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ГИМНАЗИЈА  „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ” УБ 
 
 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Ко смо ми? 
 

 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

НАЗИВ: ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ 
 
ОСНОВАНА: 1990. године 
 
БРОЈ ОДЕЉЕЊА: У школи има осам одељења  
 
БРОЈ УЧЕНИКА: око 200  ученика 
 
БРОЈ НАСТАВНИКА: 24 наставника и један стручни сарадник 
 
ВРСТА:  Гимназија је ОПШТЕГ ТИПА 
 
КОНТАКТ: 014-414-492  и 411-149 
gimbepronijevic@gmail.com 
www.gimnazijaub.rs 
 
Финансирање: Школа се финансира из буџета републике и општине  

 
Гимназија на Убу је основана 1969. године и трајала до 1977. када је школа 

реформисана у Средње усмерено образовање. „Нова“ гимназија основана је 1. септембра 

1990. године као гимназија општег типа, а од 1991. године носи име нашег земљака и 

великог филозофа Бранислава Петронијевића.  

До школске 2004-2005. у свом саставу је имала издвојено одељење у Љигу.  

Наша школа по величини спада у мале школе, јер има осам одељења и до 200 ученика.    

Школа има 31 запосленог, од којих су 24 наставници. 

Школски простор и опрему делимо са Техничком школом „Уб“. Школе раде у супротним 

сменама, а смене се мењају седмично.  

Од 1998. године Школа издаје лист ученика Гимназије „Огледало“ који излази два пута 

годишње.  

Развој школе заснивамо на следећим принципима:  

- подучавање у духу поштовања права детета 

- партиципација свих актера у животу и раду школе 

- сарадња и толеранција 

- подршка професионалном развоју наставника 

  

mailto:gimbepronijevic@gmail.com
http://www.gimnazijaub.rs/
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Материјални ресурси 
 
- Школски простор и опрему делимо са Техничком школом „Уб“.  

- Радимо у једној смени, а смене се мењају седмично.  

- Имамо довољан број учионица.  

- Мултимедијална опремљеност свих учионица је веома добра; за коришћење есДневника 

набављено је осам таблета (за свако одељење), као и лаптопови за наставу на даљину. 

- Библиотека је солидно опремљена стручном литературом, белетристиком и лектиром, и 

у склопу ње имамо читаоницу са 25  места.  

- Имамо и Салу за разне намене коју зовемо „Свечана сала“, а уређена је тако да служи за 

разна предавања, књижевне вечери и  ученичке приредбе,  јер  има позорницу са кулисама.  

- У дворишту школе постоји тзв. „летња учионица“ у којој ученици бораве за време топлих 

дана, а која се користи и за наставне активности.  

- Школа сарађује са: Градском библиотеком „Божидар Кнежевић“, Домом културе,  

Ликовном галеријом „Свети Лука“, Домом здравља и  спортским клубовима на територији 

општине, а у које су укључени ученици.  

- Најважније је да нас очекује потпуно реновирање школе, на шта чекамо дуги низ година. 

 

Кадровски ресурси 
 
У школи је запослен стручан и по годинама радног стажа млад наставни кадар. 
Табеларни приказ кадровских ресурса: 

 
Ред. 

бр. 
Презиме и име Предмет 

1. Митровић Жељка Српски језик и књиж. 

2. Милошевић  Манојловић Милица Српски језик и књиж. 

3. Милошевић Марина Француски и лат. јез. 

4. Обрадовић Мирјана 
Фран. и лат. језик; Језик, медији и 
култура 

5. Ђокић Мира Руски језик 

6. Митровић  Јелена Енглески језик 

7. Максимовић Милица Енглески језик 

8. Живановић  Љиљана Социологија и Устав и право грађана 

9. Михаиловић  Милка  Психологија; Грађанско васпитање 

10. Селенић Владан Филозофија 

11. Несторовић  Верица Историја 

12. Крсмановић Зоран Географија 

13. Сарић  Катарина Географија 

14. Томић Бојана Биологија; Здравље и спорт 

15. Лазарић Љиљана Математика  

16. Сарић Сава Математика 

17. Милетић Кристина Математика; Рач.и инф; Савр.технол. 

18. Орловић Милица Хемија; Образовање за одрживи развој 

 Вујовић Јасмина Хемија 
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19. Нешић  Драгана Физика 

20. Маркош Радивојевић Драгица Рачунарство и информатика 

21. Димитријевић Маријана 
Физичко и здравствено васпитања; 
Грађанско васпитање 

22. Тешић Ристић Тамара Музичка култура 

23. Алексић Лекић Марија Ликовна култура: Уметност и дизајн 

24. Додовић Копања Маријана Верска настава 

25. Симић Анђелка Директор школе 

 Милка  Михаиловић Стручни сарадник/психолог 

26. Станојевић Милана Секретар 

27. Митровић  Снежана Шеф рачуноводства 

28. Исаиловић Слободан ложач 

29. Ковачевић Милева радница на одржавању хигијене 

30. Ђелмаш Славица радница на одржавању хигијене 

31. Илић  Зоран ложач и домар 

 

АНАЛИЗА СТАЊА 
 
За анализу стања коришћени су резултати самовредновања (наставе и учења, 

наставног процеса у време ванредног стања – онлајн наставе, праћење напредовања 

ученика и постигнућа ученика). Помоћу онлајн упитника за наставнике, ученике и 

родитеље прикупљена су мишљења и предлози свих интересних група, како бисмо 

актуелно стање у којем се школа налази сагледали из различитих углова.  

 

Како би интереси и ставови ученика били заступљени узети су у обзир предлози са  

састанака Ученичког парламента, а међу члановима Актива за школски развојни план су и 

представници УП.  

Мишљења родитеља су нам значајна када је у питању квалитет наставе, подршка 

ученицима и школска клима. У неколико наврата родитељи су давали своје предлоге и 

мишљења о раду школе посебно у ситуацији ванредног стања. Резултати ових евалуација 

нама су послужили да што боље организујемо рад почетком школске 2020/21, а са 

прикупљањем мишљења родитеља смо наставили.    

Наставници су имали прилику да самовреднују свој рад током првог полугодишта 

када смо радили по тзв. комбинованом моделу рада.  

 

Чланови Актива за ШРП направили су и детаљан увид у извештаје тимова за 

самовредновање свих кључних области, на основу тога излистали снаге и слабости школе 

и приступили изради Школског развојног плана за период од школске 2020/21. до 

2024/25. године. 
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II ПРЕДЛОЗИ ПРИОРИТЕТА ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  

 
Организована је онлајн анкета за родитеље у оквиру самовредновања рада школе, 

након које су родитељи давали предлоге које области и показатеље је потребно 

унапредити у наредном петогодишњем периоду. Предлоге су дали ученици (преко УП), као 

и наставници. Ево предлога родитеља, а наставници и ученици су још додали Постигнућа 

ученика: 

 
 
2. Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ - означите два показатеља за које сматрате да 
су значајни за унапређивање 
 

 
 
4. Кључна област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА - означите два показатеља за које сматрате 
да су значајни за унапређивање 
 

 
  
 
5. Кључна област: ЕТОС - означите два показатеља за које сматрате да су значајни за 
унапређивање 
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6. Кључна област: РЕСУРСИ - означите два показатеља за које сматрате да су значајни 
за унапређивање 
 

 
 
 

ОД ЧЕГА ПОЛАЗИМО: УОЧАВАЊЕ СНАГА И СЛАБОСТИ 

НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ СТАЊА 
 

СНАГЕ И МОГУЋНОСТИ 
 

У снаге наше школе убрајамо: 
 
- Традицију  – ова гимназија је дала веома успешне ђаке који се враћају у своју локалну 

заједницу као стручни кадар;  

- Наставни кадар – тренутно спадамо у млад колектив јер је наставни кадар подмлађен и 

стручан, а чине га у великом проценту наши бивши ученици;  

- Директорка и стручна сарадница су укључене у бројне владине и невладине пројекте  које 

имају везе са образовањем;  

- Стручно усавршавање наставног и ваннаставног особља - у школи постоји висока 

мотивација за усавршавање, наставници похађају семинаре онлајн (од марта 2020) а 

посебну пажњу смо усмерили на интерно стручно усавршавање на теме које излазе у 

сусрет потребама наших наставника; 

- Отвореност за пројектну наставу и пројектно учење – школа је остваривала сарадњу са 

различитим удружењима и организацијама (Пројекат Грађанин, сарадња са Београдским 

центром за људска права, са Грађанским иницијативама,  Слободна зона „Јуниор“ и др.) а 

од увођења изборних програма у сваком разреду се организује пројектно учење; 

- Учешће ученика на такмичењима које организује Министарство просвете као и 

континуирано постизање веома добрих резултата ученика на такмичењима (нпр. прошле 

године се ученик уписао на Филолошки факултет без пријемног захваљујући наградама на 

такмичењима); 

-Укључивање ученика у рад школског листа „Огледало“ који постоји од 1998. године; 

- Добри резултати уписа на факултете - наши ученици су веома успешни на пријемним  

испитима а уписују готово све  факултете (од ове школске године чак и Факултет драмских 

уметности) 

- Опремљеност школе: а) информатичком опремом: наша школа је веома добро опремљена 

видео пројекторима, а наставу могу да прате ученици од куће у реалном времену 
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захваљујући могућностима платформе Мајкрософт Тимс и б) отвореношћу за набавку 

нових наставних средстава (мада се чека реновирање целе школе); 

- Потребе за физичким простором су оптимално задовољене; 

- Урађена је нова котларница (пелет) тако да су просторије оптимално загрејане; 

- Добри међуљудски односи: толерантност и сарадња у међуљудским односима; 

- Квалитетна сарадња са родитељима и широм друштвеном заједницом; 

- Спољашња евалуација од стране Школске управе је извршена 2010. и тада смо оцењени 

оценом 3; 

- Резултати самовредновања свих кључних области у последње четири године показују да 

смо велики напредак постигли у области наставе и опремању школе (мада школска зграда 

у физичком смислу треба да се у потпуности реновира), као и у области подршке 

ученицима тако да је наша самопроцена да смо на нивоу између 3 и 4 у свим вреднованим 

областима; 

-У ситуацији пандемије Коронавируса (од марта 2020. до данас) показали смо да умемо да 

се суочимо са изазовима и да на најадекватнији начин (и организационо и материјално-

технички као и стручно)  одговоримо уз остваривање мисије школе (због чега и 

постојимо). 

 

 СЛАБОСТИ И ИЗАЗОВИ 
 
- Физички изглед просторија, посебно ученичких тоалета је у веома лошем стању; више од 

десет година настојимо да добијемо средства да се уреде тоалети; у учионицама и 

ходницима су прозори заковани (да не би спали) и не могу се отварати, чиме је 

онемогућено ветрење просторија; овај циљ није реализован ни у претходним развојним 

плановима али ми не одустајемо од њега;  

- Потешкоће са организовањем ваннаставних и слободних активности; мали број 

ваннаставних активности је присутан из неколико разлога: велики број наставника у 

школи раде 1-3 дана те недостају термини за ваннаставне активности; трећина ученика 

који путују и везани су за јавни превоз чиме им је отежано задржавање у школи мимо реда 

вожње (превоза); смањено интересовање ученика за одређене ваннаставне активности 

односно веома мале групе за поједине секције; 

-Ученици-путници: трећина ученика су путници, везани за јавни превоз, тако да постоје 

тешкоће за реализацију било којих активности изван оквира редовне наставе; 

- Једном броју наставника недостају дигиталне компетенције; 

-Један број ученика нема услове за несметано праћење наставе на онлајн начин било због 

недостатка уређаја било због лоше инфраструктуре („мреже“); 

- Један број родитеља није спреман да  сарађује са школом и да се укључи у унапређивање 

рада школе, иако је спреман да критикује (податак на основу онлајн анкете, према 

саопштењима родитеља); 

- На функционисање школе неповољно утиче општа криза и материјална средства која 

често нису довољна за нормалан живот; 

- Функционисање свих аспеката живота и рада школе (посебно оних видова који захтевају 

сарадњу, тимски рад различитих актера и непосредне контакте) је у извесном смислу 

успорено и/или отежано због новонастале ситуације везане за пандемију коронавируса 

(од марта 2020. и даље) и услед паралелног рада онлајн и непосредно у учионици.  
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 ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 Утврђивање потреба и приоритета за наредни циклус унапређивања рада и 
развој школе текло је под утицајен неколико фактора: 

- анализа развојног плана до 2020. године показала је да и поред вишедеценијских 
настојања нисмо успели да променимо нека подручја квалитета – из једноставног разлога 
јер реализација не зависи од нас. Конкретно мислимо на материјалне ресурсе – уређење 
школе (пре свега школског простора и тоалета). Овај развојни циљ ће се и даље налазити 
у нашим развојним плановима;  

-  рад школе у измењеним околностима услед претњи ковида19  је ставио све наставнике 
у ситуацију са којом нисмо имали искуства; пре свега током ванредног стања када је преко 
ноћи настава организована на даљину, али  и даље, од септембра 2020. по тзв. 
комбинованом моделу. Иако смо се добро снашли (по оцени ученика и родитеља)  то још 
не значи да је постигнуто синхронизовано деловање и праћење рада ученика, као и да 
постоји потреба за новим видовима усавршавања наставника;  

- позитивна страна ове „пандемијске“ ситуације је самовредновање путем онлајн 
упитника, које се одвија континуирано јер су упитници доступни свим актерима на брз 
начин, као и обрада резултата; много значајних информација смо сазнали од родитеља, 
ученика и наставнике, што нам је померило фокус на процену ефикасности и 
ефективности деловања; 

- још једна позитивна страна захтева да се пређе на онлајн начин рада је што је школа, за 
кратко време,  опремљена наставним средствима која омогућавају рад на даљину а 
истовремена и нужна последица исте је јачање информатичких компетенција наставника; 

- када је у питању реформа гимназија, очекивање новог матурског испита на нама је 
велики изазов; стављање фокуса на проверу остварености исхода и достигнутог степена 
стандарда и неизвесност везана за резултате је појачала захтеве у раду наставника. Иако 
је општа матура одложена, то не умањује пажњу наставника везано за организацију рада 
усмереног на исходе; 

- у ситуацији комбинованог начина рада, када половина одељења похађа наставу и када су 
физички и просторни контакти сведени на минимум, а друга половина ученика је на 
онлајн настави, затим када су часови скраћени на 30 минута – ограничени смо у 
коришћењу неких пожељних интерактивних метода и техника рада (нпр. групни облици 
рада или рад у паровима нису применљиве на до сада познате начине јер се комуникација 
са ученицима и међу ученицима одвија у онлајн простору). Таква ситуација отежава 
развијање неких међупредметних компетенција, али добра ствар је што погодује 
развијању других, што нас доводи у ситуацију да трагамо за балансом;  

Предлози родитеља у вези са областима које је потребно унапређивати у наредном 
периоду односили су се на следеће приоритетне области: Настава и учење, Подршка 
ученицима, Етос и Ресурси; ученици су предложили Наставу и учење, Подршку ученицима 
и Постигнућа ученика, а и предлози наставника су се кретали у истом смеру. Сложили смо 
се да су наше потребе на путу ка школи какву желимо везане за све кључне области 
квалитета, а усагласили смо се да су у наредних пет година наши приоритети следећи: 

- настава и учење 
- постигнућа ученика 
- подршка ученицима 
- етос 
- ресурси 
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МИСИЈА ШКОЛЕ 

 
Наша одговорност је велика за припремање младих за школовање на 

факултетима, чиме обезбеђујемо општини будући кадар, па је развој ове школе од 
стратешког интереса за развој града и општине у целини,  

 
Или у једној реченици: 

 
МИСИЈА ШКОЛЕ ЈЕ ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ,  ВАСПИТАВАЊЕ  И 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ МЛАДИХ ЗА ДАЉИ НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА,  
У СКЛАДУ СА ИЗАЗОВИМА 21. ВЕКА У КОЈЕМ ЖИВЕ И  
У КОЈЕМ ЋЕ ГРАДИТИ  ПРОФЕСИОНАЛНУ КАРИЈЕРУ,  

СА СВЕШЋУ ДА РАДЕ ОДГОВОРНО И У КОРИСТ ОПШТЕГ ДОБРА 
 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 
 

У наредних пет година желимо да постанемо школа: 
- У којој је настава модерна и подстицајна, која константно унапређује и 

осавремењује наставни процес, развија мотивацију за учење и интересовања 
ученика и оспособљава ученике за учење; 

- Која има стручне наставнике, који се стално усавршавају, користе савремене 
технологије и технике учења, сарађују са наставницима и институцијама из 
региона и шире, размењују искуства и радећи на сопственом усавршавању, 
усавршавају наставни процес; 

- Која сарађује са школама из региона и Европе како бисмо размењивали искуства и 
учили једни од других; 

- Која је отворена, интерактивна, савремена, опремљена, једном речи место на које 
са осмехом на лицу, радо долазе садашњи и бивши ученици, одлазе задовољни 
наставници и родитељи; 

- У којој наставници и ученици заједно уче, вреднују и самовреднују процес учења и 
подучавања и стално га унапређују стварајући вредности које одговарају 
савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем промовишу 
значај одрживог развоја и инклузивног друштва; 

- У коју родитељи радо долазе, сарађују и активно учествују у питањима од интереса 
за ученике у наставним али и ваннаставним активностима, који са наставницима 
деле ставове о васпитним циљевима и поступцима;   

- У којој се развија свест о и вештине за ненасилно решавање сукоба,  узајамно 
разумевање ученика, наставника и родитеља; 

- Која негује толеранцију на разлике, прихватање и поштовање права сваког детета; 
- Која промовише самоусмерено учење,  целоживотно учење;  
- Из које ученици излазе са функционалним и генеративним знањима, припремљени 

за даљи наставак школовања. 
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У најкраћем,  
 
 

ВИДИМО СЕБЕ КАО ШКОЛУ У КОЈОЈ ВЛАДАЈУ ДОБРИ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ,  
КОЈА НЕГУЈЕ ПАРТНЕРСКЕ ОДНОСЕ СА РОДИТЕЉИМА И ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ, КОЈА РАЗВИЈА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, 
ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

 
 
 

НА ПУТУ КА ВИЗИЈИ 

ШТА НАМЕРАВАМО ДА ПОБОЉШАМО ДА БИСМО СЕ 
ПРИБЛИЖИЛИ ВИЗИЈИ 

 
 

 
У области НАСТАВЕ И УЧЕЊА: 
 

Да се обезбеди и унапреди квалитетан васпитно-образовни рад  којим се прате 

савремени трендови у образовању и користе интерактивне методе наставе као: 

интердисциплинарна настава и пројектна настава, како у изборним тако и у обавезним 

предметима;  

Да се унапреди подстицање ученика и начин учење путем усмеравања ученика и 

формативног праћења ефеката; усагласити елементе за праћење ученика и формативно 

оцењивање из свих предмета;  

Да се ефекти усмеравања ученика прате током наставне године а да се најмање два 

пута (полугодиште, крај) унесе аналитичка процена ефеката; 

Да се унапреде начини самовредновања наставничког рада - саморефлексијом и 

добијањем повратних информација од стране ученика, родитеља и колега;  

Да се сачини збирка интерних инструмената за евалуацију наставног рада;  

Да се редовно практикује самовредновање рада наставника, а резултате 

самовредновања уградити у месечне наставне планове (оперативне); 

Да се ученици обуче и мотивишу за самоусмерено учење; да се повећа мотивација 

и способност ученика  за самостално и самоусмерено учење у циљу личног развоја; 

Да се  обезбеди континуирано и планско стручно усавршавање наставника, 

стручних сарадника и директора, у циљу припремања за пројектну наставу као и за 

најављену општу матуру;  

Да се унапреде вештине наставника за образовања ученике којима је потребна 

додатна подршка: индивидуализација рада, ИОП 1 и 3 као прилагођавање  програма и 

подршка ученицима (повезано са облашћу Ресурси и планирањем стручног усавршавања); 

Да ученици стекну функционална знања и развију тзв „животне вештине“ које ће им 

омогућити да се успешније суоче са стресом, да остварују успешније социјалне односе, да 

комуницирају на асертиван начин и да сукобе решавају ненасилно. 
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У области ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

Да се сачини план припреме за општу матуру у складу са исходима које ћемо 

унапређивати и у складу са резултатима праћења; 

Да се обезбеди  ученицима, којима је потребна додатна подршка у образовању, да 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења;  

Да се унапреди  формативно оцењивање давањем повратне информације о 

напредовању и развијање самоусмереног учења; оспособљавање ученика за самопроцену 

сопствених постигнућа у односу на дефинисане циљеве и исходе учења. 

 
У области ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА: 

Да и даље школски амбијент буде сигуран и пријатан за све; 

Да сви актери школе доследно и континуирано поступају на основу донетих мера 

превенције насиља, као и да се ученици оснажују да се јасно супротставе свим облицима 

насиља;   

Да се  повећа понуда ваннаставних активности (у непосредном и онлајн начину рада);  

Да се ученици оснаже и подуче основним животним вештинама као што су: учење 

прихватања и разумевања сопствених емоција и разумевање утицаја емоција на 

понашање;   развијање одговорности за своје поступке и разумевање последица истих; 

уочавање значаја учења из искуства; развијање вештина свесне и конструктивне 

комуникације и ненасилног решавања сукоба; оснаживање ученика у социјалним 

вештинама и асертивном заступању себе; прихватање различитости као начина да 

обогатимо социјалне односе; подучавање демократским процедурама; 

Да се унапреди подршка учењу ученика кроз договорене и уједначене начине праћења 

напредовања ученика у учењу, као и његовог/њеног физичког, здравственог, 

емоционалног и социјалног благостања током четворогодишњег школовања у гимназији; 

Да се пружи додатна помоћ (едукација) наставницима за израду, праћење и 

реализацију пружања помоћи ученицима којима је потребан индивидуални образовни 

план (ИОП 1 и 3), као и начин сагледавања ефеката предузетих корака и мера; 

Да се понуде различити облици подршке ученицима у области учења, планирања рада 

и оснаживања за самоусмерено учење и њихово укључивање у ваннаставне и активности 

културне и јавне делатности школе; 

Да се континуирано ради на развијању здравих стилова живљења и свести о заштити 

човекове околине, како код ученика тако и код свих запослених;  

Да се подстиче и подржи професионални развој ученика кроз активности каријерног 

вођења и саветовања у школи;  

Да се, када прођу епидемиолошке мере, организују спортске активности које 

доприносе развијању физичких потенцијала ученика, социјализације  и љубави према 

спорту; 

Да се унапреди  рад свих тимова за подршку ученицима; 

Да се израде индивидуални „профили“ потреба ученика након утврђивања предзнања 

из појединих наставних предмета из којих, очекивано, имају тешкоћа (нпр. математика, 

француски језик,...) а који ће послужити као репер за праћење напредовања током и након 

рада на отклањању недостатака; да се о појединачним „профилима“ упознају родитељи 

како би помогли у праћењу ефеката надокнаде; 

Да се настави сарадња са релевантним институцијама и појединцима за помоћ у 

подршци ученицима; 
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Да се повећа сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима; 

Да се донесу мере повећаног уписа ученика у први разред гимназије као и мере 

превенције осипања ученика. 

 

У области ЕТОСА: 

Да се, и даље, континуирано предузимају све мере безбедности ученика и запослених 

у школи; да се настави са применом епидемиолошких мера у време пандемије; 

Да у школи буде видљив и јасно изражен негативан став према свим врстама насиља; 

Да у школи ефикасно функционише мрежа за превенцију и решавање проблема 

насиља, да се развија свест о нетолеранцији на насиље свих врста; 

Пошто се ученици у први разред укључују до октобра а понекад и у другом 

полугодишту, потребно је да се осмисле и утврде стандардни поступци који ће помоћи да 

се новопридошли ученици прилагоде лакше на нову школску средину; 

Да се јавно, у школи и локалним медијима, промовишу и подржавају  резултати које 

постижу ученици и наставници и да се успостави систем награђивања ученика и 

наставника за постигнуте резултате; 

Да се развијају и негују заједничке активности ученика, родитеља и наставника чији је 

циљ јачање сарадње и осећања припадности школи; 

Да родитељи активно учествују у животу школе; 

Да се укључе родитељи у живот и рад школе у области каријерног вођења и саветовања 

ученика (тзв. „Жива библиотека“); 

Да се оснажи присуство и едукација родитеља у школи тако што ће се формирати „Клуб 

родитеља“ са циљем пружања подршке родитељству; уз помоћ психолога и других 

стручних лица организовати предавања и радионице за родитеље ради размене искустава 

и васпитних поступака, бољег разумевања адолесцентног периода (од стране родитеља, 

али и наставника, посебно млађих); оснаживање родитеља за подстицајни васпитни стил, 

конструктивно решавање проблема и ненасилну комуникацију; 

Да се мотивишу родитељи да се активно укључе у живот школе и да радо долазе на 

отворена врата, родитељске састанке, састанке тимова чији су чланови, али и као 

посматрачи, предавачи, родитељи пратиоци  и чланови Клуба родитеља.  

 
У области РЕСУРСА: 

Годинама уназад наводимо да је потребно уредити школски простор како би био по 

мери ученика и наставника (мислимо на школске просторије, од тоалета, преко прозора и 

намештаја, ...) па се надамо да ће у време трајања овог развојног плана и то бити 

реализовано у складу са највишим стандардима: 

 Да се уреди школски простор тако да буде пријатан амбијент за учење, сарадњу и 

дружење, да се оплемене зидови у ходницима школе као и учиониоце; да то буду места која 

су информативна и естетски уређена (на пример,  да се ходници уреде радовима ученика,  

сликама, фотографијама, важним информацијама и изводима из правилника и закона ради 

бољег информисања ученика, наставника и родитеља); 

Да се настави, а за млађе наставнике и појача, индивидуално и групно стручно 

усавршавање наставника и запослених ради бољег остваривања образовних и васпитних 

циљева; 

Да се допуни план рада са наставницима приправницима и јасним обавезама 

наставника и ментора, како би се на што квалитетнији начин увели у наставни рад;  
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Да се допуне и осавремене наставна средства која се користе у школи, а посебно: да се 

формира и опреми кабинет физике и да се настави са набавком електронске опреме која 

се користи у настави на даљину, али и у редовној настави као технички ресурс;  

Да школа буде отворена за сарадњу са волонтерима, спољним сарадницима и 

организацијама. 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
 

1. Анђелка Симић, директорка школе 
2. Маријана Димитријевић, проф. физичког и здравственог васпитања; руководилац 

стручног актива 
3. Милка Михаиловић, психолог 
4. Јелена Митровић, проф. енглеског језика 
5. Драгица Маркош Радивојевић, проф. рачунарства и информатике 
6. Марина Милошевић, проф. француског језика 
7. Владан Селенић, проф. филозофије 
8. Верица Несторовић, проф. историје 
9. Јасмина Вујовић, проф. хемије 
10. Ана Гајић, представник ШО и локалне заједнице 
11. Дуња Капларевић, представник родитеља 
12. Алекса Ковачевић, представник УП 
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III ПЛАН РАЗВОЈА ПО ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА 

Област квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Опис стања и намере:  Иако је дугогодишња пракса  планирање и припремање рада 

наставника засновано утврђивању потреба ученика, то желимо и да наставимо, уз 

појачано  самовредновање и вредновање рада наставника од стране ученика и  „критичког 

пријатеља“ (колега из школе). Вредновање рада захтева време те намеравамо да 

направимо колекцију лаких техника које наставник може да користи када жели да добије 

повратне информације од ученика.  Линија информисања наставник-ученик-родитељ 

треба да се појача како би родитељи благовремено били информисани о напредовању 

ученика. Желимо да искористимо предности из комбинованог начина рада како бисмо 

реализовали неке активности преко платформе Тимс. Желимо да развијамо мотивацију и 

одговорност ученика за учење преко обучавања за самоусмерено учење. У области 

оцењивања желимо да уједначимо елеменате формативног оцењивања. 

 
Развојни циљ: Унапредити квалитет наставе и учења из свих наставних предмета и 
обезбедити подршку како би сваки ученик могао да достигне прописане исходе и 
развије вештине самоусмереног учења (мотивација за учење) 

Критеријум успеха:  

Код 80% наставника планирање и припремање наставе засновано је  на потребама 
ученика и прописаним исходима.  

30% ученика је повећало успех у односу на претходну школску годину. 

50% ученика је оспособљено за самоусмерено учење* 

 
*Под самоусмереним учењем подразумевамо оспособљавање ученика за самостално 
постављање циљева учења, мотивацију (спремност) за учење и одговорност за резултате 
учења, уз инструкције у виду конструктивне повратне информације од стране наставника. 
 
 

Задаци  Очекивани резултати 

1. Унапређење планирања 
и припремања за наставу 
на основу утврђених 
потреба ученика 

 

100% стручних већа, након извршених анализа 
предзнања ученика доставља извештај и оперативне 
планове усклађене према утврђеним потребама ученика. 

Годишњи план рада школе и Оперативни планови рада 
наставника усмерени су на задовољавање различитих 
потреба ученика. 

2. Информисање ученика и 
родитеља о утврђеном 
предзнању/потребама 
ученика и сачињавање 
плана надокнађивања  

Сви ученици (чије предзнање је утврђивано) и њихови 
родитељи су добили формативни опис постигнућа у 
писаној форми са предлогом плана надокнаде у складу са 
исходима. 

30% ученика прави сопствени план рада и напредовања и 
постиже успех у односу на почетно стање. 
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3. Праћење напредовања 
ученика - унапређивање 
формативног оцењивања  

 

80% наставника има портфолио ученика у којем 
евидентира његово напредовање и промене у понашању. 

Постоји листа утврђених активности које се користе за 
формативно праћење напредовања ученика - задаци 
засновани на исходима и нивоима знања; есеји; пројекти; 
планови за надокнађивање предзнања и посебних 
недостатака ученика; прилагођени различитим 
потребама ученика. 

4. Развијање одговорности 
ученика у учењу и 
постављању личних 
циљева учења 

 

80% наставника обучено за формативно оцењивање као и 
сачињавање задатака у складу са исходима за предмет. 

Сваке школске године реализује се, у оквиру стручног 
усавршавања (интерно, акредитовани програми) по једна 
тема из области планирања, програмирања и припремања 
за наставу, презентације урађених тема, повезивање 
садржаја, размена искуства и идеја. 

5. Рационализација 
организације наставног 
рада и ваннаставних 
активности путем 
унапређивања различитих 
форми онлајн рада (на 
платформи Тимс) 

У ситуацији посебних мера (2020-2021. школска година) 
искусили смо да се 50% (повремено и више) наставних 
активности одвија и онлајн (преко платформе Тимс, за 
ученике који су код куће). У наредном периоду желимо да 
задржимо позитивне стране овог начина рада тако што ће 
се ученици растеретити боравка у школи за допунски и 
додатни рад као и за извесне облике ваннаставног рада 
(где је примерено и могуће). 

6. Подстицање мотивације 
ученика за самостално 
планирање рада и 
напредовања 

30% ученика (толико их, на основу искуства, показује 
потребу за појачаним радом) постиже напредак у учењу и 
промене у понашању. 

Евиденција васпитног рада у вези са понашањем ученика 
(комуникација, поштовање правила рада и др.) показује 
да нису изречене васпитне мере или позитиван ефекат 
мера (без смањења оцена из владања). 

7. Унапређивање културе и 
праксе (само)евалуације 
рада наставника.  

95% наставника примењује неки од начина прибављања 
повратних информација о својој настави у различито 
време и из различитих извора: од својих ученика, колега, 
родитеља и од себе самог. 
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Акциони план за задатак 1  
Унапређење планирања и припремања за наставу на основу утврђених потреба ученика 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Израда тестова за утврђивање 
предзнања ученика заснованог на 
исходима за предмет 

Август  ОВ првог 
разреда  

Записник са састанака 
Тестови 

Утврђивање предзнања ученика на 
основу исхода 

Септембар Предметни 
наставници 

Анализа постигнућа 
(стручна већа) 

Израда оперативних планова за 
месец септембар у циљу 
надокнађивања предзнања 

Септембар Предметни 
наставници 

Оперативни планови 
рада наставника 

 
 

Акциони план за задатак 2 
Информисање ученика и родитеља о утврђеном предзнању/потребама ученика и план 
надокнађивања  
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Давање индивидуализиране и 
персонализоване писане повратне 
информације сваком ученику о 
постигнућу на тесту предзнања  
 

Септембар Предметни 
наставници 

Писана повратна 
информација у 
портфолију ученика; 
Писана повратна инфо. 
достављена 
родитељима 

Информисање родитеља о 
постигнућу/предзнању ученика, 
достављањем повратне информације  

Септембар Предметни 
наставници 

Писана повратна 
информација 

 
Акциони план за задатак 3 
Праћење напредовања ученика - унапређивање формативног оцењивања  
 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти 
праћења реализације 
активности 

Израда заједничког портфолија за 
праћење развоја, напредовања и 
остварености постигнућа ученика 
 

Фебруар-
март  
2021. 

Школски 
психолог, 
стручна већа 

Образац портфолија – 
листа за праћење 
развоја ученика 

Прилагођавање садржаја портфолија 
специфичностима предметних исхода. 
 

До краја јуна 
2021. 

Наставници, 
стручни 
сарадник 

Портфолија за праћење 
ученика по предметима 

Обучавање младих наставника за 
давање конструктивне повратне 
информације која је ослоњена на 
исходе 
 

Мај-јун  
2021. и сваке 
наредне  

Психолог, 
представници 
стр. већа 

Портфолио наставника 
почетника 
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Акциони план за задатак 4 
Развијање одговорности ученика у учењу и постављању личних циљева учења 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Инструирање ученика да, на основу 
повратне информације о утврђеним 
недостацима у предзнању односно 
знању (вештини), сачини сопствени 
план рада за напредовање 

Септембар-
октобар и 
даље током 
сваке године 
 

Предметни 
наставник 

Образац портфолија у 
коме се виде повратне 
информације и 
забележена промена 
ученика 

Организовање индивидуализованих 
часова подршке ученику да напредује у 
непосредној или онлајн форми, а у 
складу са учениковим планом рада: 
А) за ученике који имају недовољно 
предзнање 
Б) за ученике који желе да напредују у 
оквиру позитивних оцена 

Током године Предметни 
наставници 

Одржани часови; запис у 
дневнику рада 
(есДневнику) 
 
Индивидуализиран план 
рада са ученицима 

Праћење напредовања ученика након 
договореног времена провером 
постигнућа и давањем нове повратне 
информације 

Током године, 
а најмање 
четири пута 
годишње 

Предметни 
наставници 

Писана КПИ према 
периодима оцењивања 
за ученике који имају 
недовољне оцене 

Анализа ефеката предузетих мера 
преко показатеља: одговорност 
ученика за учење, подстицање 
(мотивисање) ученика за даљи рад и 
праћење и оцењивање 

Новембар, 
јануар, март, 
јун сваке 
године (по 
периодима 
оцењивања) 

Директор, 
психолог, 
стручна 
већа, 
одељењске 
старешине 

Записници одељењских 
већа и стручних већа за 
области предмета 

 
Акциони план за задатак 5 
Рационализација организације наставног рада и ваннаставних активности путем унапређивања 
различитих форми онлајн рада (на платформи Тимс) 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Коришћење могућности платформе 
Тимс за организовање допунског 
рада (уз помоћ „графичке табле“) 
 

Током 
школске 
године, 
недељни 
ниво 

Предметни 
наставници 

Белешка у есДневнику и на 
платформи Тимс 

Коришћење могућности платформе 
Тимс за организовање дискусионих 
група као припреме за пројектно 
учење у изборним предметима 

Два пута 
месечно 

Наставници 
изборних 
предмета 

Евиденција на Тимсу 
Евиденција у ОП 

Испитивање интересовања ученика 
за ваннаставне активности и секције 
које могу да се реализују у време када 
ученицима одговара 
 

Два пута 
месечно у 
онлајн 
форми 

Наставници 
секција 

Евиденција на Тимсу 
Евиденција у плановима 
секција 

Реализација дела слободних 
активности коришћењем платформе 
Тимс 

Према 
распореду 
активности 

Наставници-
реализатори 
секција 

Евиденција на Тимсу и 
есДневнику 
Евиденција у плановима 
секција 
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Акциони план за задатак 6 
 
Подстицање мотивације ученика за самостално планирање рада и напредовања 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Информисање ученика о 
исходима учења за сваки 
предмет 

Почетак 
сваке 
школске 
године 

Предметни 
наставници 

Белешка у есДневнику ОП 
рада 

Упознавање ученика о свим 
елементима праћења односно 
активности које су предмет 
формативног оцењивања 

Почетак 
сваке 
школске 
године 

Предметни 
наставници 

Белешка у есДневнику ОП 
рада 

Информисање ученика о 
правилима понашања 

Септембар и 
даље 
(подсећање) 

Чланови УП 
одељењски 
старешина 

Записник УП 
Садржај часа одељ. 
старешине 

 
Акциони план за задатак 7 
 
Унапређивање културе и праксе (само)евалуације рада наставника.  
 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти 
праћења 
реализације 
активности 

Израда лако доступних „алатки“ за 
ефикасно добијање података о 
различитим аспектима наставног 
процеса и квалитету подучавања 
наставника 

Током школске 
године 

Психолог 
представници 
стучних већа 

Збирка мини-
техника или 
„алатки“ за 
добијање 
повратне 
информације од 
ученика 

Прибављање повратних информација 
од ученика применом различитих 
техника (упитници са отвореним 
питањима, скале процене, контролне 
чек листе и друге које су на 
располагању) и колега (посете часу) 

Током сваког 
полугодишта 
најмање два 
пута од 
ученика и 
једном од 
стране колега 

Сваки 
наставник 

Добијени подаци 
Записници са 
седница стручних 
већа на којима се 
анализирају и 
дискутује о 
правцима 
унапређивања 
рада наставника 

Анализа добијених података и 
планирање унапређивања рада у 
зависности од повратне информације 

Најмање 
четири пута у 
полугодишту 

Стручна већа Записници са 
седница стручних 
већа на којима се 
анализирају 
ОП 
рада/припреме 
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ЧЕК ЛИСТА  ЗА МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂИВАЊА  
НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 
Подстицање учења 
 

- Повратне информације дају ученику и родитељу јасно објашњење знања/умења 

ученика као и потребе за унапређивањем одређених области 

- Процес вођења ученика (план рада, временски рокови, задаци)  пружају могућност 

да ученици буду успешни 

- Пружа се помоћ ученицима у планирању рада и  у постављању краткорочних 

циљева 

- Редовна праћења постигнућа ученика из којих следи нова конструктивна повратна 

информација помаже ученицима да овладају  стратегијама самоусмереног учења 

- Задаци које ученици раде у циљу напредовања су усклађени са исходима, а по 

тежини и сложености  одмерени и достижни ученику како би доживео успех 

- Ученицима који желе да напредују у оквиру позитивних оцена, усмерења која 

наставник даје су јасна водиља а задаци су оптимално изазовни 

- Задаци за надокнађивање су повезани са неопходним предзнањем како би ученик 

пратио ново наставно градиво 

- Задаци су повезани са претходним искуством ученика и воде ка применљивом 

знању 

Самосталност, одговорност и аутономија  у раду 
 

- Планиране активности пружају ученицима могућност да активно учествују у 

процесу учења тако што  ће имати могућност избора и самосталног доношења 

одлука о сопственом напредовању 

- Ученици имају могућност да самостално доносе одлуке о промени (рада, 

понашања) 

- Планирани поступци за подстицање ученика и начине учења усмеравају ученика да 

самостално постави циљеве учења, избор облика и начина рада као и времена када 

ће презентовати свој рад и напредовање, чиме  развијају вештине преузимања 

одговорности за сопствено учење 

- Наставник планира време које ће посветити писању конструктивне повратне 

информације за сваког ученика који је у процесу вођења, као и за ученика у чијем 

понашању се уочавају пропусти или кршења правила рада и договора 

- Време и начин оцењивања ученика који надокнађују пропусте се планира 

индивидуално, у одређеним временским оквирима који договоре наставник и 

ученик   

- Родитељи су све време упознати са недостацима и планом рада са 

учеником/ученицима као и са исходима које је неопходно остварити  

Праћење 
 

- Прецизирају се начини праћења напредовања сваког ученика 

- Повратне информације се саопштавају ученику и родитељу како би родитељи били 

укључени у захтеве, постигнућа и процес учења 
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- Свако напредовање ученика се саопштава повратном информацијом, као и 

стагнација, избегавање обавеза и кршење договора 

- Сваки ученик има могућност да буде похваљен односно да се региструје његов 

напредак. 

- Ученици се упознају са исходима у односу на које могу да евалуирају своје знање 

као и да планирају напредовање и достигнућа у односу на сопствену тачку (стање) 

а не поређењем са другим ученицима  

Облици наставног рада и рад на даљину 
 

- Настава се реализује као фронтална, групна – интерактивна, индивидуална и 

индивидуализована и на даљину (онлајн) а примењени облици наставе су 

ограничени мерама одржавања физичке дистанце 

- Путем онлајн наставе  отворене су могућности за интерактивне начине рада и за 

кооперативно учење 

- Примењују се разноврсне наставне методе уз коришћење савремених технологија  

- Примењује се пројектно учење из изборних предмета 

- Примењују се различити индивидуални и групни (истраживачки) начини рада 

Евалуација наставе: саморефлексија и вредновање 
 

- Наставник користи неки од начина како би добио повратну информацију о свом 

начину рада од ученика (може чак и свакодневно), од колега („критички пријатељ“) 

као и саморефлексију или самопроцену ефеката рада  

- Наставник прати и процењује индивидуалне промене и  напредак ученика 

- Овим развојним планом су планирани разноврсни начини вредновања и процене 

наставниковог рада 

- Резултат процене и самопроцене се користи за даље унапређивање наставниковог 

рада 

Временска организација  задатака из области Настава и учење 
 

- Сваки задатак се понавља из године у годину, а време не може бити стриктно 

ограничено јер није увек лако мерљив помак 

- Пошто темпо, распоред, време завршетка задатка и активности зависи од ученика, 

наставник је флексибилан и стрпљив и тежиште је на квалитативној анализи 

података (успешности) 

- Највећи број планираних поступака се односе на развој ученикове личности ( 

одговорно понашање, стицање вештина учења, подизање и одржавање мотивације, 

вештине комуникације) – а то су све дугорочни задаци за које је потребно време. 

Стога, анализирање ефективности и ефикасности може да се прати на годишњем 

нивоу у смислу праћења остварености задатака. За евалуацију циљева: када су у 

питању ученици првог разреда, ефекти ће се моћи утврдити након 3-4 године. Сви 

подаци се прикупљају током трајања овог развојног плана, а користиће се за 

процену остварености циљева 
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Област квалитета: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
Опис стања и намере: Постигнућа наших ученика су веома добра, посебно ако их пратимо 
на факултетима (на пример, редовно добијамо повратне информације од Грађевинског 
факултета из Београда о успесима наших ученика). Повећано је учешће ученика на 
такмичењима из српског језика и математике (нпр. „Кенгур без граница“) . Оно што 
желимо да унапредимо су мотивација ученика за одговорно и самоусмерено учење (што је 
предвиђено активностима из области Настава и учење) као и развијање ставова и 
вредности усмерених на поверење у себе,  цењење знања и превазилажење тешкоћа у 
процесу остваривања циљева. Очекујемо да се уведе општа матура па желимо да наше 
ученике припремимо на најбољи начин за овај испит. 
 

Развојни циљ: Подићи квалитет школских постигнућа ученика у циљу достизања 
остварености стандарда образовања и исхода учења на крају средњег образовања.  

Критеријум успеха:  

- 30% ученика постиже бољи успех у односу на претходни период  

- Израђен ИОП3 за најмање три даровита ученика  

- Сакупљена колекција задатака за предмете који ће се полагати у оквиру опште матуре  

 

Задаци  Очекивани резултати 

1. Подизање успеха ученика на 
полугодишту и на крају 
наставне године 

 

Средње оцене ученика по предметима, одељењима и 
разредима су преко 3,75 

Просечна пролазност ученика на класификационим 
периодима је преко 90%, а на крају школске године 98 
- 100% 

2. Обучавање ученике за 
постављање циљева учења и 
самостално планирање рада 

 

40% ученика обухваћено обуком за самоусмерено 
учење 

3. Израда колекције задатака 
који су урађени према исходима 
и образовним стандардима 

 

60% предмета поседује колекцију задатака који 
испитују квалитет знања (са најмање 10 задатака по 
предмету који су урађени на основу исхода и према 
образовним стандардима) 

4. Припремање ученика 
четвртог разреда за полагање 
опште матуре 

Обезбеђена је и организована припремна настава из 
свих предмета из којих ученици полажу општу матуру 

 

5. Припремање ученика за 
полагање пријемних испита  

90% ученика четвртог разреда укључено у припреме 
за полагање пријемних испита на факултетима 

10% ученика трећег разреда укључено у припреме за 
полагање пријемних испита на факултетима 
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Акциони план за задатак 1  
 
Праћење кретања успеха ученика на полугодишту и на крају наставне године. 
 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Анализа постигнућа 
ученика за сваки период 
оцењивања  

Током 
школске 
године  

ОС, директор, 
стручна служба 

Стручна већа за област 
предмета  
Наставничко веће  

Праћење постигнућа 
ученика на крају сваког 
периода оцењивања  

Новембар, 
јануар, 
март/април, 
мај/ јун 

ОС, стручна 
служба 

Записници са седница ОВ и 
Стручних већа за области 
предмета 

Праћење напредовања и 
развоја постигнућа 
ученика  

Tоком 
године 

Предметни 
наставници, ОС 

Лист за праћење развоја 
напредовања и остварености 
постигнућа ученика; ОВ 

 
 

Акциони план за задатак 2 
 
Обучити ученике за постављање циљева учења и самостално планирање рада 

Активности  Време 
реализације  

Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Идентификовање 
ученика којима је 
потребна подршка у 
учењу 

Септембар Предметни 
наставници  

Евиденција о праћењу 
ученикa којима је потребна 
индивидуализирана подршка 
у учењу  

Усмеравање ученика у 
правцу постављања 
циљева учења и 
сачињавања плана учења  

Током 
године 

Предметни 
наставници, 
стручна служба 

Индивидуални планови 
потреба и учења (које ученик 
прави) 
Повратне информације 
предметног наставника 
индивидуализоване за сваког 
ученика који поседује план 

Праћење остваривања 
плана напредовања 
ученика 

Током 
године  

Предметни 
наставници, 
стручна служба 

Документација о праћењу и 
вредновању напредовања и 
постигнућа ученика (интерни 
школски формулар/Лист за 
праћење) 

Анализа ефеката 
праћења напредовања и 
постигнућа ученика 

Јун-август  Педагошки 
колегијум  

Извештај о постигнућима 
ученика 
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Акциони план за задатак 3 
Израда колекције задатака који су урађени према исходима и образовним стандардима 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Избор поступака и метода 
рада који воде ка 
остваривању 
међупредметних 
компетенција   

Октобар Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 

Стручна већа за области 
предмета (записник) 
Тим за обезбеђивање 
квалитета (записник) 

Збирке задатака које 
проверавају исходе на 
годишњем нивоу 

Април/ мај Предметни 
наставници, 
стручна служба 

Анализа постигнућа 
ученика, тестови знања, 
интерне збирке задатака 
по предметима 

 
Акциони план за задатак 4 
Припремање ученика четвртог разреда за полагање опште матуре  
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Израда плана припреме за 
општу матуру 
 

Када се уведе 
општа матура 

Предметни 
наставници 
 

План припреме за општу 
матуру 

Израда радних материјала 
и задатака по предметима 
који се полажу на општој 
матури 
 

Октобар Предметни 
наставници  

Материјали и задаци 

Анализа резултата 
ученика након полагања 
опште матуре 

Јун/ август Одељењске 
старешине 
Испитни одбор 

Извештај након полагања 
опште матуре 

 
Акциони план за задатак 5 
Припремање ученика за полагање пријемних испита 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Испитивање 
интересовања ученика за 
факултете 

Прво 
полугодиште 

ОС, стручна 
служба 

Тестови професионалних 
интересовања, интервјуи, 
анкете 
 

Организовање припрема 
ученика за полагање 
пријемних испита 

Током године Предметни 
наставници 
(математика, 
српски, биологија, 
хемија, физика, 
страни језици) 

Увид у есДневник као и 
увид у одржане онлајн 
часове преко платформе 
Мајкрософт Тимс  
 

Анализа успешности 
ученика након уписа на 
факултете 

Јул/ август Одељењске 
старешине 

Подаци о положеним 
пријемним испитима  
Ранг листе факултета  
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Област квалитета:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Опис стања и намере: Пуна подршка развоју личности ученика  је сталан задатак који 
захтева и сарадњу са родитељима и индивидуализирани приступ ученицима, што није 
увек оптимално присутно. Област професионалних усмеравања је важна за гимназијалце 
и то може да се реализује и у сарадњи са родитељима.  Образовна подршка је потребна 
ученицима који брже напредују, као и ученицима којима је потребан прилагођен приступ 
у начину оцењивања и понашања (за које се ради ИОП1), а у складу са исходима 
образовања; желимо да подстакнемо напредовање ученика израдом ИОП3.  Понуда 
ваннаставних активности нам није јача страна па планирамо да побољшамо понуду оних 
које се могу реализовати и на платформи Тимс или Зум  (све док трају мере превенције 
Ковид19) . 

 

Развојни циљ: Побољшати праћење физичког, здравственог, емоционалног,  социјалног и  
професионалног развоја ученика  

Критеријум успеха:  
Школа пружа подршку ученицима у области психосоцијалног и професионалног развоја 
кроз обезбеђивање одговарајућих активности и саветодавног рада тако што постоји 
ефикасан систем подршке ученицима који имају тешкоће у учењу, који брже напредују и 
ученицима који раде по ИОП-у.  
Повећан број ученика за 20% ангажованих у ваннаставним активностима на крају четврте 
године реализације ШРП. 
95%  ученика изражава осећај сигурности, задовољства због подршке и разумевања школе 
за њихово напредовање. 

 
Задаци  Очекивани резултати 
1. Подизање квалитета подршке 
ученицима путем повећања понуде и 
флексибилније организације рада 
школских секција 

План ваннаставних активности конципиран у 
сарадњи са ученицима и одговара њиховим 
потребама и условима рада школе; 100% испитана 
интересовања ученика на часовима ЧОС-а за 
укључивање у ванншколске активности, посебно 
оних које су организоване онлајн; на основу 
интересовања организовати секције  
 

2. Пружање адекватне подршке 
ученицима, и то даровитима за 
предмете из којих напредују брже, 
као и ученицима са тешкоћама, у 
циљу подстицања развоја  

Повећан број наставника, родитеља, релевантних 
институција и појединаца у пружању подршке 
ученицима који имају тешкоће у понашању и учењу; 
израђени индивидуални образовни планови (по 
потреби); месечни планови и припреме за часове по 
ИОП–у (портфолио наставника), менторски рад (бар 
три наставника се баве менторским радом са 
ученицима); број састанака тимова за безбедност и 
подршку ученицима, присутност и ангажованост 
наставника тим састанцима, анализа ефеката ИОП-а  
 

3. Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз активности у 
оквиру каријерног вођења и 
саветовања 

Постоји план и тим каријерног вођења и саветовања 
ученика; остварити сарадњу са центрима за 
професионални развој и подршку каријерном 
вођењу и саветовању; организовати сусрет са 
експертима 
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4. Организовање активности које 
доприносе личном развоју 
социјалних вештина и здравих 
стилова живота  
 

Број ангажованих ученика; задовољство ученика и 
наставника; 100% одељењских заједница укључено 
у реализацију неке од планираних културних 
манифестација и пројеката по избору (програму 
професионалне оријентације, здравственог 
васпитања, спортских дружења, трибина); сарадња 
са установама културе, спортским организацијама у 
нашој средини...  

5. Организовање тематских дана и 
обележавање значајних датума 
путем укључивања ученика у 
истраживања и обележавања 
значајних датума  

Број активности које су организоване у једној 
школској години: на пример, Дан школе, 
Обележавање сећања на страдале ђаке у Крагујевцу, 
Истраживања холокауста, обележавања - Дан 
људских права; Дан матерњег језика, Светски дан 
поезије, итд. 
80% ученика школе је укључено у неку од 
активности везано за обележевање тематских дана 
Задовољство ученика, наставника и родитеља 
Медијска пропраћеност догађања 
 

 
Акциони план за задатак 1  
 
Подизање квалитета подршке ученицима путем повећања понуде и флексибилније 
организације рада школских секција.   
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Упознавање 
интересовања и 
укључивање ученика у 
разноврсне школске, 
ваннаставне активности  

Почетак 
школске 
године  

Наставници 
укључени у 
рад секција, 
ученици, 
Стручно веће  

Попуњен анкетни листић, чек 
листа понуђених ваннаставних 
активности и извештаји о раду 
секција  

Израда Годишњег плана 
и програма рада секција 
и његова реализација  

Почетак 
школске 
године  

Наставници и 
ученици 
укључени у 
рад секција  

Планови секција у ГПРШ и 
извештаји о раду секција, 
евиденција часова, ученички 
продукти  

Презентација и 
промовисање резултата 
рада ученика у секцијама 
и ваннаставним 
активностима 

Децембар, 
мај сваке 
године  

Наставници и 
ученици 
укључени у 
рад секција  

Изложени ученички продукти, 
радови на сајту школе, број 
учешћа на смотрама, 
манифестацијама...  
Похваљивање и награђивање 

Укључивање ученика у 
програм КвИС и сарадња 
са заводом за тржиште 
рада и НСЗ 

Септембар и 
током 
године 

Одељењске 
старешине, 
задужени 
наставници за 
КВиС 

Портфолио ученика, анкетни 
листић за пријаву ученика, 
писмени радови  

Организовање 
слободних активности 
преко платформе Тимс 
ради укључивања 
ученика којима 
одговара овакав начин 
рада  

Током сваке 
године 

Наставници 
који имају 
задужења из 
ваннаставних 
активности 
 

Обухват ученика који учествују 
у ваннаставним активностима 
путем платформе 
Број активности који се 
организује и реализује 
Задовољаство ученика начином 
рада 
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Акциони план за задатак 2 
 
Пружање адекватне подршке ученицима, и то даровитима за предмете из којих напредују 
брже, као и ученицима са тешкоћама, у циљу подстицања развоја 
 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Идентификовање 
ученика који брже 
напредују из 
појединих 
предмета и израда 
ИОП3 
 

До новембра ОС; тим за 
подршку 
ученицима 

Доказ о напредовању 
ученика (тестови, 
изјаве наставника и 
родитеља) 
Предлог ИОП3 

Праћење 
напредовања 
ученика и 
одржавање 
мотивације за 
учење/такмичења 

Током школске 
године 

Предметни 
наставници, 
психолог 

Евиденција о похађању 
часова додатног рада 
Број такмичења на којима 
учествује 
Лист за праћење 
развоја, напредовања и 
остварености 
постигнућа ученика 

Идентификовање 
ученика који 
спорије напредују 
из појединих 
предмета или 
имају тешкоће у 
учењу и понашању; 
израдити ИОП1 
уколико је 
потребно 

До новембра  
 

Предметни 
наставници, 
психолог, тим 
за инклузију 

ИОП1 
Евиденција о похађању 
часова допунског рада 
Писани радови 
Лист за праћење развоја, 
напредовања и остварености 
постигнућа ученика  
Извештавања предметних  
наставника 

Организовање 
вршњачке 
подршке 
Укључивање 
ученика из разреда 
у рад са ученицима 
који имају тешкоћа 
 

Сваке године, 
континуирано 

Предметни 
наставници, 
ученици, 
стручни 
сарадник 

Заинтересованост и број 
ученика укључених као подршка 
у раду  

Помоћи 
наставницима у 
пружању посебних 
врста подршке 
ученицима, 
посебно ученицима 
са ИОП-ом 1 и 3 
 

Сваке године, и 
према потреби 

Предметни 
наставници, 
стручни 
сарадник 

Посећени семинари на теме о 
подршци и инклузији 
Интерно стручно усавршавање 
(психолог)  
Набављена стручна литература 
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Акциони план за задатак 3 
Подстицање професионалног развоја ученика кроз активности у оквиру каријерног вођења и 
саветовања 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Укључивање ученика у 
програм КвИС  

Током 
школске 
године 

Тим за каријерно 
вођење и 
саветовање  

Број укључене деце, наставника 

Укључивање родитеља, 
стручњака из средине, 
бивших ученика школе 
тзв. „Жива библиотека“ 

Током 
школске 
године 

ОС, стручни 
сарадници, 
родитељи, 
ученици  

Број укључених родитеља, 
наставника, ученика, стручњака 

 
 

Акциони план за задатак 4 
Организовање активности које доприносе личном и развоју социјалних вештина и здравих 
стилова живота 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Испитивање потребе и 
интересовања ученика 
за васпитне програме 
који се организују у 
школи 

Септембар Одељењске 
старешине; 
наставници ГВ 

Планови рада одељењских 
старешина, анкете, записници 

Информисање ученика 
о забрани насиља и 
дискриминације и 
начинима реаговања у 
ситуацијама насиља 

Септембар – 
сваке 
школске 
године 

Одељењске 
старешине, 
наставници ГВ 

ЕсДневник – садржаји рада 
одељењских старешина са 
ученицима 
Наставници ГВ – план рада 

Обележавање Дана 
борбе против 
вршњачког насиља 
(Дан розе мајица) 

Март сваке 
школске 
године 

Одељењске 
старешине, 
наставници ГВ 

Фотографије, текстови за школски 
лист, прилози за локалну ТВ 

Предавања за ученике 
на теме заштите 
здравља 

Током 
школске 
године  

Лекар ДЗ, 
патронажне 
сестре 

Записници, фотографије, запис у 
књизи дежурства  

Промоција здравих 
стилова живота путем 
организовања 
спортских такмичења 
ученика наше школе 

Октобар-јун Наставница 
физичког 
васпитања, 
ученици, 
наставници 

Број родитеља, наставника, 
ученика који учествују, прилози на 
сајту, фотографије  

Упутити ученике у 
методе и технике 
успешног учења  и 
начина планирања 
сопственог 
напредовања 

Септембар – 
октобар и 
даље 
праћење 

Психолог, 
предметни 
наставници 

ЕсДневник (часови одељењског 
старешине), планови рада 
наставника 
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Акциони план за задатак 5 
 
Организовање тематских дана и значајних датума путем укључивања ученика у истраживања 
и обележавања значајних датума 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Избор значајних 
датума које ће школа 
обележавати 

Јун-август (до 
15. 09. сваке 
школске 
године) 

Руководиоци 
стручних већа 
за области 
предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа за 
области предмета 

Израда плана 
обележавања 
значајних датума 
(манифестација) 
 

Септембар Стручна већа за 
области 
предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа за 
области предмета 

Планирање тематских 
дана 
(интердисциплинарно, 
корелацијом 
различитих предмета 
и сарадњом 
наставника) 
 

Месец дана 
пре актуелне 
манифестације 
(сваке 
школске 
године) 

Наставници 
историје, 
српског језика, 
ликовне и 
музичке 
културе 

Записници стручних већа за 
области предмета 
Фотографије, видео записи, 
прилози за локалну ТВ 

Расписивање интерног 
конкурса за избор 
најуспешнијег 
литерарног и 
ликовног рада на тему 
која се обележава 
 

Према 
календару 
значајних 
датума 

Наставници 
језика, ликовне 
културе 

Радови ученика 

Избор и презентација 
најуспешнијих радова 
Награђивање ученика  
 

Према 
календару 
значајних 
датума 

Чланови 
жирија, 
ученици и 
наставници 

Изабрани најуспешнији радови, 
изложба у холу школе, број 
презентатора, посетилаца, 
прилози на сајту, подршка 
локалних медија  

Организовање јавних 
часова у организацији 
ученика одељења 

Према 
календару 
значајних 
датума 

Наставници 
језика, 
историје, 
биологије 

Посећеност, задовољство ученика, 
радови у школском листу 
„Огледало“ 
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Област квалитета: ШКОЛСКИ ЕТОС 
 
Опис стања и намере: Сарадња Школе и родитеља је карика која је неопходна  и која 
истовремено није довољно јака. Родитељи нису спремни да се укључе у живот и рад школе 
на начин који обезбеђује суштинску партиципацију. Намеравамо да појачамо сарадњу са 
родитељима тако да их више укључимо у различите школске активности. Желимо да 
родитељи постану партнери у правом смисли речи у васпитном и образовном раду школе, 
а да истовремено Школа постане подршка подстицајном родитељству.  
 

Развојни циљ: Унапређивање партнерских односа родитеља и школе мотивисањем  
родитеља ученика за сарадњу и учешће у свим сферама школског живота 
 
Критеријум успеха:  

- -Број родитеља укључених у школске активности повећан за 20%.  
- -Веће задовољство  родитеља радом школе.  

- Представници родитеља учествују у раду школских тимова и долазе на састанке тимова. 
- Формиран Клуб родитеља. 
-30% родитеља учествује у раду Клуба родитеља тако што присуствује најмање двема 
едукацијама. 

 

Задаци  Очекивани резултати 

1. Повећати степен 
информисаности родитеља о 
значају сарадње породице и 
школе 

Годишње евалуације рада школе које врше родитељи 
(анкете) показују веће задовољство и поверење 
родитеља у школу 

2. Ојачати родитељске 
компетенције едукацијом о 
питањима значајним за развој 
деце/адолесцената и васпитне 
поступке 

40% родитеља процесује да им је користила едукација 
(организована у школи) о значајним аспектима 
адолесцентног развоја 
Родитељи обучени за комуникацију са децом/ученицима  

3. Укључити родитеље у 
реализацију активности у 
области каријерног вођења и 
саветовања 

Број родитеља који је представио своје занимање 
ученицима 
Број посета радном месту родитеља у оквиру 
упознавања ученика са занимањем 
 

 
Акциони план за задатак 1 
 
Повећати степен информисаности родитеља о значају сарадње породице и школе 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти 
праћења 
реализације 
активности 

Прибављање информација о 
потребама родитеља када је 
у питању сарадња са 
школом 

До новембра Одељењске 
старешине, 
стручни сарадник 

Анкете, упитници - 
анализе одговора 

Евалуација предузетих 
мера у погледу давања 
писаних повратних 
информација 

Два пута у 
школској 
години 

Директор, стручни 
сарадник 

Тим за 
самовредновање 
Предметни 
наставници 



       Гимназија „Бранислав Петронијевић”                         Школски развојни план 2020-2025.  

 

31 

 

Акциони план за задатак 2 
 
Ојачати родитељске компетенције едукацијом о питањима значајним за развој 
деце/адолесцената и васпитне поступке 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Избор тема које интересују 
родитеље 

Јун-август (до 
15. 09. сваке 
школске 
године) 

Руководиоци 
стручних већа за 
области предмета 

План који је део ГПРШ 
Записници стручних већа 
за области предмета 

Организовање трибина и 
тематских дискусионих 
група за родитеље ученика 
првог разреда 

До три у току 
школске године 

Одељењске 
старешине, 
психолог 

Записници о 
предавањима за 
родитеље 

Фотографије 
Евалуација од стране 
родитеља 
Евиденција о обухвату 
родитеља 

 
 

Акциони план за задатак 3  
 
Укључити родитеље у реализацију активности у области каријерног вођења и саветовања 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Испитати заинтересованост 
родитеља за сарадњу са 
школом у области КВиС 

Први 
родитељски 
састанак 
(септембар) 

Одељењске 
старешине 

Записник са родитељског 
састанка (тачка дневног 
реда) 
Реализација садржаја 
из области подршке 
ученицима (КВиС) на 
нивоу школе  

Израда плана посета 
родитеља часовима 
одељењског старешине 
ученика првог до 
четвртог разреда (Циљ: 
КВиС; Тема: 
представљање занимања 
којим се баве) 

Октобар,  
новембар, 
децембар,  
април 
сваке школске 
године 

Стручна већа за 
области предмета 
Одељењске 
старешине 

Записници са 
одељењских 
родитељских састанака 
Записници са савета 
родитеља (извештаји о 
реализацији) 
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Област квалитета: РЕСУРСИ 
 
Опис стања и намере: Када су у питању људски ресурси, наши наставници и запослени се 
континуирано усавршавају у својим областима па желимо да и даље задржимо ову праксу. 
Оно што још намеравамо је да буде интензивнија и квалитетнија размена искустава 
односно да појачамо интерно стручно усавршавање.  
Од када гимназија постоји, школски простор делимо са Техничком школом. Зграда је из 
шездесетих година прошлог века, а нарочито су у лошем стању мокри чворови, као и 
подови и прозори. Већ неколико година припрема се документација за комплетно 
реновирање школске зграде па се надамо да ће се тај посао, у времену овог развојног плана, 
реализовати. 
 
А) Људски ресурси 
 

Развојни циљ: Унапређивање људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе.  
 
Критеријум успеха:  
50% реализовани планови индивидуалног стручног усавршавања наставног и ненаставног 
кадра. 
Примењује се Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању 
наставника, васпитача и стручних сарадника. 
Школа је укључена у бар један национални и један интернационални пројекат.  
За сваког наставника -почетника постоји урађен план менторске подршке којим се реализује 
програм увођења у наставни рад, све до добијања лиценце. 
Најмање један наставник/стручни сарадник аплицирао за звање. 
Побољшање хигијенских и информационо-комуникационих услова школе адаптацијом и 
комплетном реконструкцијом школе и пратећих објеката, као и опремање модерном опремом. 

 
Задаци  Очекивани резултати 
1. Обезбедити континуирано 
стручно усавршавања наставника 
на нивоу школе и ван ње, у циљу 
подизања наставничких 
компетенција  

Сваки наставник је остварио најмање 20 сати стручног 
усавршавања годишње 
50% наставника је реализовало лични план стручног 
усавршавања  
 

2. Укључити школу у националне 
и међународне пројекте који могу 
донети финансијску подршку  

Директор школе са сарадницима, рачуноводством и 
секретаром континуирано прати и учествује на 
конкурсима писањем и аплицирањем пројеката 
организацијама, фондацијама и МПНТР-у РС и 
иностранству 

3. Употпуњавање школске 
библиотеке и медијатеке 
приручницима, стручном 
литературом и дидактичким 
материјалом  

Стручна већа сачињавају план потреба наставних 
средстава  
Школа набавља средства према приоритетима и  
расположивим финансијским средствима, а најмање за 
један стручни актив годишње 
Опремљени кабинети за физику и биологију у року од три 
године 
Примена нових наставних средства у циљу унапређивања 
квалитета наставе се користи приликом извођења 
огледних часова (бар једном у сваком полугодишту) 
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Акциони план за задатак 1 
  
Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања наставника на нивоу школе и ван ње, у 
циљу подизања наставничких компетенција  
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Израда плана стручног 
усавршавања свих 
запослених осим 
помоћног особља  

Септембар 
текуће 
школске 
године  

Сви запослени 
осим помоћног 
особља  

Увид у личне планове стручног 
усавршавања наставника 
Увид у Годишњи план рада 
школе – део Стручно 
усавршавање наставника 

Израда личног плана 
професионалног 
напредовања и стицање 
звања за наставнике и 
стручне сараднике  

Септембар 
текуће 
школске 
године 

Директор, 
наставници, 
психолог  

Увид у појединачни план 
професионалног напредовања 
наставника 

Праћење ефеката 
стручног усавршавања  

Током 
школске 
године  

Директор, 
стручни 
сарадник 

Извештаји о посећеним 
семинарима за НВ;   огледни 
часови; припреме; ЧОС; 
родитељски састанци 

Унапређење сопственог 
рада на основу резулата 
вредновања и 
самовредновања  

Континуирано, 
током сваке 
школске 
године  
2021-2025 

Наставници   Увид у повратне информације 
које је наставник добио током 
посета часовима (директор, 
стручни сарадник, критички 
пријатељ) или непосредно од 
ученика  и саморефлексија о 
сопственом раду (на основу 
којих допуњава своје планове 
рада у делу методе, оцењивање и 
сл.) 

Организовање и 
реализација интерног 
стручног усавршавања 
(на нивоу школе од 
стране колега и 
стручних сарадника) 

Бар два пута 
током сваке 
школске 
године  
2021-2025 

Наставници Организована су најмање два 
стручна усавршавања у 
реализацији стручног сарадника 
односно наставника из области 
општих питања наставе, метода 
рада или специфичних обука; 
Записници, дискусије, 
сертификати које Школа даје 

Реализација угледних 
односно огледних часова 
и приказ иновативних 
метода рада  

Током сваке 
школске 
године  
2021-2025 

Стручна 
служба; тим за 
стручно 
усавршавање 

Приказивање знања и вештина 
које су стечене на семинарима 
стручног усавршавања по 
посећеним семинарима на нивоу 
стручних већа  
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Акциони план за задатак 2  
Укључивање школе у националне и међународне пројекте који могу донети финансијску 
подршку 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Праћење расписаних 
конкурса за пројекте  

Сваке 
школске 
године  

Директор и Тим 
за 
обезбеђивање 
квалитета рада 
школе 

Електронски подаци и преписка 
Записници са седница ПК и СВ 

Израда пројеката и 
конкурисање  

Сваке 
школске 
године  

Директор и 
новоформирани 
тим за пројекат 

Увид у пројекте  
Записници рада тимова за израду 
пројектне документације 

Реализација пројеката  Сваке 
школске 
године  

Директор и 
новоформирани 
тим за пројекат 

Извештај о реализацији 
пројеката – тим за 
самовредновање 

 
 

Акциони план за задатак 3  
Употпуњавање школске библиотеке и медијатеке приручницима, стручном литературом и 
дидактичким материјалом  
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Сачинити спискове 
наставних средстава у 
складу са 
приоритетима 
(наставници и стручна 
већа)   

Септембар сваке 
школске године 

Стручна већа  
Директор  

Списак предлога за набавку 
стручне литературе за свако 
стручно веће за области предмета   

Набавити наставне 
материјале, учила и 
стручне литературе у 
складу са 
приоритетима и 
расположивим 
средствима   

Од октобра до 
децембра сваке 
године 

Директор  
Шеф 
рачуноводства  

Увид у финансијски план и 
извештаје 
Рачуни о набавци за календарску 
годину 
 

Набавити књиге и 
стручну литературу за 
школску библиотеку  

Октобар – 
новембар сваке 
године 

Директор, 
библиотекар, 
шеф 
рачуноводства  

Посета Сајму књига. 
Увид у финансијски план и 
извештаје 
Књига евиденције фонда 
библиотеке 
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Б) Простор, опрема и наставна средства 
 

Развојни циљ 2: Побољшање школског простора и пратећих објеката и опремање  

Критеријум успеха:  
У школи је промењена столарија, реновирани су тоалети, подне и зидне облоге, електро-
инсталације, изграђена је нова фискултурна сала по стандардима.  
У школи постоји просторија за ученике (Ученички кутак). 
У школи постоји Учионица будућности опремљена савременим уређајима и намештајем. 
Реконструисани су спољашњи спортски терени. 
Уређено је школско двориште. 
Уређен је паркинг за аутомобиле запослених у школи. 

 

Задаци  Очекивани резултати  
1. Реконструкција школског простора и 
изградња нове фискултурне сале 

Реконструисани ученички тоалети,  
промењене подне и зидне облоге у целој 
школи, промењена столарија, изграђена нова 
фискултурна сала на месту постојеће 

2. Адаптација дела школског простора 
наменски, као просторије за ученике 

Опремљен, сређен простор у делу зграде 
(приземље) намењен боравку ученика пре и 
после наставе 

3. Опремање Учионице будућности Једна учионица је опремљена модерном 
опремом и представља подстицајан простор 
за рад и учење 

4. Реконструисање спортских терена, 
паркинга и дворишта школе 

Уређени су спортски терени у делу дворишта 
до основне школе (одбојка, кошарка, фудбал). 
Школско двориште има нове травњаке, 
стабла и клупице. Простор за паркинг је 
бетониран и користи се као паркинг за 
аутомобиле запослених 

 
Акциони план за задатак 1 
Реконструкција школског простора и изградња нове фискултурне сале. 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације 
активности 

Обезбеђивање 
финансијских  
средстава, јавнe набавкe  

2021. Локална 
самоуправа, 
Директор 

Пројекти, 
документација 

Прикупљање потребних 
информација, 
контактирање извођача 
за планиране радове  

2021. Директор, 
представници 
Општине Уб 

Документација, план 
рада 

Реализација одобрених 
пројеката  

2021-2022 Извођачи радова  
 

Информисање НВ и ШО, 
фотографије 
Извештај комисије и 
стручног лица за 
технички пријем 

Набавка опреме за 
фискултурну салу и 
учионице 
 

Период 2022-2025 
- део по део 

Директор; тим за 
набавке, 
наставник 
физичког 
васпитања 

Фактуре, финансијски 
план 
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Акциони план за задатак 2 
Адаптација дела школског простора као просторије за ученике 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

У оквиру реконструкције 
школе уредити просторију 
за ученике (за слободно 
време, оброке, освежење) 

2021-2023 Директор, 
локална 
самоуправа 

Пројекат реконструкције, 
финансијски план 

Адаптација и опремање 
просторије 

2022-2023 Директор, 
локална 
самоуправа 

Фотографије, рачуни 

 
Акциони план за задатак 3 
Опремање Учионице будућности 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Обезбеђивање 
финансијских средстава  

2021-2023 Директор Финансијски план 

Набавка опреме и 
намештаја 

2021-2023 Директор, 
наставник 
информатике, 
шеф 
рачуноводства 

Финансијски извештај, 
рачуни, фотографије 

 
Акциони план за задатак 4 
Реконструисање спортских терена, паркинга и дворишта школе 
Активности  Време 

реализације  
Носиоци 
активности  

Инструменти праћења 
реализације активности 

Обезбеђивање 
финансијских  
средстава, јавна набавка  

2021. Директор, 
локална 
самоуправа 

Пројекти, документација 

Прикупљање потребних 
информација, 
контактирање извођача за 
планиране радове   

2021-2022 Директор, 
представници 
Општине Уб 

Документација, план рада 

Реализација одобрених 
пројеката  

2021-2023 Изабрани 
извођачи 
радова  
 

Обавештавање НВ и ШО, 
фотографије 
Извештај именоване 
комисије и стручног лица за 
технички пријем 
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IV ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 
РАДА 

 

Поред изабраних праваца и циљева развоја Школе, активности су у наредном 
периоду усмерене и на следеће: 
 

1. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА 
ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ  

У гимназији у оквиру матурског испита полажу се писмени испити из српског 
језика  и књижевности и страног језика или математике. Поред тога, ученици раде домаћи 
матурски рад који усмено бране пред комисијом. Матурски рад се може радити из било ког 
наставног предмета. Након полагања матурског испита, врши се анализа резултата (која 
је саставни део Извештаја о реализацији плана рада Школе). Резултати матурског испита 
се верификују на Испитном одбору, а разматрају се на Наставничком већу, Савету 
родитеља и Школском одбору. Досадашња пракса показује да су ученици веома солидно 
припремљени за полагање матурског испита у оквиру редовних активности, које 
подразумевају следеће:  
• одржавање састанака стручних већа у циљу анализе постигнутих резултата на 
матурском испиту и доношење мера у циљу побољшања резултата матурског испита;  
• благовремено информисање ученика и родитеља шта то подразумева полагање 
матурског испита и начин на који се матурски испит полаже;  
• израда четвртог писменог задатка из српског језика и књижевности по правилима 
полагања матурског испита;  
• током израде матурског рада, одржавање консултација ментора са ученицима, 
предвиђених према плану.  
Ванредне активности подразумевају:  
• одржавање ванредних консултација са ученицима који би могли имати проблема при 
полагању матурског испита.  

Школа прати промене везане за начин полагања матурског испита као начин 
полагања пријемних испита за упис на факултете. Све мере биће прилагођене у циљу 
подршке ученицима, када се успостави начин полагања опште матуре.  
 

2. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ 
ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА  
 

Школа има позитивну праксу пружања додатнe подршке ученицима којима је она 
потребна. Прилагођава се начин испитивања, поступци надокнађивања предзнања кроз 
допунски рад или индивидуално давање задатака.  

У склопу развојног циља у области Настава и учење планиран је сет мера којe ће 
се реализовати са свим ученицима којима је потребно додатно оснаживање и усмеравање 
за одговорно учење. За све ученике се организује упућивање у начине учења и подизање 
мотивације за савладавање тешкоћа, помоћи у превладавању неуспеха (пружа је 
наставник, ученици из одељења и психолог), охрабривања ученика да самостално планира 
свој рад и напредовање и да развије одговорности за сопствено напредовање. 

Школу похађају ученици и са посебним образовним потребама које проистичу из 
њихових здравствених и физичких карактеристика. За те ученике врши се прилагођавање 
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начина рада и праћења постигнућа. Тим за инклузију се бави различитим облицима 
прилагођавања, премa утврђеним потребама ученика.  По потреби се израђује ИОП1 који 
прате разредне старешине, предметни наставници и психолог, те се у сарадњи са 
родитељима организују додатни видови подршке.  

 Школска зграда није прилагођена особама са телесним инвалидитетом па је 
потребна иницијатива за израду рампи, у оквиру мера реконструкције школе. 

Велики број ученика су путници. Одељењске старешине и психолог Школе пружају 
подршку ученицима.  

 Један од развојних циљева Школе је осмишљавање простора за ученике, у којем би 
могли да уче, бораве и одмарају се и где би могли да добију и додатну образовну подршку. 

 

3.  ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА  
 

Са талентованим ученицима раде наставници појединих предмета за које ученици 
показују склоност и интересовање за научни додатни рад. 

Први корак је идентификовање ученика који имају додатна интересовања. 
Предметни наставници и психолог праве план рада са учеником, а уколико је потребно 
израђује се ИОП3. 
 Додатна настава је уобичајени начин рада са ученицима који су мотивисани за 
продубљивање знања. Ова настава се обавља једном седмично по посебним плановима за 
разреде, непосредно или у онлајн форми. 

Опремање кабинета и лабораторија је још један од начина подстицања рада са 
талентованим ученицима. За сада имамо добру хемијску лабораторију и кабинете за 
рачунарство и информатику, а планирамо да формирамо и опремимо кабинет за физику и 
биологију. 

У овом развојном плану намера је израда ИОП3 за ученике који напредују и брже 
савладавају наставно градиво.  

 

4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА КАО И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 
И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА  
 
Ова мера је у складу са облашћу квалитета Подршка ученицима и односи се на следеће 
задатке:  
 
1. Упознавање ученика са законским одредбама које их штите од насиља и 

дискриминације (тзв. „забране“) укључујући и Протокол 

2. Информисање ученика о правима и обавезама 

3. Информисање ученика о различитим врстама насиља укључујући и дигитално насиље 

4. Низ мера које имају за циљ оснаживања ученика „посматрача“ да примете насиље и да 

реагују тако што ће пријавити насиље 
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Активност  Време Начин  Носилац 
 

Информнисање ученика са 
законским одредбама које их 
штите од насиља и 
дискриминације (тзв. 
„забране“) 
 

Септембар 
 

Часови одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина; 
чланови УП 

Информисање ученика о 
правима и обавезама 

Септембар Седнице Ученичког 
парламента 

Чланови УП и 
ОС 

Упознавање ученика са општим 
и посебним протоколом о 
заштити ученика од насиљаи 
корацима у случају дешавања 
насиља 

Октобар Ученички парламент, 
часови ГВ 

Секретар 
школе, 
наставник 
задужен за УП 
 

Анализа и измене Правилника о 
понашању ученика и упознавање 
са последицама 
њиховог кршења  

Септембар Часови ОС; часови 
физичког васпитања 

Чланови Тима 
Одељењске 
старешине 
УП  
 

Упознавање са мерама за 
заштиту ученика од насиља у 
виртуелном социјалном 
простору и од дигиталног 
насиља 

Новембар Изборни предмет 
Савремене технологије, 
часови рачунарства и 
информатике 
Презентације за ученике 
Предавања 

Наставници, 
ученици 
УП 
предствници 
МУП 

Оснаживања ученика тзв. 
„посматрача“ да реагују када 
примете било који облик 
насиља тако што ће пријавити 
насиље 
 

Током 
године 

Разговори, радионице 
ГВ, Здравље и спорт 

Наставници 
изборних 
предмета, 
одељењске 
старешине 

Превенција ризичног 
понашања, као што су 
употреба алкохола, дувана, 
психоактивних супстанци, 
малолетничка делинквенција 

Током 
године 

У оквиру изборног 
програма Здравље и 
спорт; настава хемије,  
Грађанско васпитање 

Пројектни 
радови ученика, 
презентације и 
предметни 
наставници 

Укључивање родитеља, 
представника МУП, лекара и 
других стручњака у реализацију 
одређених тема из њихове 
надлежности 

Током 
школске 
године  

Редовна настава, 
спортски турнири 
 

Чланови Тима 
Наставници и 
Стручни 
сарадници  
Представници  
УП 
Представници  
родитеља  
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5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА  
 

Наша школа има проблем са уписом довољног броја ученика али не и са осипањем 
ученика. Дешава се да један број ученика који није имао довољан број поена за упис у 
средњу стручну школу, упише гимназију јер имамо непопуњена места; такви ученици 
често користе прилику да се пребаце у средњу стручну школу јер немају интересовања и 
потенцијал за гимназију, али то не сматрамо нашом одговорношћу. 

Интересовање за уписивање гимназије је нешто мање него раније. И поред ове 
чињенице, наша настојања су да: 
• одржимо квалитетну наставу  
• реализујемо допунску и додатну наставу  
• сарадња са бившим ученицима, у циљу промоције школе у средини 
 

Најбоља мера за превенцију осипања ученика је да се настави са оваквим начином 
рада. 

 

6. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ 
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  
 

Имајући у виду посебности гимназије као општеобразовне школе која припрема 
ученике за даље школовање, наше усмерење ка остваривању циљева и постизању исхода 
образовања и васпитања је стално присутно. Стога се овај низ мера остварује кроз све 
области квалитета рада школе.  

Планирање наставе и учења: међупредметне компетенције су од велике помоћи 
сваком наставнику да, када планира наставни рад и бира средства и методе рада, бира оне 
којима ће развијати управо међупредметне компетенције. 

Материјални и људски ресурси: Унапређивање наставе путем опремања школе 
савременим дигиталним средствима (види област Ресурси) као и опремање Учионице 
будућности усмерено је на повећање постигнућа ученика.  

Стално стручно усавршавање наставника усмерено је на јачање наставничких 
компетенција у циљу подршке изазовима у васпитном и образовном раду у време криза и 
изазова као што је пандемија коронавируса. 

Укључивање школе у пројекте и подстицање пројектног учења код ученика 
допринеће развијању научне културе и писмености.  

Ученици ће учествовати на манифестацијама као што су Фестивал науке, Мај месец 
математике, школске драмске секције, школски читалачки клуб, организоваће се 
такмичења и квизови међу одељењима. Периодично, у Школи ће се организовати 
предавања са неком актуелном темом, промоције књига, гостовања уметника и сл. 
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7. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ  
 
Припрема ученика за полагање матурског испита 
 
Задатак/ активност 
 

Време 
реализације 

Исходи/ефекти Носиоци 
активности 

Анализа  резултата  
матурског испита у 
претходној школској 
години  

Јун, август   Утврђивање 
наставних области из 
предмета у којима је 
потребно 
унапредити рад 

Наставници 
српског језика, 
математике, 
страних језика;  
Стручна већа 

Израда плана 
припреме за 
полагање матурског 
испита 

Јануар 
текуће 
школске 
године 

Планска припрема 
ученика за полагање 
матурског испита 

Наставници 
српског, страних 
језика/математике  
стручна већа 

Увођење ученика у 
израду матурског 
рада 

Фебруар Ученици знају 
методологију израде 
матурског рада 

Психолог, 
предметни 
наставници 

Информисање 
ученика о роковима 
и планом полагања 
матурског испита 

Април 
Мај 
Јун 

Ученици добијају све 
информације о 
спровођењу 
матурског  испита 

Одељењске 
старешине 
психолог 
директор 
наставници 

Пробни матурски рад 
из српског 
језика/страних 
језика 

Мај Ученици су упознати 
са формом полагања 
матурског испита и 
добијају повратну 
информацију о 
резултатима 

Наставници 
српског језика и 
страних језика 

 
Припремање ученика за полагање пријемних испита 
Испитивање 
интересовања 
ученика за упис 
факултета 

Фебруар Утврђено из којих 
предмета је 
ученицима потребна 
подршка у циљу 
полагања пријемних 
испита 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Организовање 
припремне наставе 
из предмета из којих 
ученици полажу 
пријемне испите на 
факултетима 

Од марта до 
краја јуна 

Реализација 
припремног 
наставног рада из 
предмета из којих 
ученици полажу 
пријемне испите 

Предметни 
наставници 

Праћење уписа 
ученика на 
факултете након 
положеног матурског 
испита 

Јул Школа води 
евиденцију о томе 
које факултете су 
ученици уписали 
 

Одељењске 
старешине,  
психолог 
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8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА  
 

Стручно усавршавање наставника је процес који подразумева усавршавање 
постојећих и стицање нових компетенција, а саставни је део процеса професионалног 
развоја. Школа планира стручно усавршавање запослених на основу: 

- процене потреба и приоритета образовно-васпитног процеса,  
- приоритетних области које прописује министар,  
- на основу сагледавања развијености компетенција потребних за професију 

наставника, стручног сарадника и директора школе, као и  
-на основу личних планова професионалног развоја наставника,  
- резултата вредновања квалитета рада Школе, и  
- на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа. 
У оквиру пуног радног времена наставник има 64 сата годишње стручног 

усавршавања од чега је одобрено да 20 сати похађа програме ван Школе, а 44 сата су 
предвиђена за усавршавање у оквиру Школе. 

Нашим наставницима су доступни различити облици стручног усавршавања, као 
што су: похађање програма стручног усавршавања који се остварују извођењем обука,  
учешће на стручним скуповима, конгресима, саборима, учешће на стручним сусретима, 
данима, конференцијама, саветовањима, симпозијумима, округлим столовима, трибинама, 
вебинарима, као и летње и зимске школе, стручна и студијска путовања а вероватно их 
има још.  

Стручно усавршавање се одвија кроз различите типове активности:  
а) Активности које се дешавају у Школи а реализују их запослени (наставници, стручна 
сарадница):  

- извођење угледних часова или радионица (минимум један/на по стручном већу) после 
којих следи обавезна дискусија и анализа. Сваки наставник има право и дужност да 
присуствује и учествује у анализи ових активности;  

- излагање на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм 
стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном 
анализом и дискусијом;  

- излагање на Педагошком колегијуму, Наставничком већу и свим стручним већима. То 
излагање треба да се односи на облик стручног усавршавања који је похађан ван Школе, 
на примену наученог; може да се односи на: приказ књиге, приручника, дидактичког 
материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручну посету уз 
обавезну дискусију. Сваки наставник има право и дужност да присуствујује и учествује у 
анализи ових активности;  

- кроз истраживања, реализацију пројекта, програма од националног значаја, програма 
огледа или облика стручног усавршавања који је припремљен и остварује се у Школи у 
складу са потребама запослених, а по одобрењу ЗУОВ-а;  

б) Усавршавање које се спроводе по одобреним програмима обука (у школи или ван ње) и 
стручних скупова;  

в) Усавршавање које организује министарство надлежно за послове образовања, Завод за 
унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Школске управе и центри за стручно усавршавање;  
г) Усавршавање које се организују на међународном нивоу у области образовања и 
васпитања, у оквиру којих поједини наставници учествују на међународним семинарима, 
програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и васпитање, а у складу 
са личним планом професионалног развоја;  

д) Активности које организују и реализују високошколске установе на основу програма у 
оквиру целоживотног учења (факултети) 
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ђ) Активности које сваки наставник планира и предузима у виду обука које похађа, а у 
складу и на основу личног плана професионалног развоја (а из тачака б, в, г, д)  

Иако смо и до сада много значаја и пажње посвећивали стручном усавршавању 
сматрамо да је значајно да се више и озбиљније користи предвиђених 44 сата за стручно 
усавршавање у Школи.  У том смислу Школа планира реализовање стручних тема које су 
од значаја за све или већину наставника, на основу процене потреба и на основу 
приоритета образовно-васпитног процеса.   

У Школи се води евиденција о учешћу сваког наставника и стручног сарадника на 
стручним усавршавањима, а што је у складу са професионалним развојем наставника и 
стручног сарадника. У годишњем извештају о раду школе, даје се преглед стручног 
усавршавања појединачно као и на нивоу Школе. На основу евиденције која се води, могу 
се добити подаци о броју бодова остварених у петогодишњем периоду стручног 
усавршавања у складу са овим правилником. 

У оквиру самовредновања рада наставника пратиће се примена наученог у оквиру 
стручног усавршавања у раду и допринос стручног усавршавања развоју и постигнућима 
деце и ученика. Резултати самовредновања, стручно-педагошког надзора и спољашњег 
вредновања рада установе су добра основа за даље планирање стручног усавршавања и 
предузимање мера за унапређивање компетенција наставника и стручног сарадника 
према утврђеним потребама. 

Наставници и стручни сарадници који у петогодишњем периоду нису остварили 
најмање 100 бодова упућиваће се на стручно усавршавање и предузимаће се мере за 
унапређивање њихових компетенција.  

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у 
досијеу наставника и стручног сарадника. 
 

Појединачни план стручног усавршавања наставника, 
Стручних сарадника и директора је Анекс Развојном плану школе 

 

9. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
 

Од ступања на снагу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник РС, бр.81/2017 и 48/2018) 
ниједан наставник наше школе није поднео захтев за стицање звања. Иако смо и до сада 
много значаја и пажње посвећивали стручном усавршавању (интерном као и екстерном) 
сматрамо да то може и боље.  

У оквиру реализације овог развојног плана и плана стручног усавршавања, сви 

наставници ће добити информације о могућностима напредовања, као и корацима 

везаним за процедуре, од сакупљања потребне документације до подношења захтева. 
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10. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА (СТАРАТЕЉА) У РАД ШКОЛЕ  
 
Овај развојни план је, можда више него претходни, опредељен за унапређивање квалитета 
сарадње родитеља и школе као и на мотивисање родитеља да се укључе и партиципацијом 
дају свој допринос раду школе.  
 

Област Садржај Време 

Рад у 
саветодавним 
органима 

Сарадња са родитељима у оквиру саветодавног 
тела Савет родитеља у области информисања, 
давања препорука, доношења одлука и покретања 
акција 
 

Током 
године, бар 4 
пута 

Рад у органима 
управљања 

Подстицање сарадње родитеља и школе у оквиру 
управљања радом школе преко учешћа родитеља у 
Школском одбору 
 

Током 
године, бар 4 
пута 

Сарадња 
родитеља са 
одељењским 
старешинама, 
наставницима, 
стручним 
сарадником и 
директором 

Одржавање индивидуалних, групних и одељењских 
састанака са родитељима од стране одељењског 
старешине 
-саветодавни разговори са стручним сарадником-
психологом 
- утврђени дани пријема родитеља за сваког 
наставника и време у које родитељи могу да дођу 
на разговор 
-пријем родитеља код директора на разговор 
 

Према 
потреби 
током 
године 

Вредновање 

рада школе 

Бар два пута годишње родитељи учествују у 
анонимним анкетама којима се вреднује рад школе 

Јануар, мај 

Предлози родитеља за унапређивање рада школе се 
разматрају на наставничком већу и савету 
родитеља а онда уграђују у мере за унапређивање 
рада 
 

Према 
периодима 
оцењивања 

Настава и учење Информисање родитеља у писаној форми о 
потребама и постигнућима ученика (посебно 
родитеља првог разреда) 

Септембар и 
током 
године 

Упознавање родитеља са мерама за развијање 
стратегија учења код ученика како би повећали 
увид у рад и напредовање ученика 

Септембар-
октобар 

Подршка 

ученицима 

Укључивање родитеља у реализацију изабраних 
наставних и ваннаставних садржаја:  
-информисање ученика о занимању у оквиру КВиС  
-укључивање родитеља у реализацију тема у 
оквиру здравља и спорта 

Према 
посебном 
распореду 
планираних 
активности 

Етос Организовати Клуб родитеља у оквиру које ће 
се ојачати родитељске компетенције 
едукацијом о питањима значајним за развој 
деце/адолесцената и васпитне поступке 

Бар једном у 
полугодишту 
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11. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, 
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ  
 

Гимназија сарађује са различитим факултетима Београдског универзитета, као и 
стручним удружењима и друштвима (Друштвом математичара, Друштвом физичара и 
Друштвом за српски језик). 

Постоји сарадња са гимназијама у земљи, а планирамо сарадњу са гимназијама у 
региону. Сарадња са школама сличног профила, ради размене искустава и остваривања 
партнерства, је наш стратешки циљ у наредних пет година. 

Исто важи и за укључивање школе у националне и међународне пројекте. У 
наредном периоду на који се односи овај развојни план, намера нам је да се интензивира  
укључивање школе и у међународне пројекте путем повезивања школе са другим 
европским школама или на неки други начин.  

Сарадња са локалном заједницом – привредним друштвима и јавним предузећима 
поред осталог биће усмерена на квалитетније остваривање програма Каријерног вођења 
и саветовања ученика/ца, као и за испитивање кадровских потреба како бисмо повезали 
ученике – будуће студенте и привреднике – будуће послодавце и стипендисте ученика.  

Сарадња са основним школама на територији општине Уб у циљу промовисања 
школе и информисања ученика осмог разреда о могућностима школовања у гимназији. 

 

12. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ 
ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Наше активности су усмерене на очување квалитета рада и постигнућа ученика 
који се могу објективно мерити у факултетском образовању преко уписа ученика на 
факултете и време завршавања истих.  

Укључивање ученика у бројне и различите уметничке, научне, културне и спортске 
пројекте подстиче интердисциплинарном и мултикултуралном приступу.  

Ученици ће учествовати на манифестацијама као што су Фестивал науке, Мај месец 
математике, у различитим школским секцијама као и активностима Драмског студија на 
Убу, а школски читалачки и филмски клуб могу да раде и у условима онлајн наставе. У 
Школи ће се организовати предавања са неком актуелном темом или гостовање 
књижевника и уметника (када то услови дозволе). 
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