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ШКПЛА И ОЕНА ПКПЛИНА 

ПШ „Свети Cава“ у Бајинпј Бащти издвпјена је пд градске буке на пкп 500 метара, а пд 

главнпг асфалтнпг пута пкп 50-60 метара. Пкружена је зеленим уређеним прпстпрпм, 

затим, прпстпрпм Дешијег вртића, сппртскп-туристистишким центрпм (халпм и сппртским 

теренима) и нпвпсаграђеним хрампм Светпг Саве. У неппсреднпј близини щкпле се 

налазе две средое щкпле. 

 

Неппстпјаое хемијскпг загађиваша пд стране ппстпјеће индустрије, кпректнп  впђеое 

рашуна п шистпћи  града,  кап  и  сам  гепграфски  пплпжај Бајине Бащте, шине да екплпщки 

услпви буду задпвпљавајући. 

 

ПШ „Свети Сава“ је централна щкпла у Бајинпј Бащти са издвпјеним пдељеоима  у  

Перућцу.  Велики  прпблем  у  ИП  представља сталнп смаоеое брпја ушеника. 

 

Матична шкпла у Бајинпј Башти је прелепп архитектпнскп здаое, има 4842 м2 кприсне 

ппврщине, а грађена је пп фазама, и тп: 

Блпк Б у кпме је 9 специјализпваних ушипница, кабинет за ТП, кабинет за  хемију,    

пдељеое  за  децу  са  сметоама  у  развпју  и  свешана  сала.   

Дпбрп је пшуван и редпвнп се пдржава. Намещтај је функципналан, у дпбрпм 

стаоу, а ушипнице су са класишнпм ппремпм (клупе, беле и зелене табле, карте, слике, 

рашунари, видеп бим, интерактивна табла и др.). Има и 6 припремних прпстприја за 

наставнике, 3 пставе и 6 санитарних швпрпва са 15 кабина. 

Блпк А има 8 матишних ушипница кпје кпристе пдељеоа пд I-IV. разреда у две 

смене, прпдужени бправак, кабинет страних језика и кабинет физике. Ту су, такпђе, и две 

прпстприје за пријем рпдитеља. 

Ппрема је савремена (беле и зелене табле, панпи, слике, и др.). 

Свака ушипница има свпј рашунар и приступ интернету. Шкплски прпстпр, кап и намещтај, 

дпбрп је пшуван и редпвнп се пдржава. У пвпм делу су 2 пставе и 4 мпкра швпра са 10 

кабина. 

 У блпку Ц налази се следећи прпстпр: 

• Хпл щкпле, кпји је ппремљен излпжбеним витринама, панпима и сликама, клупама 

за прихват рпдитеља и пдмпр ушеника (200м2) 

• Трпезарија је ппремљена функципналнпм ппремпм за 250 ушеника у смени – 204 

м2 
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• Кухиоа има савремене уређаје за припрему хране, кпји су у дпбрпм стаоу, а 

магацин кухиое има 6 прпстприја и хпдник са фрижидерима и пплицама за 

смещтај хране 

• Прпстприје  уз  сппртску халу (прпстприја  за  наставнике,  мущка и женска 

свлашипница, пстава за реквизите, санитарни швпр и хпдник) 

• Кабинети за ликпвну културу, музишку култутру и стране језике са припремним 

прпстпријама за наставнике, дпбрп су ппремљени пдгпварајућим намещтајем и 

наставним средствима. Кабинет за ликпвну културу има стплпве за ликпвнп са 

вијкпм, щтафелаје, витрине, панпе и др. Кабинет за музишку културу има клавир, 

прпстпр за прпбе хпра. Кабинет за стране језике има рашунар, слике, панпе и др. 

• Шкплска библиптека са фпндпм прекп 15 хиљада коига, има пптребан инвентар 

за смещтај и издаваое коига( пплице, витрине, стплице и стплпви) и рашунар 

• Управа щкпле и збпрница. 

• Разглас 

• Педагпг 

• Психплпг 

• Прпстприја за пријем рпдитеља 

• Кабинет за инфпрматику 

• Ушипница за избпрне предмете 

• Шкплска стпматплпщка амбуланта са шекапницпм 

Шкпла се  налази ппд видеп надзпрпм. У циљу прпмпвисаоа нащег рада и 

ппстигнућа нащих ушеника ппстављен је и интернет сајт щкпле на адреси www.ssavabb.rs и 

фејсбук страница. 

ПШ „СВЕТИ  САВА”  је  дпбијала  признаоа  за  најуређенију  щкплу  у Златибпрскпм 

пкругу и била је међу щест најуређенијих щкпла у Србији. 

Живпт и рад у щкпли се пдвија на пснпву Гпдищоег плана рада щкпле. Настпјимп 

да кпнкретизујемп задатке, пбавезе и активнпсти наставника и ушеника, кап и псталих 

пргана щкпле, какп садржајнп такп и временски и прпстпрнп. Сваки изврщилац зна свпје 

пбавезе билп да су пне редпвне, ппвремене или факултативне. Тиме пбезбеђујемп већи 

степен свепбухватнпсти целина и делпва, ппщтег и ппјединашнпг. 

Кап дпказ за квалитетан и струшан рад јесу ппстигнути резултати ушеника на 

такмишеоима. За све пве гпдине сампсталнпг ппстпјаоа, Шкпла је ппстигла изузетне 

резултате на свим ппљима - српскпм језику, атлетици, страним језицима (енглески језик и 

руски језик- такмишеое „Тптални диктат“), биплпгији, гепграфији, технишкпм и 

инфпрматишкпм пбразпваоу где сваке   гпдине   има  ушеснике   на  републишкпм   

такмишеоу,   кап   и   на АРХИМЕДЕС-у. 

http://www.ssavabb.rs/
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СНАГЕ ШКПЛЕ 

 

С пбзирпм на пптребу псавремеоиваоа пбразпвнп-васпитнпг прпцеса у мпдернпј, 

савременпј щкпли, истише се нужнпст ппстпјаоа пдређених снага Шкпле. Сматрамп да су 

снаге наще Шкпле реалнп виспке и пгледају се у следећем : 

Шкпла је 27. јануара 2002. гпдине на Светпсавскпј академији, пдржанпј у 

Бепграду дпбила признаое пд Владе РС и Министарства прпсвете за ппстигнуте 

резултате и дппринпс у развпју прпсвете и тп за: 

• струшнпст наставнпг кадра, кпд кпјег ппстпји перманентна пптреба за 

прпфесипналним усаврщаваоем 

• дпбре   међуљудске   пднпсе   у   кплективу,   кпји   дппринпсе   виспкпј 

пдгпвпрнпсти, креативнпсти и мптивисанпсти свакпг ппјединашнп 

• усппстављен кпректан пднпс наставника према ушеницима 

• дпбру прганизацију рада 

• мпдерну и дпбрп пшувану зграду 

• дпбра ппстигнућа ушеника у ушеоу 

• активнп ушещће ушеника у културним и сппртским активнпстима 

• птвпренпст щкпле за сарадоу према свим интересним групама 

• рад у једнпј смени у старијим разредима 

• прпстранп щкплскп двприщте са пунп зелених ппврщина и сппртских терена 

• пдвпјенпст пд градске буке щтп представља безбедну средину за ушенике   

• рад стпматплпщке амбуланте у щкпли 

 

 

Брпј заппслених: 90 радника, пд тпга у настави 62: 

-   са виспкпм струшнпм спремпм - 46 

-   са вищпм струшнпм спремпм - 14 

-   са средопм струшнпм спремпм - 2 

 

Прпсешни радни стаж : 18 гпдина 
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СЛАБПСТИ ШКПЛЕ 

 

Ппред ппстпјећих снага, наща щкпла ипак псећа низ недпстатака у ппгледу 

успещнпг реализпваоа планпва у живпту и раду, а све тп се рефлектује крпз следеће 

слабпсти: 

- недпвпљан    брпј    савремених    наставних    средстава    кпја  прате дпстигнућа 

пбразпвне технплпгије 

-   недпстатак фискултурне сале за ниже разреде и сппртских реквизита за ппремаое сале 

(градска сппртска хала, саграђена уз щкплу, није власнищтвп щкпле и има прпблем са 

системпм грејаоа) 

-  недпстатак   материјалних   средстава   за   струшнп   усаврщаваое наставнпг пспбља 

(ушещће у семинарима, едукацијама итд. )  

-  велики брпј наставника кпји раде у вище щкпла 
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ И ПКРУЖЕОА 

КАКП ЋЕМП ИХ ИСКПРИСТИТИ ЗА ППБПЉШАОЕ И УНАПРЕЂЕОЕ РАДА ШКПЛЕ 

 

Мпгући нашини сарадое са: 

 СП Бајина Бащта: 

 

• Пружаое    финансијских    средстава    за   струшнп    усаврщаваое наставнпг 

пспбља  

• Награђиваое ушеника и наставника 

• Ппмпћ   при   прганизпваоу   щкплских манифестација такмишеоа и културних          

дещаваоа 

• Набавку наставних средстава   

 

 Хидрпелектрана Бајина Бащта: 

 

• Материјална и финансијска ппдрщка 

• Сарадоа и прганизација при прпфесипналнпј пријентацији ушеника псмпг разреда 

(ппсете ХЕ, разгпвпри са оихпвим струшоацима и сл.) 

 

 Наципнални парк Тара: 

 

• Кприщћеое Едукативнпг центра и Центра за ппсетипце 

• Сарадоа- прпјекти из екплпгије 

 

 

 Дпм здравља: 

 

• Прганизпваое   систематских   прегледа   ушеника   и   вакцинације ушеника 

• Предаваоа   из   пбласти   здравственпг   васпитаоа   (превенција бплести  

зависнпсти,  прпграм  здраве  исхране,  шистпћа  је  пплаздравља и сл.) 

• Сарадоа и прганизација при прпфесипналнпј пријентацији ушеника 

• Ангажпваое лекара  кап пратипца на ескурзијама и настави у прирпди 

• Рад стпматплпщке амбуланте у прпстпријама щкпле 
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 Устанпва културе: 

 

• Прганизпваое    културних    манифестација    у    прпстпријама устанпве и щкпле. 

 

 Библиптека „Милпщ Требиоац“ 

 

• Oрганизпваое такмишеоа у рецитпваоу и „шиталашке знашке“. 

 

 Разна струкпвна удружеоа у щкпли и граду : 

 

• Удружеое     коижевника     (сусрети     писаца     са     ушеницима, наставницима и 

рпдитељима) 

• Ппзприщне представе у щкпли уз ушещће талентпваних ушеника 

• Прганизпваое ликпвних галерија 

• Прганизпваое тематских семинара и предаваоа 

• Прганизпваое сппртских такмишеоа 

• Кпнцерти и сл… 

 

 Приватни сектпр: 

 

• Материјална и финансијска ппмпћ щкпли 

• Прпфесипнална пријентација ушеника 

 

 Лпкална телевизија: 

 

• Праћеое и бележеое свих активнпсти Шкпле на видеп записима, на ЦД-пвима, 

презентација на лпкалним  медијима и фпрмираое щкплске архиве 

• Прпмпција рада щкпле 

 

 Прирпдни ресурси 

Планина Тара, река Дрина, река Врелп, два језера – Перућац и Запвине: 

• Реализација рекреативне наставе 

• Теренска настава 

• Прганизација такмишеоа 

• Сликарске кплпније 

• Прпушаваое флпре и фауне (ендемишне врсте) 
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 Црквена ппщтина и Манастир Раша  

• Oрганизпваое весрске наставе 
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МИСИЈА 

 

Мисија наще щкпле је пренпщеое и стицаое функципналних  знаоа, ппдстицаое 

развпја лишнпсти нащих ушеника и наставника уз негпваое међуспбнпг разумеваоа и 

тплерантних пднпса. Желимп да се истишемп пп атмпсфери ппвереоа и сарадое међу 

ушеницима, рпдитељима и наставницима, савременпм пбразпваоу за 21. век, 

индивидуалнпсти, креативнпсти, сппртскпм и такмишарскпм духу нащих ђака. 

 

ВИЗИЈА 

 

Желимп да наща щкпла у следећих 5 гпдина буде паза културе, сигурнпсти и ппзитивне 

атмпсфере у кпјпј и ушеници и наставници радп бправе. 
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ПРИПРИТЕТНЕ ППТРЕБЕ 

  

Имајући у виду мисију и визију Шкпле, издвпјили смп припритетне циљеве у седам 

пбласти квалитета: 

 

1. ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА 

 

• Дпбрп планирана временска кпрелација између прпграма наставних предмета 

• Сви наставници имају у дневним припремама сампевалуацију накпн пдржанпг 

шаса 

 

2. НАСТАВА И УЧЕОЕ 

 

• Ушеници су мптивисани и ппдстакнути да ппстављају циљеве у ушеоу и прате 

свпј напредак 

• Индивидуализација наставнпг прпцеса 

• Ппвећана примена савремених наставних метпда рада и наставних средстава 

 

3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

• Кпнтинуиранп праћеое ппстигнућа ушеника и примена стешених знаоа 

ушеникa 

 

4. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

• Ппбпљщаое система пружаоа ппдрщке ушеницима 

• Ппдстицаое лишнпг, прпфесипналнпг и спцијалнпг развпја ушеника 

• Унапређеое и прпщириваое система ппдрщке деци из псетљивих група 

 

5. ЕТПС 

 

• Шкпла је пријатан и ппдстицајан амбијент за ушенике и наставнике 

• Развијаое кплективнпг духа и припаднпсти щкпле 
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6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И РУКПВПЂЕОЕ 

 

• Ефективнп и ефикаснп прганизпваое рада щкпле 

• Ппбпљщаое квалитета прпмпције щкпле 

• Бпља мптивација заппслених за рад 

• Пмпгућаваое перманентнпг пбразпваоа наставнпг и рукпвпдећег кадра 

 

7. РЕСУРСИ 

 

• Ппбпљщан квалитет рада щкпле крпз вищи нивп ресурса 

• Већа ппремељенпст савременим наставним средствима и оихпва примена у 

настави 

• Вищи нивп технишкп-прпстпрних ресурса 
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1. ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА 

 

I  Развпјни циљ: Дпбрп планирана временска кпрелација између прпграма наставних 

предмета 

1. Задатак: 

• Наставници Пдељенскпг већа међуспбнп сарађују при изради прпграма наставних 

предмета за следећу щкплску гпдину 

Активнпсти: 

• На седници Пдељенскпг већа утврђиваое заједнишких тема пп предметима 

• Пдабрати теме за кпје се мпже планирати кпрелација 

• Планирати време за реализацију тематске наставе 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставници, директпр, ппмпћник директпра и педагпщкп-психплпщка служба 

Временска динамика: 

• Планираое у августу месецу за следећу щкплску гпдину,  а праћеое тпкпм 

щкплске гпдине и приказ пп реализацији шаспва 

Критеријуми успеха: 

• Бпља ппвезанпст градива кпд ушеника и веће задпвпљствп приликпм усвајаоа 

градива 

Евалуација: 

• Анкетираое ушеника 

• Тестпви знаоа 

 

Нпсипци евалуације: 

• Наставници 

• Струшна већa 
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II  Развпјни циљ: Сви наставници имају у дневним припремама сампевалуацију накпн 

пдржанпг часа 

1. Задатак: 

• Усвпјен ефикасан систем прпцене пдржаних шаспва 

Активнпсти: 

• На Струшним већима дпгпвприти нашин сампевалуације шаспва 

• Трпмесешнп пратити усвпјен нашин сампевалуације и правити евентуалне 

кпрекције 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставни кадар и педагпщкп-психплпщка служба 

Временска динамика: 

• Кпнтинуиранп тпкпм щкплске гпдине 

Критеријуми успеха: 

• Сваки наставник има евиденцију п сампевалуацији 

Евалуација: 

• Дневне припреме наставника 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр 

• Ппмпћник директпра 

• Педагпщкп-психплпщка служба 
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2. НАСТАВА И УЧЕОЕ 

 

I Развпјни циљ: Ученици су мптивисани и ппдстакнути да ппстављају циљеве у учеоу 

и прате свпј напредак 

1. Задатак: 

 

• Пбушаваое ушеника да направе лишни план дневних активнпсти и праћеое 

ушеникпвих дневних активнпсти 

Активнпсти: 

• Наставник ушеницима 3. разреда ппмаже да направе табелу у кпју ће записивати 

свпје дневне активнпсти 

• У ппшетку једнпм недељнп, а затим месешнп, ушеник дпнпси табелу и заједнп са 

наставникпм прегледа дневне активнпсти 

• Наставник даје свпје предлпге пп питаоу утепщка времена, тпкпм дана 

 

Временска динамика: 

• Друга недеља септембра 

• Кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставници, психплпщкп-педагпщка служба, рпдитељи 

Критеријуми успеха: 

• Ушеник су заинтереспвани за рад, оихпве активнпсти ппказују да су разумели 

градивп кпје су ушили. 

Евалуација: 

• Прегледаое ушенишких активнпсти на шаспвима 

• Активнпсти ушеника ппказују да су разумели предмет ушеоа на шасу 

• Ушеници кпристе дпступне извпре знаоа 

 



ПШ „СВЕТИ САВА“   „СВЕТПСАВСКЕ ВРЕДНПСТИ ЗА НПВП ДПБА“ 

 

 

 15 

Нпсипци евалуације: 

• Психплпщкп-педагпщка служба 

• Наставници 

 

2. Задатак:  

• Уппзнаваое ушеника са техникама ушеоа 

Активнпсти: 

• Наставници у сарадои са психплпщкп – педагпщкпм службпм пдржавају 

предаваое какп би се уппзнаи са нашинима и техникама правилнпг и успещнпг 

ушеоа 

• Пдлазак кпд педагпга у ситуацијама када ушеник има пптещкпће у ушеоу, какп би 

се савладалп и какп би га бпље уппзнап са нашинима успещнпг ушеоа 

Временска динамика: 

• Друга недеља септембра 

• Кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставници, психплпщкп–педагпщка служба, рпдитељи 

Критеријуми успеха: 

• Ушеник успева да на најлакщи нашин савлада лекције кпје су му ппстављене 

• Ушеник успева да савлада предмет ушеоа на шасу 

Евалуација : 

• Ппсета шаспвима пд стране психплпщкп – педагпщке службе 

• Тестпви и усмена пдгпвараоа 

• Ушеници кпристе ппвратну инфпрмацију да реще задатак и унапреде ушеое 

Нпсипци евалуације : 

• Психплпщкп – педагпщка служба 

• Наставници 

• Струшна већа 

 



ПШ „СВЕТИ САВА“   „СВЕТПСАВСКЕ ВРЕДНПСТИ ЗА НПВП ДПБА“ 

 

 

 16 

3. Задатак:  

• Прганизпваое дешје активнпсти „ИГРПМ ДП ЗНАОА“ и прпмпција исте 

Активнпсти:  

• Ушеници млађих разреда, пд првпг дп шетвртпг разреда, прганизују квиз, 

представе, такмишеоа... у склппу свпг разреда 

• Дпгпвпр међу ушитељима истпг разреда пкп теме кпја ће да се прганизује 

• Предлпг ушеницима тема и дпгпвпр са оима 

• Укљушиваое и рпдитеља, кпји су спремни за сарадоу, за неке пд активнпсти 

Временска динамика:  

• Једнпм у тпку щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти : 

• Наставници, психплпщкп – педагпщка служба, рпдитељи 

Критеријуми успеха:  

• Сарадоа са ушеницима унутар истпг пдељеоа кап и између пдељеоа, 

заинтереспванпст ушеника да се и наредне гпдине пдржи истп дещаваое 

Евалуација:  

• Ппсећенпст дещаваоа и заинтереспванпст деце за ппнпвну прганизацију 

Нпсипци евалуације:  

• Наставници 

• Психплпщкп – педагпщка служба 

 

II Развпјни циљ: Индивидуализација наставнпг прпцеса 

1. Задатак:  

• Прилагпђаваое захтева и темпа рада разлишитим пптребама ушеника, кап и 

пптребнпг наставнпг материјала 

Активнпсти: 

• У тпку рада, пбраћа се пажоа да ли слабији ушеници стижу све да испрате, запищу 
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• У тпку рада, кап и на кпнтрплним вежбама, слабијим ушеницима кап и надареним 

се дају задаци у складу са оихпвим сппспбнпстима  

• Чещћа примена диференцираних задатака у настави 

Временска динамика: 

• Кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставник и психплпщкп-педагпщка служба 

Критеријуми успеха: 

• Ушеник успева да прати темпп рада кпји му се ппставља кап и да савлада задатке 

кпји му се задају 

Евалуација: 

• Ппсета шаспвима и увид у свеске ушеника 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр и психплпщкп-педагпщка служба 

 

2. Задатак:  

• Мптивација наставнпг кадра за спрпвпђеое индивидуализације у настави и 

истицаоа дпбрих примера индивидуализације 

Активнпсти: 

• Кпнтинуиране ппсете шаспвима пд стране щкплскпг психплпга, педагпга и 

директпра щкпле 

• Крпз ппсете сугерисати на спрпвпђеое индивидуализацције у настави, снимаое 

шаспва и дискусија п оима 

• Наставницима се предпшавају какп све мпгу да спрпвпде индивидуализацију, 

истишу се примери дпбре праксе 

• Представљаое примера дпбре праксе на наставнишкпм већу 

Временска динамика: 

• Кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине 
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Нпсипци активнпсти: 

• Директпр и психплпщкп-педагпщка служба 

Критеријуми успеха: 

• Већи брпј наставника кпји спрпвпде индивидуализацију у настави 

Евалуација: 

• Ппсета шаспвима и увид у припреме 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр и психплпщкп-педагпщка служба 

 

III Развпјни циљ: Ппвећана примена савремених наставних метпда рада и наставних 

средстава 

1. Задатак:  

• Пбука наставника за увпђеое инпвативних метпда у наставу и кприщћеое ИКТ-а у 

функцији ушеоа, кап и пбука за кприщћеое интернета и пвладаваое кприщћеоем 

веб алата 

Активнпсти : 

• Ппдржаваое увпђеоа свих нпвина у наставу пбезбеђиваоем пптребних средстава 

• Примена стешених знаоа у пракси 

• Дпгпвпр са наставницима инфпрматике да држе предаваое п тпме какп се кпристе 

веб алати, даваое детаљних инфпрмација и ппстепенп пбјащоаваое какп и за щта 

се кпристе ппједине веб алатке 

Временска динамика: 

• Ппшеткпм щкплске гпдине пбука за кприщћеое ИКТ-а 

• Кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Впдитељи семинара, наставни кадар, директпр 
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Критеријуми успеха: 

• Кприщћеое ИКТ-а у настави 

Евалуација: 

• Угледни шаспви 

• Месешни планпви 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр, ппмпћник директпра, психплпщкп – педагпщка служба 

 

2. Задатак:  

• Мптивисати наставника за примену нпвина у настави 

Активнпсти: 

• Уппзнаваое наставника са ппзитивним странама упптребе инпвативних средстава 

у настави 

• Истицаое и ппхваљиваое дпбре праксе, представљаое примера дпбре праксе на 

наставнишкпм већу 

Временска динамика: 

• Кпнтинуиранп тпкпм сваке щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, наставници, психплпщкп – педагпщка служба 

Критеријуми успеха: 

• Кпд наставника се примећује већа примена инпвативних метпда у настави 

Евалуација: 

• Угледни шаспви 

• Месешни планпви 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр, заменик директпра, психплпщкп – педагпщка служба, струшна већа 
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3. Задатак:  

• Пбушити наставнике за активнп ушеое и тематскп планираое наставе, кап и за  

прпјектну наставу 

Активнпсти: 

• Прављеое плана пптребних семинара 

• Пдређиваое термина пдласка на семинаре 

• Примена стешених знаоа у пракси  

• Пбука за прпјектну наставу крајем сваке щкплске гпдине за наредну щкплску 

гпдину 

Временска динамика: 

• Тпкпм 2018/19. гпдине семинари тематска настава! 

Нпсипци активнпсти: 

• Впдитељи семинара, наставни кадар, директпр 

Критеријуми успеха: 

• Примена инпвативних метпда у настави 

Евалуација: 

• Угледни шаспви 

• Месешни планпви 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр, ппмпћник директпра, психплпщкп – педагпщка служба служба, струшна 

већа 
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3. OБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

I Развпјни циљ: Кпнтинуиранп праћеое ппстигнућа ученика и примена стечених 

знаоа ученикa 

1. Задатак:  

• Прганизпваое пплугпдищоих критеријумских тестираоа (без вещтина) на нивпу 

струшних већа и спрпвпђеое тестираоа 

Активнпсти: 

• Из свакпг предмета прганизујемп тестираое с циљем да прпценимп ушеникпву 

савладанпст градива 

• Укпликп се на тесту примети неки недпстатак кпд ушеника, прппуст, пптребнп је 

радити на ппправци истпг 

• Прганизпваое дппунске наставе за ушенике кпји су ппстигли слабије резултате на 

тесту 

Временска динамика: 

• Ппшетак щкплске гпдине, крај првпг пплугпдищта и крај щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставни кадар 

• Струшна већа 

• Психплпщкп-педагпщка служба 

Критеријуми успеха: 

• Пстварен напредак сваким наредним тестираоем 

Евалуација: 

• Тестпви 

• Резултати критеријумских тестпва и графишки приказ ппстигнутих резултата 

Нпсипци евалуације: 

• Пдељенске старещине 
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• Струшна већа 

• Психплпщкп-педагпщка служба 
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4. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

I  Развпјни циљ: Ппбпљшаое система пружаоа ппдршке ученицима 

1. Задатак: 

• Већа пбавещтенпст ушеника п врстама ппдрщке у щкпли 

Активнпсти: 

• Инфпрмисати ушенике п врстама ппдрщке на првим шаспвима пдељеоскпг 

старещине 

• Инфпрмисати ушенике и рпдитеље п врстама ппдрщке путем пгласне табле, сајта 

щкпле, фејсбук странице,  рпдитељских састанака и ушенишкпг парламента 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Пдељеоске старещине, наставници 

•  Администратпр щкплскпг сајта и фејсбук странице 

•  Секретар щкпле и струшни сарадници 

 

Временска динамика: 

• У тпку свих пет гпдина 

Критеријуми успеха: 

• Већа инфпрмисанпст ушеника и рпдитеља 

Евалуација: 

• Анкетираое ушеника и рпдитеља 

Нпсипци евалуације: 

• Педагпг и психплпг 
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2. Задатак: 

• Пружаое ппдрщке ушеницима у прилагпђаваоу щкплскпм живпту 

Активнпсти: 

• Фпрмирати Тимпве за пружаое ппдрщке у прилагпђаваоу щкплскпм живпту за 

ушенике првпг, петпг и ушенике псмпг разреда 

• У пднпсу на анализу стаоа Тимпви праве план активнпсти кпји ппдразумева 

нашине ппдрщке 

• Уппзнаваое наставника са ушеницима шетвртпг разреда 

• Уппзнаваое наставника средоих щкпла са ушеницима псмпг разреда 

• Усппстављаое кпмуникације и бпљи прптпк инфпрмација п ушеницима између 

разлишитих нивпа пбразпваоа (ПУ-ушитељи првпг разреда; ушитељи шетвртпг 

разреда-наставници у петпм разреду, наставници псмпг разреда и наставници 

средоих щкпла у Бајинпј Бащти) 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Тимпви за прилагпђаваое ушеника щкплскпм живпту 

• Ушитељи и наставници 

• Психплпг и педагпг 

 

Временска динамика: 

• Тпкпм свих пет гпдина 

• У тпку првпг класификаципнпг перипда 

• У тпку шетвртпг класификаципнпг перипда 

 

Критеријуми успеха: 

• Бпља прилагпђенпст ушеника щкплскпм живпту 

Евалуација: 

• Ушенишка ппстигнућа и интегрисанпст у врщоашку групу 

Нпсипци евалуације: 

• Педагпщкп- психплпщка служба 

• Директпр 
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II  Развпјни циљ: Ппдстицаое личнпг, прпфесипналнпг и спцијалнпг развпја ученика 

1. Задатак: 

• Ппвећаое брпја ваннаставних активнпсти и мптивисаое већег брпја ушеника за 

ушещће у истим 

Активнпсти: 

• Анкетирати ушенике п оихпвим интереспваоима 

• Испитати ресурсе щкпле за увпђеое нпвих ваннаставних активнпсти, пре свега 

секција 

• Фпрмирати нпве секције у пднпсу на резултате анкете и ресурсе 

• Презентација секција 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Наставници 

• Управа щкпле 

 

Временска динамика: 

• Тпкпм щкплске 2018/2019. гпдине 

 

Критеријуми успеха: 

• Већи брпј секција и већи брпј ушеника кпји су укљушени у исту 

Евалуација: 

• Дпкументација п ваннаставним активнпстима 

Нпсипци евалуације: 

• Ппмпћник директпра 

2. Задатак: 

• Ушеое    нпвих    вещтина   и    развијаое   вербалних сппспбнпсти кпд ушеника и 

наставника 

Активнпсти: 

• Пфпрмити   Тим   за   псмищљаваое   прпграма за ненасилну кпмуникацију 
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• Едукпваое наставнпг кадра за ненасилну кпмуникацију 

• Прављеое  плана  за  псмищљаваое  радипница  за 

ненасилну кпмуникацију 

• Реализација радипница ненасилне кпмуникације 

• Фпрмираое врщоашкпг тима за ненасилну кпмуникацију 

• Едукпваое шланпва врщоашкпг тима 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Чланпви Тимпва 

Временска динамика: 

• Шкплска 2018/2019. гпдина 

• Тпкпм свих пет гпдина 

 

Критеријуми успеха: 

• Смаоеое насилнпг ппнащаоа у щкпли 

Евалуација: 

• Праћеое дисциплине ушеника путем дисциплинских свески 

• Анкета 

Нпсипци евалуације: 

• Пфпрмљени тим и педагпг щкпле 

 

3. Задатак: 

• Бпља прпмпција здравих живптних стилпва 

Активнпсти: 

• Усаглащаваое планпва активнпсти наставника, психплпга щкпле и представника 

Дпма здравља и Црвенпг крста п предаваоима на тему защтите и унапређеоа 

здравља 

• Планираое тема у пквиру шаспва пдељеоскпг старещине п здрављу и реализација 

истих 

• Предпшити ушеницима план предаваоа п здравим живптним стилпвима за ту 

щкплску гпдину 
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Нпсипци активнпсти: 

• Наставници, психплпг 

Временска динамика: 

• Тпкпм свих пет гпдина 

Критеријуми успеха: 

• Ппседпваое већег знаоа пд стране ушеника п пбласти п кпјпј се гпвприлп 

Евалуација: 

• Упитници за ушенике 

Нпсипци евалуације: 

• Психплпг, педагпг и пдељеоске старещине 

 

4. Задатак: 

• Бпља ппдрщка и ппмпћ ушеницима при избпру даљег щкплпваоа 

Активнпсти: 

• Тим за прпфесипналну пријентацију врщи пдабир 6 наставних јединица за шаспве 

пдељеоскпг старещине 8. разреда и 4 наставне јединице за шаспве пдељеоскпг 

старещине 7. разреда 

• Спрпвпђеое пдабраних наставних јединица на шаспвима пдељеоскпг старещине 

• Предаваое пд старане психплпга и педагпга п прпфесипналнпј пријентацији за 

ушенике 7. и 8. разреда 

• Спрпвпђеое тестираоа ушеника 8. разреда у вези прпфесипналних интереспваоа 

пд стране психплпга и педагпга щкпле 

• Сарадоа са Наципналнпм службпм за заппщљаваое ради тестираоа 

заинтереспваних ушеника 8. разреда 

• Презентација средоих щкпла Златибпрскпг пкруга 

• Ппсете Гимназији „Јпсиф Паншић“ и Технишкпј щкпли у Бајинпј Бащти на дан 

птвпрених врата 

• Литерални и ликпвни радпви на тему будућег занимаоа 
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• Пппуоаваое упитника п прпфесипналнпј пријентацији у електрпнскпм пблику на 

шаспвима инфпрматике 

• Прганизпвати акцију „Сајам занимаоа“ п шијем садржају ће се дпгпвприти Тим за 

прпфесипналну пријентацију и Ушенишки парламент 

• Заједнишки рпдитељски састанак рпдитеља ушеника псмих разреда 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Тим за прпфесипналну пријентацију 

• Пдељеоске старещине 

• Педагпг и психплпг 

 

Временска динамика: 

• Свих пет гпдина пп динамици Тима за прпфесипналну пријентацију 

Критеријуми успеха: 

• Стппрпцентна инфпрмисанпст ушеника псмих разреда п мпгућнпстима даљег 

щкплпваоа 

Евалуација: 

• Анкета 

Нпсипци евалуације: 

• Тим за прпфесипналну пријентацију, педагпг и психплпг 

 

III  Развпјни циљ: Унапређеое и прпшириваое система ппдршке деци из псетљивих 

група 

1. Задатак: 

• Усклађиваое наставе у пднпсу на индивидуалне карактеристике ушеника 

Активнпсти: 

• Предаваоа наставнпм кадру п врстама сметои у развпју, индивидуализацији, 

изради педагпщкпг прпфила, ИПП1 и ИПП2 

• Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа на тему диференциране наставе (477. из 

Каталпга ЗУПВ) 
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• Примена стешених знаоа на угледним шаспвима кпд свих наставника и ушитеља 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Психплпг, дефектплпг, педагпг 

• Директпр 

• Ппмпћник директпра 

 

Временска динамика: 

• Шкплска 2018/2019. гпдина 

Критеријуми успеха: 

• Примена диференциране и индивидуализпване наставе у пракси 

• Већи прпценат ушеника навпди да успещни и маое успещни ушеници дпбијају 

разлишите задатке 

 

Евалуација: 

• Ппсета шаспвима 

• Анкетираое ушеника 

 

Нпсипци евалуације: 

• Педагпг и психплпг. 

• Директпр, ппмпћник директпра. 
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5.ЕТПС 

I Развпјни циљ: Шкпла је пријатан и ппдстицајан амбијент за ученике и наставнике 

1. Задатак:  

 Ппбпљщана прпмпција резултата ушеника, наставника и щкпле у целини 

Активнпсти: 

 Слаое Коиге пбавещтеоа крпз щкплу какп би ушеници и наставници били 

уппзнати са ппстигнућима ушеника 

 Пбјављиваое резултата на сајту щкпле 

 Редпвнп ажурираое сајта щкпле 

 Пбјављиваое резултата и интервјуа са најуспещнијим ушеницима и оихпвим 

наставницима у щкплскпм листу „Светпсавац“ 

 

Временска динамика: 

 Кпнтинуиранп у тпку целе щкплске гпдине 

Нпсипци активнпсти:  

 Наставници, библиптекар щкпле, наставник истприје задужен за ажурираое сајта 

щкпле 

Критеријуми успеха: 

 Упућенпст ушеника у ппстигнућа свпјих щкплских другпва 

Евалуација: 

 Анкетираое ушеника и рпдитеља 

 Брпј ппсећенпсти сајта щкпле 

 

Нпсипци евалуације: 

 Наставници, библиптекар щкпле 
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II Развпјни циљ: Развијаое кплективнпг духа и припаднпсти шкпле 

1. Задатак: 

 Псмислити химну щкпле 

Активнпсти: 

 Птвараое кпнкурса за писаое химне на нивпу пдељеоа 

 Гласаое и избпр за најбпљу химну 

 Кпмппнпваое музике за изабрану химну 

 

Временска динамика: 

 Септембар-нпвембар 2018. гпдине 

Нпсипци активнпсти: 

 Наставници, ушеници, наставник музишкпг задужен за кпмппнпваое музике 

Критеријуми успеха: 

 Химна псликава щкплу и текст ппщтује щкплска правила 

 Савладанпст текста химне пд стране ушеника 

 

Евалуација: 

 Дпбра пцена пд стране наставника музишкпг 

Нпсипци евалуације: 

 Наставници, ушеници 

2. Задатак: 

 Псмислити кпрепграфију уз химну щкпле 

Активнпсти: 

 Фпрмираое група ушеника кпји ће ушествпвати у псмищљаваоу и извпђеоу 

кпрепграфије 

 Ппмпћ пд стране лица са заврщенпм балетскпм щкплпм за псмищљаваое 

кпрепграфије 

 Ушеници увежбавају кпрепграфију уз ппмпћ лица са заврщенпм балетскпм щкплпм 
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Временска динамика: 

 Децембар-фебруар 2018/19. 

Нпсипци активнпсти: 

 Лице са заврщенпм балетскпм щкплпм , ушеници 

 Критеријуми успеха: 

 Усвпјена кпрепграфија пд стране ушеника щкпле 

Евалуација: 

 Ппзитивна пдена пд стране лица са заврщенпм балетскпм щкплпм 

Нпсипци евалуације: 

 Лице са заврщенпм балетскпм щкплпм, ушеници 
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6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И РУКПВПЂЕОЕ 

 

I Развпјни циљ: Ефективнп и ефикаснп прганизпваое рада шкпле 

1. Задатак: 

• Ппстављаое јаснијих и прецизнијих захтева заппсленима 

Активнпсти: 

• Правпвременп инфпрмисаое у вези свих активнпсти 

• Групни састанци на ппшетку радне недеље ради дпгпвпра п активнпстима у 

предстпјећпј недељи 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр 

• Ппмпћник директпра 

 

Временска динамика: 

• Tпкпм свих пет гпдина- на ппшетку радне недеље 

Критеријуми успеха: 

• Прпдуктивна сарадоа рукпвпдећег кадра и заппслених 

• Квалитетан прптпк битних инфпрмација 

• Сваки заппслени има јасне и прецизне инструкције кпје се тишу оегпвпг рада 

Евалуација: 

• Дпкументација 

 

2. Задатак: 

• Адекватнп превазилажеое кпнфликтних ситуација 

Активнпсти: 

• Прганизпваое пбуке за кпнструктивнп рещаваое сукпба (медијација) 
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• Рещаваое кпнфликата међу кплегама када дп оих дпђе 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр 

• Психплпг 

 

Временска динамика: 

• Tпкпм свих пет гпдина 

Критеријуми успеха: 

• Дпбра сарадоа међу заппсленима 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр,психплпг и педагпг 

 

II Развпјни циљ: Ппбпљшаое квалитета прпмпције шкпле. 

1. Задатак: 

• Прпмпвисаое щкпле путем сајта, друщтвених мрежа,  щкплскпг шаспписа,медија, 

јавних активнпстии коиге пбавещтеоа 

Активнпсти: 

• Задуживаое пспбе кпја ће редпвнп ажурирати сајт и страницу на друщтвеним 

мрежама 

• Стимулисати рад нпвинарске секције 

• Штампати щкплски лист једнпм гпдищое 

• Дистрибуција щкплскпг листа 

• Фпрмираое  Тима  за  псмищљаваое  и  реализацију прпмпције на крају наставне 

гпдине 

• Утврђиваое динамике састанака Тима и спрпвпђеоа активнпсти 

• Фпрмираое тима кпји ће бити задужен за презентацију щкпле путем медија 

• Ппстављаое јасних задатака за свакпг шлана тима у тпку щкплске гпдине 

• Прављеое плана рада 

• Инфпрмисаое свих ушеника и заппслених п успесима ушеника и наставника 
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Нпсипци активнпсти: 

• Директпр и шланпви Тимпва 

Временска динамика: 

• План се прави свакпг септембра за предстпјећу щкплску гпдину 

Критеријуми успеха: 

• Бпља презентација рада щкпле у јавнпсти 

• Већа инфпрмисанпст 

• Већи брпј уписане деце у щкплу 

• Вище јавних ппјављиваоа 

Евалуација: 

• Ппсећенпст сајта 

• Анкета 

Нпсипци евалуације: 

• Тимпви 

 

III Развпјни циљ: Бпља мптивација заппслених за рад 

1. Задатак: 

• Псмищаваое нашина награђиваоа заппслених 

Активнпсти: 

• Спрпвпђеое анкете међу заппсленима 

• Анализа анкете 

• Фпрмираое Тима кпји ће на пснпву анкете псмислити систем награђиваоа 

заппслених 

•  Израда Правилника п награђиваоу заппслених 

• Представљаое Правилника п награђиваоу 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр 
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• Секретар щкпле 

• Чланпви Тима 

• Шеф рашунпвпдства 

Временска динамика: 

• У тпку щкплске 2018/2019. 

Критеријуми успеха: 

• Бпља мптивисанпст заппслених за рад 

• Ппстизаое бпљих резултата на такмишеоима и заврщнпм испиту 

• Ппвећанп ушещће заппслених у ваннаставним активнпстима щкпле 

 

Евалуација: 

• Анкета 

•  Анализа успеха 

 

Нпсипци евалуације: 

• Педагпщкп-психплпщка служба 

 

III Развпјни циљ: Пмпгућаваое перманентнпг пбразпваоа наставнпг и рукпвпдећег 

кадра 

1. Задатак: 

• Изналажеое финансијских средстава за семинаре и пбуке 

Активнпсти: 

• Прганизпваое састанака са представницима лпкалне сампуправе и рукпвпдећег 

кадра щкпле на тему важнпсти перманентнпг пбразпваоа 

• У план бучета щкпле уврстити ставку струшнпг усаврщаваоа 

 

2. Задатак: 

• Прганизпваое струшних усаврщаваоа кприщћеоем унутращоих кадрпвских 

ресурса 
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Активнпсти: 

• Пдабир заинтереспваних наставника и струшних сарадника за презентпваое 

едукативних садржаја 

• Пдабир тема за презентпваое 

• Прганизпваое презентације свакпг другпг месеца 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр 

• Рашунпвпдствени радник 

• Наставници и струшни сарадници 

 

Временска динамика: 

• У тпку щкплске 2018/2019 

• У тпку свих пет гпдина 

 

Критеријуми успеха: 

• Ппвећан брпј прганизпваних семинара, пбука, презентација и трибина 

Евалуација: 

• Дпкументација 

Нпсипци евалуације: 

• Педагпщкп-психплпщка служба 
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7.РЕСУРСИ 

I  Развпјни циљ: Ппбпљшан квалитет рада шкпле крпз виши нивп ресурса 

1. Задатак: 

• Радити на струшнпм усаврщаваоу наставника и примени нпвпстешених знаоа у 

настави крпз реализацију следећих семинара: 

- Тематска настава 

- Тимски рад 

- Диференцирана настава 

- Рещаваое дисциплинских прпблема 

- Активнп ушеое 

- Ненасилна кпмуникација 

Активнпсти: 

• Фпрмираое групе наставника кпји ће ппхађати семинар 

• Пбезбедити прпстпр за рад 

• Реализација семинара 

• Примена стешених знаоа крпз угледне шаспве 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Тим за струшнп усаврщаваое, директпр 

Временска динамика: 

• Тпкпм щкплске: 

2018/19. гпд. Тематскп планираое 

2019/20. гпд. Диференцирана настава 

      2020/21. гпд. Активнп ушеое 

      2021/22. гпд. Рещаваое дисциплинских прпблема и Тимски рад 

 

Критеријуми успеха: 

• Успещнп заврщена пбука 

• Примена стешених знаоа у настави 
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Евалуација: 

• Сертификат п заврщенпј пбуци 

• Угледни шаспви 

 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр, педагпщкп-психплпщка служба, Тим за струшнп усаврщаваое 

 

II  Развпјни циљ: Већа ппремељенпст савременим наставним средствима и оихпва 

примена у настави 

1. Задатак: 

 Набавка пптребних наставних средстава 

Активнпсти: 

• На нивпу щкпле се израђује план набавке пптребних наставних средстава 

• Струшна већа израђују планпве пптребних наставних средстава 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, заменик директпра, педагпщкп-психплпщка служба и наставници 

Временска динамика: 

• Тпкпм щкплске гпдине 

Критеријуми успеха: 

• Већина ушипница ппседује савремена наставна средства 

• Кприщћеое савремених наставних средстава у настави 

 

Евалуација: 

• Ппсете шаспвима 

Нпсипци евалуације: 

• Директпр, ппмпћник директпра и пеедагпщкп-психплпщка служба 
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III Развпјни циљ: Виши нивп техничкп-прпстпрних ресурса 

1. Задатак: 

• Ппбпљщаое здравственп-хигијенских услпва 

Активнпсти: 

• Израда предрашуна радпва за мпкре швпрпве (стпларија, плпшице, санитарије) 

• Набавка дпзатпра за тешни сапун и апарата за сущеое рук 

• Набавка канти за мпкре швпрпве 

 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, секретар и щеф рашунпвпдства 

Временска динамика: 

• Тпкпм щкплске 2018/19. и 2019/20. гпдине 

Критеријуми успеха: 

• Замена стпларије у мпкрим швпрпвима 

• Набављена пптребна ппрема 

 

2. Задатак: 

• Пбезбеђиваое прпстпра за извпђеое наставе физишкпг васпитаоа за млађе 

разреде 

Активнпсти: 

• Пдредити ушипницу 

• Ппремити ушипницу крпз прпјекат лпкалне сампуправе 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр 

• Струшнп веће за млађе разреде 

Временска динамика: 

• Август 2018. Гпдине 
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Критеријуми успеха: 

• Ппремљена ушипница за наставу физишкпг за ушенике млађих разреда 

 

3. Задатак: 

• Израда прпјекта енергетске ефикаснпсти щкпле 

Активнпсти: 

• Избпр струшнпг лица за израду прпјекта 

• Пбезбеђиваое средстава за израду прпјекта 

• Изналажеое дпнатпра за реализацију енергетске ефикаснпсти 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, секретар щкпле и щеф рашунпвпдства 

Временска динамика: 

• 2019. и 2020. гпдина 

 

4. Задатак:   

• Замена намещтаја у ушипницама 

Активнпсти: 

• План замене крпз рад ппписне кпмисије 

• Урадити финансијски план пптребних средстава 

• Пбезбедити средства прекп лпкалне сампуправе и крпз прпјекте 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, шланпви ппписне кпмисије и рашунпвпдства 

 

5. Задатак: 

• Адаптација и ренпвираое ИП Перућац 
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Активнпсти: 

• Урадити прерашун за израду фасаде у ИП Перућац 

• Пбезбедити средства 

• Спрпвести јавну набавку 

Нпсипци активнпсти: 

• Директпр, секретар и рашунпвпдствп 

Временска динамика: 

• 2018/ 2019. гпдина 

• 2019/ 2020. гпдина 

 

 




