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КРАТАК  ПРОФИЛ  ШКОЛЕ 

Основна школа ,,МирославАнтић–Мика,, налази се у Улици Душана Петровића Шанета бр.11, на 

Стрелишту. У близини школе налази се парк ''Народна башта'' и Хала спортова са базеном.  

Тавански простор изнад дела зграде је претворен у 3 учионице ( кабинет за историју, боравак и 

мултимедијалну учионицу/салу), тако да од септембра 2017. имамо повећану квадратуру што је 

било неопходно за несметани рад, велику и реновирану фискултурну салу ( замена паркета 

2018.г.), четири терена (пичтерен, терен за фудбал, одбојку и кошарку) као и летњу учионицу у 

школском дворишту. 

Карактерише је сређен школски простор, могућност боравка ученика у школском дворишту за 

време одмора, видео надзор и стално евидентирање особа које улазе у школу, као и надзор 

школског полицајца ( безбедност ученика и наставника је на завидном нивоу). Исправна техника у 

разгласу пружа ученицима могућност да за време одмора слушају музику ( што ће бити једна од 

планираних активности у Развојном плану). 

Неколико пута годишње у школи се одржавају ученичке забаве. 

Кроз  ангажовање Ученичког парламента ученици дају своје сугестије, предлоге и критике који ће 

бити уврштени и у Развојни план.  

Специфични смо по обележавању и организовању бројних манифестација које употпуњују 

васпитно-образовни процес: Европски дан језика, Дан животиња, Најлепши ћирилични рукопис, 

Хуманитарни новогодишњи и божићни базар, Продајна изложба поводом Дана жена, Избор 

најлепшег ускршњег јајета, Микини дани, Дан планете Земље... 

Стални смо домаћини бројних такмичења из многих предмета на општинском и окружном нивоу. 

Велика пажња се посвећује организацији семинара и радионица како за наставнике тако и за 

ученике. 

Школска  библиотека поседује  преко 12.000 књига, 33 наслова часописа, енциклопедија и преко 

400 јединица некњижног материјала унетог у базу података у компјутеру библиотеке. Школа има 

и информатички / дигитални кабинет где се настава изводи практично, на рачунарима. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Пун назив школе Основна школа ''Мирослав Антић Мика'' 

Адреса Душана Петровића Шанета11, 26000 Панчево 

Телефон 013.316.449 и 013.362.111 

Факс 013.316.449 

Wеб-сајт www.osmantic.edu.rs 

Е-маил osantic@panet.rs;  

Дан школе 14.март 

Лого школе 

 

Унутрашња површина школе(m
2
) 5.090 

http://www.osmantic.edu.rs/
mailto:osantic@panet.rs
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Површина околног земљишта(m
2
)  преко 20.000. 

Капацитет школе (максималан број 

ученика) 
800 

Број ученика 878 

Језик на којем се изводи настава у 

школи 
српски 

Број смена у школи 2 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

Школа је почела са радом као истурено оделење основних школа ''Братство-јединство'' и 

''Борисав Петров Браца'' 1987. године са 4 оделења. 

Званично је отворена 14.марта 1991. године . Добила је име нашег панчевачког, војвођанског и 

српског песника–Мирослава Антића. Свечаном отварању присуствовале су: мајка песника 

Меланија Антић, сестра Мира Матејић и многи гости из образовања, културе, јавног живота,...  

Школа је тада имала 20 учионица и око 4000 квадратних метара радног простора, што се касније 

проширило. 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ 

 Налази се у радничком насељу на крају града, али смо по успесима у самом центру. 

 Школа је оцењена највишом оценом од стране екстерних евалуатора 

 Резултати на завршном испиту су до школске 2017/18.били високо изнад републичког 

просека. 

 На свим нивоима такмичења (од општинског до међународног) током једне школске 

године освојимо око 200 награда. 

 По спортским резултатима и ученицима-успешним спортистима ми смо једна од 

најуспешнијих и најтрофејнијих школа у Србији, па  себе називамо  „Школа шампиона“. 

 Више од 10 година смо партнери „Специјалне олимпијаде“, а наши ђаци су чланови 

„UNIFIED“ тимова. 

 Партнери смо у организацији „Микиних дана“ и дан наше школе је градска манифестација. 

 Учествујемо у многим пројектима и тако остварујемо добробит за школу ( НИС-Заједници 

заједно , бројни конкурси Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског 

секретаријата за образовање. 

 Реализујемо и три међународна пројекта:  

1. Са Р Бугарском „ Роден језик и култура ван граница“ 

2. Са Р Словенијом- Размена ученика и искустава са школом „ Младика“ из Птуја 

3. Са НР Кином- Летњи камп фудбала са Спортском академијом из Шангаја. 

 Од јуна 2017. под покровитељством МПНТР-а спроводимо пилот пројекат Савета Европе 

„Подстицање демократске културе у школама“ ( једна од двадесет школа у Србији). 

 Од априла до јуна 2018. смо ( за потребе МПНТР-а) пилотирали нове стандарде квалитета 

рада установе. 
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ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

Материјално-технички ресурси 

Ресурс:Простор 
Укупан

број 

Површина

(m2) 

Стање 

(1-5) 
Напомена 

Учионице за 

разредну наставу 
10 560 3 

У одређеном броју учионица потребно је 

кречење, завесе, реконструкција пода  

урађена 1 учионица) и ормана, лед 

осветљење. 

Српски језик 2 112 2 Потребна наставна средства. 

Математика 2 112 2 Потребна наставна средства. 

Биологија 1 56 4 Урађен нови под. 

Физика–Хемија 1 56 3 Урађен нови под. 

Географија 1 40 4  

Историја 1 40 4  

Страни језик 2 50 3 
Потребна наставна средства и нове 

клупе  у једној учионици. 

Ликовна култура 1 80 5 Урађен нови под. 

Музичка култура 1 75 5  

Техничко 

образовање 
2 90 4 Потребна наставна средства. 

Информатика 1 60 4  

Верска настава 1 30 4  

Боравак 1 35 5  

Библиотека 1 120 4 
Потреба за већим књижним фондом и 
компјутером за кориснике. 

Мултимедијална 
учионица/ сала 

1 70 4 Потребне су столице и столови 

Фискултурна сала 1 600 3 

Урађена  замена паркета и на једној 

страни замена профилит стакла 

лексаном.Очекује се замена и друге 

стране у току шк.2018/19. 

ПП служба 2 50 4  

Директор 1 24 4  

Кухиња 1 60 3 
Планира се замена дотрајалог 

намештаја. 

Административно 

особље 
2 45 4  

Техничко особље 1 25 4  

Школски полицајац 1 25 4  

Зборница 1 60 4  

1-незадовољавајуће,2-задовољавајуће,3-добро,4-веома добро,5-одлично 
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У већини учионица потребно је извршити замену дотрајале столарије , као и столова и столица. 

Подови су дотрајали и планира се парцијална замена. Осветљење се због уштеде електричне 
енергије замењује лед-неонкама. Захваљујући донацији „СББ компаније“ опремљени смо 

канцеларијским намештајем и са нешто рачунарске опреме ( 2 компјутера, 4 мултифункцијска 

штампача). 

Информатичко – Технолошка (ИТ) и мултимедијална опрема 

Тип опреме Где се користи Број комада 

Рачунар (настава) учионице(настава) 35 

Рачунар (ван наставе) администрација и стручне службе 11 

Лаптоп за потребе наставе 2 

Видео пројектор учионице (4 фиксан + 2 преносна) 9 

Фотоапарат за потребе наставе 3 

Фотокопир за потребе наставе и администрације 2 

Графоскоп за потребе наставе 6 

Касетофон за потребе наставе 8 

Музичка линија (мини) за потребе наставе 1 

Скенер за потребе наставе 5 

Штампач (ласерски, црно бели) за потребе наставе и администрације 12 

ТВ за потребе наставе 2 

Штампач ( у боји) за потребе наставе и администрације 1 

Људски ресурси школе 

Стручни профил Број  
Степен стручне спреме 

VII VI V IV III II I 

Наставно

особље 

Разр. настава и 
боравак 

18 14 4      

Предметна 

настава 
48 46 2      

Руководеће особље 
(директор,помоћник) 

2 2       

Стручни сарадници 3 3       

Секретар школе и 

административни радник 
2 1   1    

Помоћно-техничко особље 

(домар, сервирке, чистачице ) 
15    1  3 11 

Укупно: 88 66 6  2  3 11 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 Приликом израде Развојног плана руководили смо се Законом о основама система 

образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Правилником о 
стандарду квалитета рада установе, резултатима екстерног вредновања рада школе, 

резултатима самовредновања рада школе, актуелним плановима и програмима ( Планом 

унапређења квалитета рада школе, Годишњим планом рада и Школским програмом), 
досадашњим циљевима и резултатима у унапређењу квалитета рада, као и укупним 

ресурсима школе и локалне заједнице. 

 

 Руководимо се специфичностима школе и средине у којој школа ради, а примарни циљ је 

отклањање недостатака уочених приликом спољашњег вредновања, самовредновања и 
реализовања активности из претходног Развојног плана ( 2014-2019.). 

 

 Посебна пажња биће посвећена мерама за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

анализе постигнућа ученика, мерама превенције насиља, већем укључивању родитеља у 
живот школе, као и даље укључивање у националне и међународне пројекте.  

 

 Закон о основном образовању и васпитању ( Службени гласник РС,број 55/13,101/17) 

предвиђа да Развојни план школе садржи и :   
1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу резултата на завршном 

испиту; 

2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

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

3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима , наставницима и 

родитељима; 
4. Мере превенције осипања ученика; 

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржаје појединих наставних предмета; 

6. План припреме за завршни испит; 
7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 
10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

11. План укључивања родитеља , односно старатеља у рад школе; 

12. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама; 
13. Друга питања од значаја за развој школе. 

 

 Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. 

 

 Развојни план служи као ослонац за израду Школског програма и Годишњег плана рада 

школе. 
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SWOT анализа 

Наше предности (Strengths) Стране за унапређење (Weaknesses) 

 спремност наставника за стручно 

усавршавање 

 примена знања и вештина стеченим на 

семинарима за унапређивање наставе 

 квалитетно извођење васпитно – 

образовног процеса  

 велики број освојених награда на свим 

нивоима такмичења 

  људски потенцијал  (ученика и 

запослених) 

 стручно заступљена настава и 

високообразован кадар 

 већи број младих наставника спремних за 

сарадњу, усавршавање и коришћење 

расположивих средстава 

 богата библиотека (са сталним повећањем 

фонда) 

 велика сала за физичко и 4 терена у 

дворишту + пространо двориште за остале 

активности 

 воља и жеља ученика за учешће у  
ваншколским активностима 

 позитиван став према инклузији 

 учешће и искуство у многим пројектима од 
локалних до међународних 

 недостатак школског простора и времена 

 слаба заитересованост родитеља за 

сарадњу,односно активније учешће у 

животу и раду школе 

 немотивисаност једног броја наставника 

 недостатак педагошких асистената за 

ученике са посебним потребама 

 потреба за подршком теренских 

дефектолога у још већем обиму 

 вршњачко менторство 

 реализација тематских дана 

 рад и ангажовање Ученичког парламента 

 опремање кабинета и учионица ИТ 

опремом 

 клупе  у дворишту 

 канте у дворишту и ходницима 

 

Могућности (Opportunities) Препреке  (Threats) 

 близина Народне баште, базена, Хале 

спортова и хиподрома 

 близина Београда 

 добра сарадња са удружењима из локалне 

заједнице 

 вишегодишња међународна сарадња 

 остваривање сарадње и умрежавање са 

суседном мултинационалном школом 

 

 удаљеност од центра града 

  нижи степен образовања родитеља 

 пуно незапослених родитеља 

 лоша слика у друштвуо образовном 

систему и значају образовања 

 „крут“ наставни план и програм 

 

 

Мисија и  визија школе 
 

Мисија (Зашто ми постојимо?) 
 

Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика и наставника, развијамо свест  о 
правима и одговорностима, негујемо међусобно разумевање и уважавање уз инсистирање на 

безбедном окружењу за сваког ученика. Квалитет наставе одржавамо на  врло високом нивоу што 

доказујемо резултатима на завршном испиту и на свим нивоима такмичења. Трудимо се да добро 
организујемо и слободно време ученика разним ваннаставним садржајима водећи рачуна о 

индивидуалним способностима ученика. 
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Визија(Какви желимо да постанемо?)  
  

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава у њој савремена, ефикасна, 
квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима ученика и наставника.Визија школе је да 

буде отворена школа која сарађује са родитељима, локалном заједницом, установама из области 

културе и социјалне заштите, удружењима, НВО. Желимо да школа постане носилац 

интелектуалних, културних,  друштвених и спортских активности и догађаја у нашем насељу, али 
и граду. 
 

  

ПРАВЦИ РАЗВОЈА (2019-2024. године): 

1. Настава и учење (област квалитета 2) 

1.1. Унапређивање читања ученика 

1.2. Унапређивање наставе кроз тематске дане, мултидисциплинарне часове, 

угледне часове... 

2. Образовна постигнућа ученика ( област квалитета 3) 

2.1. Завршни испит 

3. Подршка ученицима ( област квалитета 4) 

3.1. Професионални развој ученика 

3.2. Вршњачко менторство 

3.3. Лични и социјални развој ученика 

3.4. Инклузија 

4. Етос ( Област квалитета 5) 

4.1. Рад Ученичког парламента 

4.2. Превенција насиља 

4.3. Активно учешће родитеља у животу школе 

5. Организација рада школе, управљање људским и матерјалним ресурсима                

( Област  квалитета 6 ) 

5.1. Професионални развој запослених 

5.2. Пројекти и међународна сарадња 

5.3. Сарадња и умрежавање са школама, установама, институцијама, друштвима и 

НВО у локалној заједници 

5.4. Материјално-технички ресурси у школи и ван ње 
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ЦИЉЕВИ,ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

1. Настава и учење 

1.1. Унапређивање читања ученика 

Циљ:Истицање значаја читања у основној школи и унапређивање читања ученика 

Сврха: Брзо и квалитетно читање је најзначајнији предуслов успешног и ефикасног учења и као 
један од начина квалитетног коришћења слободног времена 

Задатак 1.1.1.- Праћење напредовања ученика у брзини читања на глас 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Брзина читања (на 

глас) 

Једноминутни испит гласног читања. Испитују се 

сви ученици од  првог до шестог разреда 
педагог 

октобар-

април 

Задатак 1.1.2.- Праћење напредовања ученика у брзини читања у себи и разумевању прочитаног 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Брзина читања (у 

себи) и разумевање 

прочитаног текста 

Разумевања прочитаног текста и брзине читања у 

себи (Кривци и казна ,Липов цвет, Даброви, Кафа 

је обишла свет ...) 

педагог 
октобар-

април 

Задатак 1.1.3.- Информисање о резултатима испитивања 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Резултати 

старешинама 

Након обраде резултата, резултати се уз 

објашњење, предају одељенским старешинама и 

учитељима 

педагог 
октобар-

април 

Резултати ученицима 

Пружање информација ученицима о постигнутим 

резултатима уз истицање важности брзине 

читања за ефикасно савладавање наставних 

садржаја 

учитељи, 

наставници 

српског језика, 

одељ. старешине, 

педагог,психолог 

октобар-

април 

Резултати 

родитељима 
Пружање информација родитељима ученика 

учитељи, одељ. 

старешине, 

родитељски 

састанци 

Евалуација 

Документација о проведеном испитивању, 

записници са родитељских састанака, записници 

са консултативних разговора с ученицима и 

родитељима и наставницима 

педагог током године 

Задатак 1.1.4.- Промовисање читања 

Разговори на ЧОС-у Разговори на ЧОС-у прочитаним књигама 
одељ. старешине, 

учитељи 
током године 

Најбољи читалац 

Истицање имена ученика који су прочитали 

највише књига у једном полугодишту на поноима 

у холу и учионицама нижих разреда 

библиотекар јануар и јун 

Истицање имена 

Истицање имена ученика који су постигли 

најбоље резултате у брзини читања и разумевању 

прочитаног текста на сајту школе 

педагог током године 

Такмичење у читању 
За ученике од 1.до3. разреда организовати 

такмичење у гласном читању непознатог текста 
Учитељи 1-3.р. 

Током сваке 

школске 
године 

1.2. Унапређивање наставе 

Циљ:Обогаћивање наставе реализацијом тематских дана, мултидисциплинарних и угледних 

часова 

Сврха: Лакше, брже и квалитетније преношење и повезивање знања  

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 
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Тематски дани   

По један учитељ из сваког већа ће током  

полугодишта реализовати активности поводом 

тематског дана 

Учитељи 1-4.р. и 

учитељ у боравку 

Током сваке 

године 

Мултидисциплинарни 

часови 

Предметни наставници  ће током полугодишта   

реализовати по један мултидисциплинарни час за 
свако веће од 5.до 8.р. 

Наставници 

предметне наставе 

Током сваке 

године 

2. Постигнућа ученика 

2.1. Завршни испит 

Циљ:  Резултати завршног испита високо изнад републичког просека  

Сврха: Пружање подршке ученицима осмог разреда ради што бољег успеха на завршном испиту 

Задатак 2.1.1.- реализација активности из акционог плана  за ученике осмог разреда 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Интензивирање 

допунске наставе за 

ученике 8.р. 

Предметни наставници интензивирају допунску 

наставу и укључују већи број ученика 

Предметни 

наставници 
Током сваке 

школске 

године 

Израда распореда 
припремне наставе и 

реализација часова 

Предметни наставници израђују распоред 

припремне наставе и реализују припремну 
наставу у трајању од 10 часова за сваки предмет 

који се полаже на ЗИ 

Предметни 
наставници 

Фебруар-јун 
сваке године 

Родитељски састанак 

за све родитеље 

ученика 8.р. 

У циљу информисања родитеља о спровођењу ЗИ 

неопходно је одржати заједнички родитељски 

састанак  

Одељењске 

старешине, ПП 

служба, управа 

школе 

Мај 

Ажурирање 

информација  

На сајту школе и огласној табли благовремено 

вршити ажурирање свих неопходних 

информација у вези са ЗИ, као и наставног 

материјала  

Управа школе Април - јун 

Подршка ПП службе  Сарадња  са ПП службом у циљу оснаживања, 

давања подршке и  превазилажења страха код 

ученика којима предстоји полагање завршног 

испита ( саветодавни разговори, радионице) 

ПП служба Јануар - јун 

Мотивација ученика 

8.р. 

Предметни наставници и одељенске старешине 

даинформишу   ученике 8.р. о добробитима 

припремне наставе и и мотивишу да похађају  

Предметни 

наставници и 

одељенске 

старешине 

Крајем првог 

полугодишта 

сваке 

школске 

године 

 

3. Подршка ученицима 

3.1. Професионални развој ученика  

Циљ:Упис ученика у жељену средњу школу 

Сврха: Пружање подршке ученицима осмог разреда ради што бољег избора будућег занимања 

(професионални развој) 

Задатак 3.1.1.- Припремне активности 
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Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Информисање о 
проф.развоју 

 Информисати Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор о активностима 

Тима за  школску годину 
 Одељенске старешине 7. и 8.р. да упознају 

ученике на ЧОС-у ,а  родитеље на 

родитељским састанцима  са програмом 

 

ТИМ за 

професионални 
развој, одељенске 

старешине 

Септембар, 
октобар 

сваке године 

Задатак 3.1.2.- Упознати се са понудом профила и школа у граду и околини 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Упознавање са 

средњим школама 

Упознати ученике са мрежом школа (и профила) 
на територији града Панчева, Јужног Баната и 

Београда 

ТИМ током године 

Ажурирање 

информација 

Ажурирање важних информација из области ПО 

у ''кутку'' за ПО у школском простору и сајту 

школе 

ТИМ  током године 

Водич кроз занимања 
Водич кроз занимања – упознавање ученика са 

брошурама и плакатама о ПО 
ТИМ током године 

Посета средњих 
школа 

Посета средњих школа - презентација средњих 
школа у нашој средини 

ТИМ март-јун 

Посета ''сајму'' Организовање посета Сајму средњих школа 
одељенске 

старешине 8.раз. 
април-мај 

Тест професионалних 

интересовања и 

разговори са ПП 

службом 

Тестирање и индивидуално саветовање ученика, 

посебно ученика са ИОП 
ПП служба током године 

Заједнички 

родитељски састанак 

Зеједнички родитељски састанак ученика 8. 

разреда 

Координатор 

уписа 
мај 

3.2. Вршњачко менторство 

Циљ: Развити вршњачко менторство као начин пружања подршке ученицима 

Сврха: Боља адаптација ученика, савладане  технике учења, бољи успех, мање конфликата, 
мотивисаност за учењем и друштвено прихватљивим понашањем  

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Формирање 

менторских група 

На нивоу сваког одељенског већа формирати тим 

за вршњачко менторство 

Одељенске 

старешине 

Септембар 

сваке године 

Организовање 

подршке у учењу 

Одлични ученици организовано помажу у учењу 

ученицима који слабије напредују, подучавају их 

техникама учења, објашњавају градиво, пружају 

подршку при изради компликованијих задатака  

Предметни 

наставници  

Током 

године 

Помоћ у адаптацији и 

социјализацији 

Организују дружења, укључују другаре у 

активности, помажу у разрешавању конфликата, 

врше медијацију, дају савете 

Одељенске 

старешине 

Током 

године 

Избор најбоље 

менторске групе  

На крају школске године на основу постигнутих 

резултата прогласити и адекватно наградити 

најуспешнију менторску групу 

Директор, ПП 

служба  

Јун сваке 

године 

3.3. Лични и социјални развој ученика 

Циљ: Развити код ученика социјалне вештине, здраве стилове живота, хуманост, емпатију, 

друштвено прихватљиво понашање, одрживи развој 
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Сврха: Помоћи ученицима да стекну више искуства у некој области у односу на наставни 
план и програм и задовољити њихову интелектуалну радозналост, квалитетно им 
употпунити слободно време, омогућити им заједничку игру, забаву, спортску активност; 
усвајање знања заснованих на искуству; оснажити ученике и њихове да буду активни 
грађани, отворени према другим људима без предрасуда и задршке. 

Активности Реализација / опис Носиоци активности 
Временски 

оквир 

Угледни часови са 

теренским 

дефектолозима и 
особама са 

хендикепом 

Активност је осмишљена да развија емпатију и 

жељени исход је да ученици умеју да покажу 

саосећање и сензибилисаност за особе са 
хендикепом . 

ПП служба, теренски 

дефектолози 

По 1 час 

сваког 

полугодиш
та  

Предавања о 

добробити и заштити 

животиња  

Предавања треба да развију одговорност, као и 

знање и критичко разумевање света. Циљ је да 

се код ученика развије одговоран став према 

животињама као осећајним бићима, поштовање 

и брига на одговарајући начин и информисати 

их шта је све злостављање животиња. Код 

наставника проширити знања на ову тему. 

Наставници који 

поседују сертификат 

„Добробит животиња“ 

Почев од 

школске 

2019/2020. 

По једно 

предавање 

у 

полугодиш

ту  

„ Дани даривања“ 

поводом важних 

празника ( Божић, 

Нова година, Ускрс) 

Активност се спроводи са намером да се код 

ученика развију емпатија и вештине за 

сарадњу. Ученици су научени да спроводе 

заједничке акције, подстакнути су да пружају 

подршку и помоћ, развија се солидарност и 

емпатија. 

Вероучитељи, 

одељенске старешине 

Сваке 

године за 

празнике 

Избор 

најтолерантнијег 

ученика 

Овај избор се спроводи како би се развила 

толеранција према двосмисленостима и 

вештине за решавање сукоба. Циљ је да 

ученици сами препознају толерантно понашање 

као позитивно, да се промовише и награди 

прихватање различитости, утицати на промену  

понашања,  смањити број сукоба, унети као 

критеријум у правилник за избор ученика 

генерације... 

Одељенске старешине, 
ПП служба 

Јун сваке 
године 

Сарадња са СОШО „ 

Мара Мандић“ и  „ 

Специјалном 

олимпијадом“ – 

unified спортови 

 Кроз сарадњу са специјалном школом и 

Специјалном олимпијадом омогућено је  боље 

упознавање младих са и без посебних потреба, 

промовисање   спортске игре и дружења без 

предрасуда; развијене  су социјалне вештине 

код деце из обе школе; обогаћен им  је живот 

новим искуствима. 

Наставници физичког 

васпитања 

Током 

године 

Тим волонтера 

Формирање и ангажовање тима волонтера,; 

сарадња са  удружењима, друштвима, локалном 

заједницом; промовисање волонтеризма у 

другим школама; умрежавање са другим 

волонтерима 

Координатор 

волонтерског тима 

На почетку 

сваке 

школске 

године 

3.4. Инклузија 

Циљ:Омогућавање адекватног напредовања ученика из осетљивих група 



 

13 

Сврха: Напредовање и укључивање ученика из осетљивих група у рад школе 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Снимање стања у школи 

на почетку сваке школске 

године 

иновирање постојећег упитника за разредне 

старешине 

Одељенске 

старешине и ПП 

служба 

Септембар 

сваке 

школске 

године 

Израда ИОП-а и његово 

спровођење 

Прикупљање података о идентификованим 

ученицима, израда педагошких профила, 

отклањање физичких и комуникацијских 

препрека(прилагођавање простора и 

услова,прилагођавање метода рада, наставних 

средстава и помагала..) 

Израда ИОП-а за ученике код којих 
индивидуализован начин рада није дао ефекте 

Евалуација ИОП-а 

наставници и ПП 

служба 

Током 

године 

Обезбеђивање 

дидактичког материјала и 

литературе за рад са 

децом из осетљивих 

група 

Обезбеђивање и праћење материјала 

потребног за рад са децом из осетљивих група 

директор и ПП 

служба 
60 месеци 

Укључивање наставника 

у семинаре о инклузији 
Повећање семинара о инклузији директор 

Током 

године  

Обезбеђивање теренске 

подршке за ученике са 

тешкоћама 

Обезбедити довољан број теренских 

дефектолога, логопеда, тифлопедагога и 

реедукатора психомоторике из СОШО „Мара 

Мандић“ за децу са тешкоћама  

Директор, ПП 

служба  

Почетак 

сваке 

школске 

године 

4. ЕТОС (међуљудски односи) 

4.1. Рад Ученичког парламента 

Циљ: Унапредити рад Ученичког парламента  

Сврха: Активније деловање Ученичког парламента  и  његово учешће у животу школе 

Задатак 4.1.1. 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Организовање 

трибине 

Организовање трибине о значају и могућностима 
деловања Уч. парламента, као и о остваривању 

права ученика загарантованих законом  

Координатор Уч. 

парламента  

Почетак 
школске 

2019/2020. 

Учешће  Уч. 

парламента у раду 

Наставничког већа и 

Школског одбора 

Активно учешће  представника Ученичког 

парламента у раду Наставничког већа и 

Школског одбора; информисање о 

жељама,предлозима, потребама и проблемима 

ученика и како их решити. 

Директор, 

председник ШО, 

координатор 

Уч.парламента 

Током 

године 

Учешће у раду 

стручних већа и 
тимова 

Квалитетнија сарадња између ученика и 

наставника, боља информисаност свих актера о 
животу и раду школе  

Координатори 

стручних већа и 
тимова 

Током 

године 

Ангажовање у 

активностима школе 

Учешћем у активностима школе код ученика би 

се развила одговорност , грађански дух, 

промовисала свестраност, хуманост  

Реализатори 

активности 

Током 

године 

4.2. Превенција насиља 

Циљ:Превентивно деловати и свести на „нулу“  појаву насилничког понашања међу 

ученицима 
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Задатак 4.2.1.–Информисање, едукација, испитивање 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Информисање 

Запослених, ученика и родитеља о Протоколу 

путем Наставничког већа, Родитељских, Савета 

родитеља, Ученичког парламента 

Тим за превенцију 

насиља и 

одељенске 

старешине 

Септембар 

сваке године 

Едукација 

Едукација ученика на ЧОС-у  и наставника  на 

радионицама у мањим групама о посредовању у 

сукобима 

Психолог, 

одељенске 

старешине 

Септембар/ 

октобар  

сваке године 

Испитивање 
Испитивање појавних облика и учесталости 

насиља 
ПП служба 

Сваке друге 

године 

Задатак 4.2.2.–Радионице, Ученички парламент, сарадња 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Радионице Са ученицима који имају проблеме у понашању ПП служба 
Током 

године 

Ученички парламент 

Хуманитарне акције, професионална 

оријентација, кутија поверења, вршњачка 

медијација 

Ученички 

парламент 

Током 

године 

Сарадња 

Сарадња школе са свим битним институцијама у 

превенцији насиља (Центар за социјални рад, 

полиција, специјална школа ''Мара Мандић'') 

Директор, ПП 

служба 

Током 

године 

Активирање ученика 

Активирање ученика како би узели учешће у 

разним спортским, културним, литерарним, 

ликовним, музичким и другим активностима. 

Носиоци секција 
Током 

године 

4.3. Укључивање родитеља у живот школе 

Циљ:Упознати родитеље за животом и радом школе 

Сврха: Родитељ је добар сарадник и ако познаје живот школе лакше и брже може помоћи свом 

детету, али и школи у превазилажењу проблема 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Сређивање учионица 
Позвати  родитеље који желе и могу да помогну у 

сређивању учионица 

Одељенске 

старешине и 

родитељи 

Током 

године 

Уређење екстеријера 
Позвати  родитеље који желе и могу да помогну у 

сређивању школе 

Одељенске 

старешине и 

родитељи 

Током 

године 

Школски тимови 

Активно укључити родитеље у школске тимове 

како би допринели бржем и бољем напредку 

школе 

Одељенске 

старешине и 

родитељи 

Током 

године 

Посета часовима 
Позвати родитеље да  присуствују одређеном 

часу.  

Одељенске 

старешине и 

родитељи 

Током 

године 

Организација 

ученичких забава 

Позвати  родитеље да помогну наставницима 

током дежурства за време ученичких забава 

Одељенске 

старешине и 
родитељи 

Током 

године 

Реализација 

манифестација и 

ваннаставних 

активности 

Позвати родитеље да заједно са својом децом 

узму активно учешће у организацији и 

реализацији свих ваннаставних активности и 

манифестација које се спроводе у школи 

Одељенске 

старешине и 

родитељи 

Током 

године 
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5. Организација рада школе, управљање људским и матерјалним 

ресурсима                 

5.1. Професионални развој запослених 

Циљ:Стручно оспособљени наставници, учитељи и стручни сарадници 

Сврха: Боље, унапређеније и квалитетније професионално деловање 

Задатак 5.1.1.–Усавршавање ван школе 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Стручни семинари 
Након похађаних семинара представити семинаре 

и колегама 

Наставници који 

су били на 

усавршавању 

Током 

године 

Конференције, 

трибине 

Након присуствовања занимљивим дешавањима 

известити колектив о најзанимљивијим 

дешавањима и активностима. 

Наставници који 

су били на 

усавршавању 

Током 

године 

Задатак 5.1.2.–Усавршавање у школи 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Угледни часови 

Учитељи и наставници могу у току године 

држати ове часове и пожељно је позвати стручни 

колегијум на њих 

Учитељи и 

наставници 

Током 

године 

Презентације Држање презентације о актуелним темама запослени 
Током 

године 

5.2. Пројекти и међународна сарадња 

Циљ: Учешће школе у бројним пројектима и развијање међународне сарадње 

Сврха: Подизање нивоа квалитета рада школе 

Задатак 5.2.1.– Подношење предлога пројеката 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Информисање о 

пројектима 

Почетком сваке календарске године школа ће се 

претплатити на сајт Конкурси.рс како би добијала 

информације о конкурсима и пројектима  

Директор  
Јануар сваке 

године 

Пријава и учешће; 

партнерство  

Подношење предлога пројеката и конкурсне 

документације за које се школа определи и 

сматра да треба да конкурише; учешће у 

пројектима као партнер 

Директор, тим за 

унапређење 

квалитета рада 

школе 

Током сваке 

године 

Задатак 5.2.2.– Међународна сарадња 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Сарадња са 

Министарством 

образовања Р 

Бугарске 

Сарадња са Министарством образовања Р 

Бугарске кроз пројекат „ Роден језик и култура 

ван граница“ , а у вези са неговањем културе, 

фолклора , традиције и  факултативним 

изучавањем бугарског језика  

Директор школе, 

наставник 

бугарског језика  

Током сваке 

године  

Сарадња са Р 

Словенијом 

Размена ученика ,наставника и  искустава  са 

школом „Младика“ из Птуја под 

покровитељством Градске управе Панчево и  
Удружења Словенаца „Логарска долина“  

Директор 
Сваке године 

у октобру 

Сарадња са НР Кином 

Камп фудбала у Шангају за дечаке до 11 година 

под покровитељством „Спортске академије“ из 

Шангаја 

Наставник 

физичког 

васпитања , 

талентовани 

ученици 

Сваке године 
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5.3. Сарадња и умрежавање са школама, установама, институцијама, 

друштвима и НВО у локалној заједници 

Циљ:Развијање толеранције, пажње и неговање позитивних емоција и осећања 

Сврха: Толерантнији, пажљивији, великодушнији ученици и наставници који знају да цене 
позитиван став, осећања и емоције 

Задатак 5.3.1. – Умрежавање са мултинационалним школама  у суседству 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Упознајмо 

мултинационалну 
школу и нац. мањине 

у нашој средини 

Остварити контакте са школама „Братство- 

јединство“ и „Борисав Петров Браца“ ради 
успостављања међусобне сарадње по свим 

основама, образовним, али и васпитним. 

Директор 
Током 
године 

Задатак 5.4.2.- Успостављање сарадње са удружењима и НВО 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Сарадња са 

удружењима и НВО 

са циљем подизања 
нивоа демократске 

културе  

Остварити сарадњу са удружењима грађана,  

особа са инвалидитетом или тешкоћама у развоју, 

невладиним организацијама у циљу спровођења 

заједничких акција ( манифестације, продајне 

хуманитарне изложбе, спортски догађаји) како би 
се код ученика развиле вештине за сарадњу, 

отвореност према различитостима, толеранција и 

емпатија. 

Директор, 

Волонтерски тим, 

Ученички 
парламент 

Током 

године 

5.4. Материјално - технички ресурси у школи и ван ње  

Циљ:Подизање квалитета наставе кроз увођење нових савремених метода и наставних 

средстава у наставу као и активније учествовање ученика и наставника у наставном 

процесу. 

Сврха: Оспособити школски простор ради бољег функционисања наставе и ваннаставних 
активности, као и искориститити ресурсе које нуде институције у локалној заједници 

Задатак 5.4.1.- Анализа стања ( ресурси) и план деловања  

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Оспособити простор 

Анализа постојећег стања, утврђивање приоритета 

за опремање учионице, обезбеђивање 
финанскијских средстава за опремање 

Директор, Тим за 
пројекте 

Током 
године 

Обука наставника 

На основу личних планова стручног усавршавања 

утврдити  потребе за едукацијом, организовати  

семинаре и обуке за наставнике, реализација тих 

обука 

ПП служба  

Почетком и 

током  сваке 

године 

Успостављање 

сарадње са 

институцијама у 
лок.заједници 

Успоставити сарадњу са институцијама, 

предузећима, фабрикама и установама  из 

различитих сфера живота  ( култура, спорт, 

историја, уметност, ИТ, технологија, медицина...) 
како би се искористили њихови матерјално- 

технички ресурси којима иначе школа не 

располаже 

Директор, 

предметни 
наставници 

60 месеци 

Задатак 5.4.2.- Школско двориште  

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Рециклажне канте Набавка канти за ђубре са класификацијом отпада 

Наставници 
биологије и чувара 
природе и Тим за 
пројекте 

Током 

године 

Реализација часова у Припрема и реализација часова у складу са Наставници, Током 
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природи (дворишту) наставним јединицама нарочито када је рад у 

учионици отежан због високих температура 

учитељи, педагог, 
психолог, директор 

године 

Задатак 5.4.3.- Ентеријер школе (естетско уређење школе) 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Табла успешних 

ученика 

На једној табли у холу окачити фотографије 

успешних ученика али и њихове резултате, на 

истом месту окачити и дипломе које ће стајати 

неко време 

Одељенске 
старешине, 

предметни 
наставници и 
библиотекар 

60 месеци 

Разглас 

Оспособити разглас како би се пуштала музика 

током одмора и читале сервисне информације 

(обавештења) 

Наставници 
техничког, 
информатике, 
ученици 7.и 8.р. 

Током 

школске 

2019/2020. 

Кречење Окречити све учионице Марија  Лазић 60 месеци 

Нове клупе и столице 

за кабинетe 

Дотрајале школски намештај офарбати цеви а 

заменити столове, наслоне и седишта 

сваки наставник 
треба да да предлог 
за свој кабинет 

60 месеци 

Осавремењавање 

тоалета и ученичких 

WC-а 

Промена санитарија, врата, славина, куповина 

дозатора, сапуна, промена плочица 
Биљана Рајић 60 месеци 

Додавање огледала на 

стуб у холу 

На једном стубу у холу поставити са све четири 

стране огледала за ученике 
Наставници ликовне 
културе 

36 месеци 

Додавање цвећа и 

полица за цвеће у 

холу 

Потражити жице за жардињере које су стајале на 

спрату у холу и њих посадити. 
Наставница Злата 
Јовановић  

36 месеци 

Замена и поправка 

подова у учионицама 

Проверити стање по учионицама и направити 

записник о томе који су приоритети замене. 
Мајстор 36 месеци 

Задатак 5.4.4.- Рециклажа 

Активности Реализација Носиоци 
Временски 

оквир 

Набавка канти 

Набавка рециклажних канти за отпад (ПЕТ, 

лименке, папир, батерије, електронски отпад, био 

отпад, сијалице, ...) 

Наст. техничког и 
чувара природе 

12 месеци 

Едукација ученика 
Часове ЧОС-а користити за едукацију о врстама 

рециклажног материјала и могућностима зараде 
Одељенске 
старешине 

12 месеци 

ЗАКЉУЧАК 
Стручни актив за развојно планирање ће : 

 свој план, али и извештај, представити свим заинтересованим странама који су кључни за 

функционисање школе; 

  осталим тимовима доставити активности које би требало да ти тимови спроведу како би се у што 

већој мери испунио Развојни план; 

  бити укључени у већи део тих активности; 

 пратити реализацију школског развојног плана; 

  сачињавати записнике по предвиђеној динамици. 

 
 

Стручни актив за развојно планирање школе: 
1. Драгана Крстић директор школе 

2. Зорана Лепедат помоћник директора 

3. Радмила Кишић Новаковић педагог 

4. Јасна Сладаковић                       психолог 

5. Рајић Биљана учитељ 

6. Емилка Коцић учитељ 

7. Весна Кокерић                            учитељ 

8. Госпава Пејчић учитељ - координатор стручног већа 
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9. Марија Лазић  наставник  

10. Радица Миловановић наставник  

11. Анђелка Антић                           наставник 

12. Вукашин Стевановић представник Уч. парламента 

13. Радован Станојевић родитељ 

14. Весна Кузмановић                     представник лок.заједнице                                    
 

Комисија за праћење реализације и евалуацију развојног плана школе: 

1. Весна Лучић 

2. Јасмина Милановић 

3. Маријана Кубуровић 

 


