојена одељења: 

 

4.2. Издвојено одељење  Злодол – бр.телефона 031/3857-210  

 

          Школа је саграђена 1958. год. са касније дограђеним мокрим чвором. Све до 1972. године 

имала је стaтус самосталне школе под називом ОШ„ Кадињача“, да би од 01.01.1973. год. била 

припојена ОШ“ Душан  Јерковић“ Костојевићи. Удаљена од матичне школе око 6 км, површина која 

се користи око 686 м2.Површина школског дворишта – 8917 м2, површина са спортским теренима 

1640 м2, земљиште које школа користи / оранице и воћњаци/ - 84 ара. ИО Злодол је осморазредна 

школа – школске 2015/2016. године има укупно 21 ученика.  

         Школска зграда у којој се изводи настава са 8 учионица и то /у 6 се изводи настава, једна 

учионица није у функцији, а у другој се изводи настава физичког васпитања у зимском периоду/, 3 

кабинета /за техничко образовање, физику и хемију и за информатику/ са 2 рачунара/; наставничку 

канцеларију; школску библиотеку и једна просторија у којој су смештени реквизити за физичко 

образовање; 2 ходника и степениште. Касније су дограђена 2 мокра чвора у приземљу са по три 

кабине и једне кабине за наставнике. Школа нема фискултурну салу, спортски терени су у солидном 

стању. 

 У школском дворишту налази се и зграда у јако лошем стању, која сада није у функцији, а 

раније је ту била смештена школска кухиња и терпезарија, а у другом делу просторија за извођење 

наставе техничког образовања. 

Површина школског дворишта - 8917 м2. 

 ИО Злодол је осморазредна школа. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за 

телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један преносни 

рачунар и пројектор. 

  

4.3. Издвојено одељење  Jaкаљ  

       

    Школа у ИО Јакљу има један  објекат у школском дворишту  површине 110 м2. Школска 

зграда у делу намењена за наставу има 2  учионице, ходник, мокри чвор са три кабине и стан који 

није у функцији. Површина која се користи 110 м2. 

  Школа је саграђена 1958. године са касније дограђеним мокрим чвором и извршеном адаптацијом 

комплетног објекта 2004. и 2005. године. 

  Школско двориште површине је 4785 м2. 

  Школа је редовно одржавана и заштићена од пропадања. Намештај је очуван. 

  Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за телекомуникације и информационо друштво 

ово издвојено одељење је добило један преносни рачунар и пројектор.  

 ИО Јакаљ је четвороразредна школа, која школске 2015/2016. године има укупно 4 ученика 

од првог до четвртог разреда. Школа ради у једној смени и удаљена је од матичне школе 7 км.  

        

 

4.4. Издвојено одељење  Jеловик  

  

          Школа у ИО Јеловик је четвороразредна школа, која је од матичне школе удаљена 5 км, ради 

у једној смени, коју школске 2015/2016. године похађа 3 ученика. Школа има један школски објекат 

укупне површине 132 м2. Школска зграда се састоји из две учионице, ходника, наставничке 

канцеларије, мокрог чвора са две кабине и летње учионице, постоје и два подрума, у једном су 

смештена дрва за огрев, а у другом је остава за алат. Школска зграда саграђена је 1958. године, и 

објекат  је у добром стању јер су вршени  обимнији радови на њему  2004. и 2005. годинe. Школско 

двориште је ограђено и укупне површине од 2913 м2, ограђен са доње стране бетонском цоклом и 

металном оградом,  а са друге две стране дрвеном оградом. Пољски  WC је засебни мали објекат 
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смештен у школском дворишту, са три кабине, у добром је стању. Летња учионица је затворена 

захваљујући залагању  Месне заједнице Јеловик. 

Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за телекомуникације и информационо друштво 

ово издвојено одељење је добило један преносни рачунар и пројектор.  

  

4.5. Издвојено одељење  Заглавак  - бр.тел. 031/857-175  

 

 ИО Заглавак има 2 објекта /стара и нова школа/ 

Стара школска зграда није у функцији, а у свом саставу има 2 учионице, ходник и стан који је 

откупио један учитељ. Објекат је у јако лошем стању. Нова школска зграда саграђена је 1969. 

године, и у свом саставу има 2 учионице, 2 канцеларије, ходник, мокри чвор са две кабине, 

просторија намењена за кухињу и трпезарију. Објекат је у добром стању, комплетно реновиран 

средствима Скупштине Општине Бајина  Башта.  У школском дворишту постоји и мали објекат у 

чијем саставу су две кабине  за  WC и остава за дрва,и који објекат је у јако лошем стању. Површина 

која се користи 295 м2; школско двориште површине 5804 м2. Удаљена од матичне школе 9 км; 

школске 2015/2016. године у овом ИО школу похађа 7 ученика. 

 Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за телекомуникације и информационо 

друштво ово издвојено одељење је добило један преносни рачунар и пројектор. 

 

4.6. ИО Церје  

 

- има школски објекат, који није у функцији, јер нема ученика, и који је у јако лошем стању. 

 

 

Преглед школског простора је приказан у следећој табели: 

 

       

 

 ШКОЛА 

учионице  

КАБИНЕТИ 

 

ОСТАЛЕ 

ПРОСТО-

РИЈЕ 

 

УКУПНО 
опште 

намене 

специјали-

зоване 

КОСТОЈЕВИЋИ 1 6 2 4 13 

ЗЛОДОЛ - 6 2 1 9 

ЗАГЛАВАК 4 - - 2 6 

ЈАКАЉ 2 - - 1 3 

ЈЕЛОВИК 2 - - 1 3 

ЦЕРЈЕ 2 - - 1 3 
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Људски ресурси 

 

Људски ресурси Укупно Одељења 

Ученици  84 14 

 Степен стручне спреме 

VII VI V IV III II I 

Директор   1      

Педагог  1       

Наставници  25 9      

Секретар  1       

Шеф рачуноводства    1    

Помоћно особље     6  8 

Педагошки асистенти 2       

 

 Досадашња пракса школе показује стално стручно усавршавање запослених. Наставници се 

едукују у оквиру семинара акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и 

васпитања.   

 

5. Опис ситуације 

 

5.1. Реализација програма 

 

У школи се реализују следећи програми: 

 

1. Припремни предшколски програм 

2. Основно образовање и васпитање 

3. Индивидуални образовни планови и планови индивидуализације 

 

У школи се поред обавезних предмета, реализује настава и изборних предмета, чију је листу 

прописало Министарство просвете. Као први, обавезан страни језик је енглески. Као други страни 

језик у матичној школи ученици од петог разреда похађају руски језик. Како су обавезни предмети 

предвиђени законом наша настојања су усмерена на квалитет наставе и мотивацију ученика за 

школско учење и на достизање виших нивоа ученичких постигнућа. Листа изборних факултативних 

предмета такође је прописана од стране министарства. До сада су се у нашој школи реализовали 

следећи изборни предмети: 

- Од играчке до рачунара 

- Народна традиција 

- Чувари природе 

- Свакодневни живот у прошлости 

- Домаћинство 

- Информатика и рачунарство 

Од школске 2017/2018. год. Информатика и рачунарство улазе у наставни план и програм петог 

разреда као редован предмет, обавезан за све ученике, а чувари природе и цртање, сликање и вајање 

као слободне ваннаставне активности за које се ученици петог разреда изјашњавају путем упитника. 
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5.2.Ваннаставне активности 

 

Ваннаставне активности реализују се кроз: 

- Секције 

- Додатни рад 

- Посебне програме: Програм превенције насиља, Програм репродуктивног здравља, Програм 

примене конвенције о правима детета, активности из актуелних пројеката, Повремено се организују 

активности чишћења и уређења школског дворишта и др. 

 

Секције ученици сами бирају, на основу анкете, која се ученицима понуди на крају сваке школске 

године, а која се односи на избор слободних активности које школа у складу са условима и 

капацитетима може да организује. 

У простору школе се одржавају приредбе, изложбе, трибине посвећене културним, образовним, 

социолошким и здравственим садржајима. 

Ученички парламент има активно учешће у животу и раду школе и осмишљава и спроводи акције.  

Наши ученици учествују на  такмичењима  и конкурсима, а њихове успехе школа будно прати, 

промовише и награђује у складу са могућностима.   

 

Школа је место за реализацију разних  активности,којима се промовише хуманизам, толеранција и 

пријатељство. 

 

6. Анализа ситуације 

 

6.1 Анализа заинтересованих страна 

 

Заинтересоване 

стране 

Интереси Ограничења Стратегије 

укључивања 

УЧЕНИЦИ Знају да уче, боље 

комуницирају 

са вршњацима и 

одраслима, 

уважава 

се њихово 

мишљење, 

разумеју 

се њихови 

проблеми, поштују 

правила понашања, 

знају своја права и 

одговорности, 

преузимају 

одговорност за 

сопствено 

напредовање и 

понашање, 

остварују 

право на 

квалитетно 

образовање, 

задовољавају своја 

интересовања у 

школи 

 

 

Преоптерећеност 

наставним 

обавезним и 

изборним 

предметима, 

незаинтересованост 

Осмишљавање и 

реализација 

ваннаставних 

активности у 

складу 

са њиховим 

интересовањима, 

учествовање у 

изради планова 

ваннаставних 

активности, 

вршњачка 

едукација, 

активности 

Ученичког 

парламента 
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РОДИТЕЉИ Транспарентност 

информисања и 

рада школе, имају 

увид у документа 

школе, 

континуирана 

брига о постигнућу 

и безбедности 

ученика, 

унапређење 

квалитета наставе 

и сарадње, 

стицање и примена 

знања, уважавање, 

знају када се 

Истрајност у 

реализацији идеја, 

субјективност, 

недостатак времена, 

незаинтересованост. 

Редовно и исцрпно 

извештавање 

родитеља о плану 

вредновања и 

напредовања 

ученика, учешће у 

планираним 

активностима, 

активно учешће у 

савету родитеља, 

појављивање на 

планираним 

Данима 

отворених врата, 

Школски одбор, 

присуствовање 

часовима 

ДИРЕКТОР Мање препрека у 

локалној средини 

са циљем да 

оствари 

боље услове за 

ученике и 

наставнике, 

унапређивање и 

осавремењивање 

школског 

амбијента, 

растерећење, 

расподела 

одговорности, 

лична 

професионална 

афирмација 

Материјална 

ограничења 

Израда и 

реализација 

Годишњег 

програма 

рада директора 

НАСТАВНИЦИ Усавршавање на 

нивоу 

професионалних 

компетенција, 

реализација 

квалитетне 

наставе, размена 

искустава у циљу 

унапређења 

квалитета наставе. 

Тимски рад, 

равномерно 

укључивање у 

тимове и 

планиране 

активности, 

Стварање боље 

климе 

у школи кроз 

тимски 

Недовољна 

заинтересованост и 

мотивисаност 

појединих 

наставника, 

незаинтересованост 

и немотивисаност 

за 

унапређење 

професионалних 

компетенција у 

пракси, материјална 

ограничења, 

програмска 

ограничења 

Јасно и прецизно 

дефинисана 

задужења, 

укључивање 

великог 

броја запослених 

на 

њиховој 

реализацији, 

израда и примена 

правилника о 

награђивању и 

похваљивању 

наставника, 

тимски 

рад, организовање 

заједничких 

дружења, акција 
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рад, подршку и 

међусобно 

уважавање и 

поштовање, 

лична афирмација 

на пољу 

професионалног уз 

подршку стручних 

већа и стручне 

службе. 

Могућност 

напредовања 

ШКОЛСКИ 

ОДБОР 

Непосредан увид у 

потребе школе 

Недовољна 

ангажованост у 

планирању и 

реализацији 

активности 

Укључивање 

чланова 

Школског одбора 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

Остварење 

интереса 

локалне заједни- 

це, партнер у 

заједничким 

пројектима, 

реализација 

елемената 

стратегије за 

младе, 

смањење 

сиромаштва, брига 

о 

деци 

Законска 

ограничења, 

недостатак 

материјалних 

средстава и 

незаинтересованост 

надлежних, честе 

промене 

руководства 

Именовати и 

задужити особу за 

сарадњу и редовно 

обавештавање, 

укључивање школе 

у 

израду стратегија и 

локалних планова, 

рад на заједничким 

пројектима и 

потребама кроз 

партнерство и 

сарадњу 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

НА 

НИВОУ 

ОПШТИНЕ 

(здравствене 

установе, остале 

образовне и 

васпитне установе, 

јавна предузећа и 

установе, спортска 

удружења, 

установе 

културе ) 

Промоција идеја, 

ангажованост 

ученика у 

стварању 

културног, 

хуманог 

друштвеног 

идентитета. 

Промоција здравих 

стилова живота, 

превенција 

здравља, 

едукативни 

сарджаји 

из здрваственог 

васпитања, 

организовање 

културних, 

образовних и 

спортских 

садржаја, 

очивање 

природних 

Материјална 

средства 

Недостатак јасне 

културне политике 

Немотивисаност 

Активна улога 

школе 

у културним, 

друштвеним и 

спортским 

манифестацијама, 

укључивање 

медија 
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ресурса и заштита 

животне средине, 

одговоран и 

штедљив однос 

према 

енергентима, 

развој свести о 

значају спорта, 

развијање свести о 

значају културних 

садржаја, 

промоција 

 

 

6.2 Самовредновање 

 

Школа спроводи процес самовредновања у складу са законским прописима. 

Самовредновање се спроводи у складу са „Правилником о стандардима квалитета рада образовно- 

васпитних установа „/Сл.гласник РС“бр.7/2011 и свим другим стратешким документима од значаја. 

Из  Извештаја за кључне области, за садржај овог документа приложени су сегменти одређених 

подручја вредновања који су недовољно заступљени у школи, односно образовно- васпитном раду. 

Сматрамо да су те информације од великог значаја за дефинисање приоритетних развојних циљева 

и задатака који требају бити заступљени у Развојном плану установе. 

 

Ресурси 
 

Планирање средстава за семинаре за све наставнике у школи. 

Реализација семинара за све наставнике у школи. 

Израда личних планова стручног усавршавања. 

 

Образовна постигнућа 

 
Боља образовна постигнућа ученика на завршном испиту. 

Континуирано праћење образовних постигнућа ученика у циљу даљег развоја. 

Реализација иницијалних и годишњих тестирања ученика у циљу индивидуализације подршке у 

учењу.  

Увежбавати задатке основног нивоа за ученике који теже савладавају градиво, премењивати наставу 

различитог нивоа сложености, нарочито у настави математике. 

Увидети које су области ученицима биле теже  из свих предмета на завршном испиту као и 

постигнућа  на иницијалним тестирањима  и на основу тога планирати наредне кораке у циљу бољег 

постигнућа.  

Анализа иницијалног тестирања, пробног завршног и завршног испита. 

Водити рачуна о усклађености постигнућа ученика  и оценама и оцењивати ученике континуирано. 

Примењивати критеријуме оцењивања имајући у виду стандарде,  циљеве  или исходе  учења. 

 

Програмирање, планирање и  извештавање 

 

При изради Годишњег плана рада користити међупредметне и предметне кометенције и стандарде. 

Месечни планови рада наставника садрже исходе постигнућа. 
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Месечним и дневним планирањем предвидети методе и технике рада које доприносе активном 

учешћу ученика на часу. 

Промоција  примере добре праксе у школи. 

Извршити истраживање у циљу планирања васпитног рада са ученицима. 

Унапређивање рада кроз самовредновање. 

 

Настава и учење 

Функционално коришћење постојећих наставних средстава и доступних извора знања. 

Укључивање ученика којима је потребна подршка у заједничке активности које се реализују у 

школи. 

Реализација пројектне наставе. 

Учити ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

Прецизни и јасни критеријуми оцењивања. 

Образложити оцену и објаснити критеријуме вредновања. 

Креирати такве педагошке ситуације на часу где ће ученици бити у могућности да бирају начин 

обраде градива. 

 

Извештај надзорних органа 

 

Спољашње вредновање квалитета рада школе 

 

Тим за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, извршили су 03. и 04. децембра 2013. године. спољашње вредновање квалитета образовно 

васпитног рада ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи. 

Tоком надзора процењиване су све области квалитета рада школе. 

 

Област Школски програм и годишњи план рада. 

Школа је сачинила Школски програм који највећим делом садржи законом предвиђене елементе. 

Повезаност Школског програа са Годишњим планом рада није у потпуности остварена. Акциони 

план за развојно планирање за текућу школску годину уграђен је у Годишњи план рада школе. 

Повезаност наставних садржаја кроз међупредметну корелацију тешко се може уочити, изузев што 

се као ставка, наводи у месечним плановима наставника. У појединим годишњим плановима рада 

наставних предметапредвиђа се и проверава оствареност прописаних образовних стандарда.  

Област настава и учење је једна од 7 области која је оцењена оценом 3. 

Посећено је 12 часова где је примећено да доминирају традиционалне методе и облици рада који 

нису у довољној мери ефикасни у односу на циљ часа. Пoвремено је присутна и корелација међу 

различитим предметима. Већина наставника учи ученике да повезују знања из различитих области, 

али само мали број наставника упућује ученике како да себи постављају циљеве у учењу. Упркос 

чињеници да је у одељењима мали број ученика, уочено је да се не посвећује довољно времена свим 

ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама. Иако већина припрема 

наставни материјал за рад на часу, само одређен број наставника припрема материјал према 

индивидуалним карактеристикама ученика. На посећеним часовима се није у довољној мери могло 

уочити да се специфични задаци дају ученицима који раде по ИОП-у, као ни да су предвиђене 

активности за те ученике. Већина наставника поседује педагошку документацију, односно 

евиденцију о успеху ученика, али је она различитог квалитета. Мању пажњу посвећују пружању 

квалитетне, потпуне повратне информације о раду и ангажовању ученика. Констатовано је да 
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наставници не уче ученике како да процењују сопствени, а и напредак других ученика. Наставници 

пружају могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом 

учења на часу. И поред пријатне атмосфере, у мањој мери користе разноврсне поступке мотивације.  

У области образовна постигнућа истиче се да ученици ове школе нису остварили ниједан од 

прописаних нивоа постигнућа, што показује да је резултат који су ученици остварили испод просека 

Републике. Анализом оцена ученика уочава се да оне највећим делом нису усаглашене са 

постигнућима ученика, а посебно је то изражено код ученика са слабим оценама. Анализе завршног 

испита Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања нису биле предмет разматрања на 

стручним већима и другим стручним органима школе. Детаљи анализе успеха ученика са 

предлозима мера за унапређење нису рађене.  

Просечни резултати ученика на завршном испиту су нешто бољи у односу на претходну школску 

годину. 

Систем пружања подршке ученицима се остварује организовањем допунске и додатне наставе, као 

и кроз рад секција. У школи не постоје тимови који се посебно баве пружањем подршке ученицима 

у прилагођавању школском животу. У том погледу школа сарађује са релевантним институцијама 

као што су Центар за социјални рад, Министарство просвете и други. Ствара се повољна атмосфера 

за успостављање добре комуникације са ученицима из осетљивих група афирмацијом њихових 

способности.За помоћ ученицима из осетљивих група школа сарађује са Центром за социјални рад, 

Болницом и Црвеним крстом.У школи не постоји потреба за компензаторним програмом. 

Област Етос - у школи нема дискриминаторног понашања.У школи нису осмишљени и разрађени 

поступци који се примењују за новопридошле ученике или наставнике у циљу њиховог 

прилагођавања на нову средину.Школа није сачинила посебан правилник о награђивању ученика и 

наставника, промоција резултата ученика са сметњама у развоју се не посвећује довољно 

пажње.Нису јасно видљиве интервентне активности у случајевима појаве насиља. Није обезбеђен 

простор за пријем родитеља. Школа остварује добру сарадњу са локалном средином, посебно са 

МУП-ом, Домом културе, Библиотеком. Информисаност родитеља је добра, као и њихово учешће у 

активностима школе (рад у органима школе, индивидуални разговори у оквиру отворених врата, 

пружање помоћи приликом радова у школи и др.). 

Организација рада школе и руковођење - сви обавезни документи донети су у прописаној 

Законској процедури. При изради Развојног плана узети су у обзир резултати самовредновања на 

нивоу школе, али не и оствареност стандарда образовних постигнућа. Директор поставља јасне 

захтеве запосленима у вези са задатком, али у мањој мери инсистира на континуираном раду тимова 

у школи. Записници о раду стручних већа и тимова су углавном формални и непотпуни. У школи 

нема посебно разрађених механизама за мотивисање запослених, углавном су то похвале на 

Наставничком већу. Успех и владање ученика су разматрани по класификационим периодима на 

нивоу стручних органа школе, али су анализе успеха често штуре и формалне. Самовредновање на 

нивоу школе се остварује у континуитету и у складу са потребама, али не и са прописаним 

стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа. Нема плана стручног усавршавања, 

тако да се професионални развој не заснива на самовредновању.  

Област Ресурси - број запослених наставника и стручних сарадниак адекватан је роју ученика у 

школи. Део наставе реализују наставници који немају одговарајућу стручну спрему. Унапређивање 

прпфесионалног деловања на основу резултата самовредновања ретко је у пракси. Већина  

наставника поседује стручна и методичка знања али да ретко примењује стечена искуства са 

семинара. Просечна опремљеност школе је од 60% до 90% зависно од предмета. 

Школске 2017/18. извршен је инспекцијски надзор чији је предмет био:  

верификација установе, извештај о раду установе и директора школе, органи и планирање рада 

установе, упис деце и формирање група-одељења, радни односи, евиденција, јавне исправе и 

заштита од дуванског дима. 

Покренути поступак за верификацију установе. 
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Увидом у евиденцију о раду Ученичког парламента утврђено је да Ученички парламент није изабрао 

представника који би учествовали у раду Школског одбора, односно Ученички парламент не обавља 

послове из своје надлежности. 

Школске 2018/19 извршен је стручно-педагошки надзор за област Програмирање, планирање и 

извештавање - стандард - Планирање васпитно-образовног рада је сумерено на развој, остваривање 

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

међупредметних и предметних кометенција и област квалитата Настава и учење (стандарди 

Наставник ефиксано управља процесом учењана часу; наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика; ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на часу; поступци вредновања су у функцији даљег учења; сваки ученик 

има прилику да буде успешан и Стандарда кометенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја. 

Просветни саветници су присуствовали реализацији три часа. 

Предложене су следеће мере: 

-посветити већу пажњу планирању и редовном припремању, засновану на евалуацији и анализи 

сопственог рада, а све у функцији квалитетније реализације наставе у комбинованом 

одељењу/неподељеној школи 

-осмишљавати и реализовати часове уз чешће коришћење наставних средстава и доступних извора 

знања; подстицати вршњачко учење усмеравањем интеракције међу ученицима и у функцији учења 

-дати потпунију повратну информацију о раду ученика, са препорукама за даљи напредак; 

формативно оцењивање да буде константно и подржавајуће 

-професионални развој планирати и реализовати у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању 

- осмишљавати и реализовати часове уз коришћење разноврснијих поступака, наставних метода и 

техника рада, које подстичу интеракцију међу ученицима 

- у реализацији часова, водити рачуна о остварености циљева, исхода и стандарда постигнућа. 

Израђивати наставне материјале у складу са индивидуалим карактеристикама ученика 

- да наставник на основу своје самоевалуације унапређује рад  

- редовно прегледати радове ученика и на основу тога даваати смернице за побољшање рада 

- примењивати методе и технике којима ће се омогућити активно укључивање свих ученика 

Школске 2020/21. године извршена је службена саветодавна посета школе дана 25.09.2020. године 

о примени превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.  

Након посете није било предложених мера. 

 

Осврт на анализу процене остварености образовних стандарда 

 

На основу анализе резултата на завршном испиту 2019/20. године процењује се да је 100% ученика 

из српског језика и математике остварило основни ниво. 

Средњи ниво образовних стандарда остварен је из српског језика са 57%, а из матеметике 71%. 

Напредни ниво из српског језика није остварен, а из математике 14%. 

Резултати ученика на комбинованом тесту из предмета биологије и хемије су испод Републичког 

просека, док су из осталих предмета изнад или на нивоу Републичког просека. 

Резултати из српског језика су испод Републичког нивоа, док су из математике изнад Републичког 

нивоа. 

Школске оцене су делимично у складу са резултатима на завршном испиту. 
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Анализа остварености образовних стандарда ученика којима се пружа додатна подршка показују да 

они оставрују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, тј. према прилагођеним 

стандардима. 

 

6.5. SWOT анализа 

 

СНАГЕ 

 

- традиција дуга 133 година 

-постигнућа ученика на спортски  

такмичењима, екипно и појединачно 

нарочито из стоног тениса 

-креативност наставног кадра, увек 

спремног за преузимање одређених 

корака ка свом стручном усавршавању, 

али и раду како са напредним ученицима, 

тако  и са оним ученицима који имају 

проблема при учењу 

-изузетно добри међуљудски односи у 

колективу  доприносе и успешној 

сарадњи са родитељима 

-постоји добра организација рада 

-амбијентално уређен простор, који  

захтева непрекидно одржавање-oснован 

је Етно-кутак уз несебично залагање 

ученика донoшењем старих предмета 

који имају етнографску вредност, 

употпуњавање зелених површина које 

школа поседује; 

-иако смо мали  број ученика навели као 

слабост школе, ипак  с друге  стране то 

можемо посматрати и као предност у том 

смислу што наставници могу више да се 

посвете индивидуалном раду са 

ученицима; 

-отвореност Школе за сарадњу према 

свим интересним групама- локалној 

заједници, родитељима и свим другим 

чиниоцима који учествују и животу и 

раду установе; 

-солидна опремљеност  школе наставним 

средствима; 

-  спорски терени у Матичниј школи и 

ИО Злодол; 

-брига о социјалним и здравственим 

аспектима ученика 

-активности у Обогаћеном 

једносменском  раду у Матичниј школи, 

ИО Злодол ИО Заглавак 

     

 

 

 

 

СЛАБОСТИ 

 

-нестручно заступљена настава  из 

математике, руског језика и физике 

-недовољна примена иновација у 

настави 

-недостатак примене наученог од стране 

ученике/функционалана знања 

-недостатак иницијативе и мотивације 

ученика током процеса учења 

-недостатак корелације -вретикалне и 

хоризонталне 

-недовољна сарадња у оквиру појединих 

актива и сарадња актива разредне и 

предметне наставе 

-недостатак савременеих наставних 

средстава – на свим нивоима 

-недовољна укљученост родитеља у 

активности школе мањак едукација за 

родитеље 

-недостатак размене идеја и ставова на 

свим релацијама 

-интензивније дежурство наставника 

-мали број ученика 

-упућеност већине наставника и ученика 

у организован превоз до школе и назад 

(већина ученика има само један превоз, 

након завршетка часова што ограничава 

време које ученици могу провести у 

ваннаставним активностима) 

-лоши технички услови већине ученика 

и родитеља, за приступ интернету 
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МОГУЋНОСТИ 

 

-примена добрих искустава 

-отвореност за иновације 

-отвореност ка институцијама – 

културним, спортским и сл. 

-донаторкска и спонзорска средства 

-сарадња са другим школама и образовно 

– васпитним институцијама 

-заједничке активности матичне 

школе и издвојених одељења 

 

ПРЕТЊЕ 

 

-преоптерећеност ученика 

-поремећен систем вредности 

-економска криза 

-степен насиља у окружењу и 

немогућност државе да исто спречи 

-негативан природни прираштај 

 

 

 

6.6. ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ - препоруке за израду Развојног плана 

На основу резултата самовредновања, анализе успеха и владања ученика, процене остварености 

образовних стандарда, резултата екстерног вредновања рада школе и процене остварених циљева 

претходног Развојног плана јасно су се дефинисале смернице за наредне развојне циљеве које је 

неопходно уградити у план. Значајне индикаторе за формулисање развојних циљева имала је и 

анализа циљева и задатака претодног развојног плана, који нису у потпуности остварени. 

На основу детаљног укрштања резултата самовредновања, спољашњег вредновања и извештаја 

надзорних органа дефинисани су приритети по областима квалитета. 

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Ефикасност у процесу планирања и програмирања 

Ефективно планирање и програмирање 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Стицање трајних и функционалних знања 

Повећање мотивације ученика за учење 

Већи степен прилагођавања рада на часу могућностима ученика 

Већи степен самосталности и иницијативе ученика током процеса учења  

Квалитетније праћење и вредновања напредовања ученика 

Примена различитих метода и техника , примена иновација у наставном процесу  

 

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Подршка ученицима у процесу учења 
Организација различитих ваннаставних активности 
Информисаност родитеља о видовима подршке које школа пружа 

 

4. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Побољшање резултата ученика на завршном испиту 

Усклађивање критеријума оцењивања 

Идентификовати све ученике којима је потребно пружити додатну подршку и пратитити 

њихово напредовање 

Мотивисати родитеље да пружају снажнију подршку деци у процесу стицања знања и вештина 
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5. ЕТОС 

 

Даље унапређење безбедности школске средине 

 Неговање толеранције и другарства 
Добри међуљудски односи 
Већи степен сарадње родитеља и школе 
Промоција правих вредности /укључује и промоцију резултата ученика и запослених/ 

Подстицајна и креативна атмосфера у школи  

Сарања школе са другим институцама од значаја  

Подршка  Ученичком парламенту 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

Уједначено ангажовање свих запослених у оставривању задатака и циљева школе  

Неговање и даље развијање неговања тимског рада 
Транспарентност информација 
Примена јасних процедура у праћењу васпитно - образовног рада 
Људски и материјално- технички ресурси су максимално искоришћени у циљу побољшања 

квалитета рада школе 
Запослени се континуирано усавршавају 
Боља опремљеност школе - просторна, техничка и материјална 

                       7. ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

Општи циљ Развојног плана гласи: Образовање и васпитање свих ученика стицањем трајних и 

функционалних знања, уз поштовање индивидуалних могућности и интересовања сваког појединца 

Приоритетне области 
Након анализе добијених резултата у процесу самовредновања и анализе тренутне ситуације, 

закључено је да у наредном периоду постоје приоритети у свим кључним областима: 

Програмирање,планирање и извештавање  

Настава и учење 

Образовна пстигнућа ученика 

 Подршка ученицима 

 Етос 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

Следе планови за сваку приоритетну кључну област који подразумевају развојни циљ, задатке,  

активности, критеријуми вредновања, а предложен је и начин праћења остварености постављених 

циљева. 

Критеријуми и мерила за праћење остваривања развојног плана: 

 

Начин праћења Одговорно лице Кога треба 

информисати 

Анализа реализације акционог 

плана у првом и другом 

полугодишту сваке 

школске године 

Чланови Стручног актива за 

ШРП 

Наставничко веће 

Анализа реализације акционог 

плана једном годишње, у 

оквиру Извештаја о 

раду школе 

Чланови Стручног актива за 

ШРП 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор 
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У изради развојног плана за период од 2021. до 2026. године учествовали су  чланови 

Стручног активa за развојно планирање, у проширеном саставу: 

 

 

Леонтијевић Гордана - директор школе 

Томоњић Гордана - педагог школе 

Јекић Мирјана - библиотекар школе 

Радмила Тадић Павловић - психолог школе 

Катанић Александра - професор енглеског језика 

Марковић Божидар - професор физичког васпитања 

Стојановић Јелена - професор разредне наставе 

Марковић Ана - представник Савета родитеља 

Бошковић Срђан - представник локалне самоуправе 

Пантелић Елена - представник Ученичког парламента 
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