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На основу члана 50. Став 4. и члана 119.став 1. тачка 2. Закона  о основама система образовања и 

васпитања / „Сл.Гл.РС“ бр.88/2017,27/2018 и 10/2019 / и члана  43. Статута  Школе за основно и 

средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка, Школски одбор на седници одржаној 

27.06.2019.године донео је Развојни план  Школе за основно и средње образовање са домом „Свети 

Сава“ Умка./ Одлука Школског одбора  број 1435/19 од 22.06.2019./ 

 
1. УВОД 

 
 
Школски развојни план Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ израђен је у 
циљу побољшања квалитета рада и садржи циљеве и задатке који су планирани за реализацију у 
наредних пет година. Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење и рад у којој 
постоји међусобна сарадња и остварују се потребе и интереси свих учесника у образовно-васпитном 
процесу. Кроз постављене циљеве и задатке настојаћемо да подстакнемо развој и постигнућа 
ученика у складу са њиховим психо-физичким способностима и индивидуалним карактеристикама 
кроз побољшање квалитета наставе и васпиног рада кроз сарадњу и корелацију свих запослених у 
школи уз размењивање иновативних идеја, договора и расподеле обавеза и одговорности као и 
сарадњу са родитељима и другим законским заступницима, установама и институцијама. 
Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања (члан 41. и члан 49.), Закона о основном образовању и васпитању (члан 26.), Закона о 

средњем образовању и васпитању (члан 9.) и Правилникa о стандардима квалитета рада установе 

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негујемо целовит приступ детету – имамо стручност, али и срце и душу! 

 

Мирна локација, богато природно окружење и пространо и осветљено двориште са 

спортским тереном и одговарајућом хортикултуром погодни су за сензо-моторни 

развој ученика, далеко од буке и градске гужве. Деца се код нас оспособљавају за 

живот, како професионално тако и социјално и емоционално. Кроз однос са нама, 

деца стичу искуство које их подржава за цео живот. 
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2. ОВО ЈЕ НАША ШКОЛА 

 

2.1. Историјат 

 
Дечији дом на Умци основан је крајем 1944. године и у њему су била смештена ратна 
сирочад и деца без родитељског старања, особе оба пола и различитог узраста, од 
две до двадесет осам година, које су овде описмењаване и упућиване даље на 
изучавање заната. Дом се издржавао од добровољних прилога, друштвених 
организација, а нарочито АФЖ-а из Умке и околних села а прилози су се састојали од 
намирница, одеће и обуће, постељине и осталог. Иницијативу за оснивање школе 
покренули су тадашњи наставници и васпитачи. Одлука Министарства просвете 
Народне Републике Србије број 72. од 14. јануара 1947. године гласи: „Да се при Дому 
на Умци формира Државна помоћна школа“. Школа је тада званично основана и у њу 
су долазили на хоспитовање и консултовање учитељи и наставници који су у својим 
местима хтели да отворе и оснују специјална одељења и школе.  

 

Велики допринис ове школе огледа се у следећем: 

 прве наставне планове и програме сачинили су тадашњи наставници као и 
прве планове и програме васпитног рада за домове и интернате захваљујући којима 
се васпитни рад изједначио по својој функцији и намени са наставом. Васпитачи су 
добили статус дефектолога-васпитача; 

 први облик радног оспособљавања реализован је у овој школи 1960. године; 
 први облик рада стручног тима тј. мултидисциплинарни приступ сваком детету 

понаособ такође је реализован у овој школи; 
 увођење службе социјлног радника у циљу свеобухватнијег сагледавања 

детета; 
 имала је најопремљенију медијатеку, због чега је постала наставна база Вишој 

педагошкој школи, а касније и Дефектолошком факултету (садашњем ФАСПЕР-у). 
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И тако у првим послератним данима, готово ни из чега, стварала се и рађала 
најстарија специјална школа у Србији. 

- 1947/1948. године започела је са радом као „Државна помоћна школа при 
дечијем дому на Умци“ 

- 1961/1962. године наставља са радом под називом „Специјална основна школа 
са интернатом Умка“ 

- 1979. године променила је назив у Специјална основна школа са интернатом 
„4. Новембар“ 

- 1985. године реформом школства укида се у називу термин „специјална“ са 
циљем интеграције ученика у друштвену средину, па од тада носи назив Школа 
за децу и омладину „4. Новембар“ 

- 1997/1998. године променила је назив у Школа за основно и средње 
образовање „Свети Сава“ Умка 

Од 2005/2006. године до данас, наша школа носи назив Школа за основно и средње 
образовање са домом „Свети Сава“ Умка. Од првог дана, наставници, васпитачи и 
остали радници, не гледајући на радно време и услове, са пуно љубави и ентузијазма 
успели су да подигну на један завидни ниво целокупан наставно-васпитни рад,  
изборе се за правилно схватање средине према способностима ове деце и докажу да 
се она могу успешно школовати и оспособити за самосталан живот и рад. Та пракса 
се одржала до данас. 
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2.2. Школа данас 

 

Наша школа се налази у градском насељу Умка, удаљеном 18км од Београда. Мирна локација, 

богато природно окружење, пространо и осветљено двориште са спортским тереном и 

одговарајућом хортикултуром погодни су за сензо-моторни развој ученика, далеко од буке и градске 

гужве. 

Данас је основна делатност школе основно и средње образовање и васпитање деце и одраслих са 

сметњама у развоју, уз здравствену, социјалну и психолошку заштиту. Хронолошки узраст ученика 

креће се од 7 година па све до завршетка школовања, а капацитет школе је 160 ученика. Смештај 

ученика је домског типа и организован је у складу са трајањем наставне године. 

Однос између наставника и ученика укључује обострано поверење, отвореност и искреност. 

Позитивној атмосфери доприноси млад кадар мотивисан за увођење иновација и стручно 

усавршавање, као и добро руководство отворено за сарадњу. Успешно оспособљавамо ученике да 

се лично и професионално интегришу у своју средину по завршетку професионалног 

оспособљавања. Школа располаже текстилном, пољопривредном, машинском и графичком 

радионицом у којима се ученици професионално оспособљавају. Након наставе у поподневним 

часовима и викендом организован је васпитни рад који обављају васпитачи. 

Имамо добру сарадњу са родитељима ученика, Центрима за социјални рад, Домом здравља „Симо 

Милошевић“ и локалном заједницом, а у оквиру стручног тима за додатну подршку ученицима 

укључен је и неуропсихијатар. Наша школа је наставно-научна база Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију. 

Сви објекти школе, дома и школско двориште покривени су видео надзором. Поседујемо и мини-бус 

чиме су обезбеђени услови за организован боравак ученика ван установе са циљем структуирања 

њиховог слободног времена и повезивањем са одговарајућим друштвено-културним институцијама а 

организован је и превоз за ученике који нису смештени у интернату. 

Наша школа негује целовит приступ детету који укључује не само стручност већ и срце и душу. Деца 

се код нас оспособљавају за живот, како професионално тако и социјално и емоционално. Кроз 

однос са нама, деца стичу искуство које их подржава за цео живот. Наше личности се не исцрпљују 

тиме што се великодушно дајемо овој деци. Ми желимо да будемо међу оним школама које живе 

стотинама година јер имају душу.  
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2.2.1. Материјално технички ресурси школе и дома ученика 
 
 

Учионице 20 

Сала за физичко васпитање 1 

Радионице за професионално оспособљавање  
(текстилна, пољопривредна, машинска, графичка) 

4 

Кабинет психолога школе 1 

Кабинет социјалног радника 1 

Кабинет соматопеда и реедукатора психомоторике 1 

Кабинет логопеда 1 

Музички кабинет 1 

Кабинет информатике 1 

Кабинет директора 1 

Наставничка канцеларија и библиотека 1 

Административни блок (канцеларије) 2 

Амбуланта опште намене 1 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Спаваонице 12 

Просторије за дежурне васпитаче 2 

Играоница 1 

Ликовни кабинет 1 

Радионица за керамику 1 

 
Поред ових просторија школа располаже и другим пратећим просторијама (ложионица, вешерница, 
магацини, гардеробни простор, подруми и др.). Површина школског објекта износи 1458.93 м2 а 
школског дворишта-плаца 11616 м2. Површина дома ученика основне школе износи 373.16 м2 а 
дома ученика средње школе 245.99 м2. Површина плаца дворишта дома ученика средње школе 
износи 1246 м2. Површина помоћног објекта износи 346.44 м2. Површина машинске радионице 
91.61.м2.  
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2.2.2. Кадровски ресурси школе 
 
 

 РАДНО МЕСТО VIII VII VI V IV III II I 

1. Директор установе у посебним условима  1       

2. Помоћник директора у посебним условима  0,5       

3. Стручни сарадник психолог у посебним условима  1       

4. 
Стручни сарадник социјални радник у посебним 
условима 

  1      

5. Секретар установе у посебним условима  1       

6. Стручни сарадник логопед у посебним условима   1       

7. 
Стручни сарадник дефектолог-специјални едукатор и 
рехабилитатор у посебним условима 

 2       

8. 
Наставници (дефектолог/наставник у посебним 
условима, предметни наставник у посебним 
условима) 

 38 2 2     

9. Управник дома  1       

10. Организатор програма попуне капацитета  1       

11. Дефектолог-наставник у посебним условима  15       

12. Медицинска сестра у посебним условима     6    

13. Шеф рачуноводства   1      

14. Референт за финансијско-рачуноводствене послове      1    

15. Технички сектретар     1    

16. Финансијско-административни сарадник     2    

17. Техничар инвестиционог и техничког одржавања     1    

18. Кувар-посластичар     1 2   

19. Помоћни кувар       1  

20. Домар/мајстор одржавања у посебним условима     1 1   

21. Радник за одржавање одеће у посебним условима       2  

22. Радник за одржавање хигијене-чистачица        7.7 

23. Стручни сарадник-библиотекар у посебним условима  0,5       

24. 
Организатор практичне наставе и вежби у посебним 
условима 

 0.75       

25. Стручни сарадник-андрагог у посебним условима  0.5       

26. Помоћни наставник у посебним условима     1    

27. Сарадник за исхрану-нутрициониста   1      
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2.2.3. Сарадња школе са другим установама и институцијама  
 
 
 

УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ ОПИС САРАДЊЕ 

Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

Контакти са циљем општег увида у стање и рад 
наше школе и пружања помоћи 

ГО Чукарица и Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту 

Инвестициона одржавања и улагања 
Стручна сарадња и материјална подршка 

Центри за социјални рад Социјално и васпитно збрињавање ученика 

ДЗ „Симо Милошевић“ Умка 
Здравствени прегледи ученика и радника школе 

Помоћ стручњака у реализацији програма 
здравственог васпитања 

Институт за ментално здравље, Клиника за 
неурологију и психијатрију за децу и омладину, 

Институт за мајку и дете, Дечја клиника у 
Тиршовој улици 

Здравствена заштита ученика 

Установа за децу и младе „Сремчица“ 
Укључивање у систем основног, средњег и 

образовања одраслих 

ОШ на општини Чукарица и из других општина 
Дружења 

Стручна сарадња 

Средња техничка и Пољопривредно-хемијска 
школа из Обреновца, Техничка школа Железник 

Посете и дружења 

Основна школа „Љубомир Аћимовић“ из 
Обреновца 

Стручна сарадња у области професионалне 
оријентације 

Дечји вртић „Цврчак“ Умка 
Сарадња са васпитачима 

Дружења деце 

Комисија за процену потреба за пружање 
додатне образовне, здравствене или социјалне 

подршке детету (ИРК) 

Стручна сарадња у погледу обезбеђивања мера 
подршке ученицима и родитељима 

МУП Републике Србије Праћење понашања ученика 

Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

Школа је научно-наставна база факултета у 
оквиру које се одвија двосмерна стручна 

размена 

Филозофски факултет у Београду, одсек 
андрагогија 

Стручна сарадња у области образовања 
одраслих 

Медицина рада 
Стручна сарадња у оквиру професионалне 

оријентације 
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3. ЕВАЛУАЦИЈА 
 

3.1 Интерна евалуација 
 
На основу плана и програма, чланови тима за самовредновање у току сваке школске године 
реализовали су процес самовредновања по предвиђеним кључним областима (Школски програм и 
годишњи програм рада, Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима, Етос, Ресурси и 
Руковођење, Организација и обезбеђивање квалитета) са којим су упознати сви запослени у школи, 
чланови школског одбора и савета родитеља.на основу плана и програма рада на годишњем нивоу 
континуирано реализује процес самовредновања. Сви запослени,чланови савета родитеља као и 
школског одбора упознати су са значајем самовредновања и резултатима спровођења истих. 
Остварен ниво у свим областима у анализи стања и вредновању рада школе био је (четири).  
 
 
 

4. АНАЛИЗА 
 

Развојним планом школе, а на основу информација о јаким и слабим станама наше школе добијених 
самовредновањем, дефинисаћемо приоритете, циљеве, задатке и активности потребне да снаге 
искористимо у још већој мери како би се слабости ублажиле или анулирале.  
 
4.1. Снаге наше школе 

 
- Основно и средње образовање и васпитање деце и одраслих са сметњама у развоју уз 

здравствену, социјалну и психолошку заштиту. 
- Однос између наставника и ученика укључује обострано поверење, отвореност и искреност. 
- Школа има добру сарадњу са родитељима ученика, Центрима за социјални рад и локалном 

заједницом. 
- Позитивна атмосфера у школи. 
- Млад кадар, мотивисан за увођење иновација и стручно усавршавање. 
- Школа има три стручна сарадника (психолог, андрагог и социјални радник) и три 

индивидуална наставника (логопед, два дефектолога - специјални едукатор и 
рехабилитатор). 

- Школа сарађује са Домом здравља „Др. Симо Милошевић“, а у Стручном тиму школе 
ангажован је и неуропсихијатар као стални члан. 

- На основу података узетих од свих интересних група (мета стања), констатован је 
задовољавајући ниво наставног процеса. 

- Школа располаже текстилном радионицим, пољопривредном радионицом, машинском 
радионицом и графичком радионицом. 

- У школи је организован васпитни рад после наставе у поподневним часовима и викендом, 
који обављају васпитачи. 

- Сензорна соба. 
- Видео надзор свих објеката школе и школског дворишта. 
- Мотивисаност ученика и наставника за слободне и ваннаставне активности што се одражава 

на општа постигнућа ученика у школи и ван школе (секције, такмичења, смотре ученика, 
едукативне посете и излети) 
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- Успешна превенција болести зависности и нежељених облика понашања. 
- Школа се налази на мирној локацији а богато природно окружење погодно је за сензо-

моторни развој ученика, далеко од буке и градске гужве. 
- Пространо и осветљено школско двориште са спортским тереном и одговарајућом 

хортикултуром. 
- Опремљен простор за слободне и креативне активности. 
- Континуирана сарадња са друштвеном средином ради јединственог деловања на васпитање 

и развој деце. 
- Школа поседује мини-бус чиме су обезбеђени услови за организован боравак ученика ван 

установе са циљем структуирања њиховог слободног времена и повезивањем са 
одговарајућим друштвено-културним институцијама.  

- Организован превоз за ученике који нису смештени у интернату. 
- Добро руководство отворено за сарадњу. 
- Школа ја наставно-научна база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
- Сарадња са спортским клубом за особе са посебним потребама „Сингидунум“ преко којег 

наши ученици учествују у програмима и такмичењима Специјалне олимпијаде Србије на 
државном и светском нивоу. 

- Вишегодишње активно учествовање представника школе са стручним радовима на Данима 
дефектолога и другим стручним трибинама и конференцијама. 

- Школа је део међународне мреже Еко-школа што утиче на подизање еколошке свести 
ученика  

 
4.1. Слабости наше школе 
 

- Недовољна опремљеност учионица у односу на могућности и потребе ученика. 
- Недовољна развијена инфраструктура информационе и комуникационе технологије (опрема, 

софтвери, апликације, умрежени системи). 
- Зграда у којој се налазе графичак и текстилна радионица захтева реновирање. 
- Недовољна искоришћеност могућности промовисања школе. 
- Недовољна искоришћеност простора у школи за одлагање дидактичког материјала и 

осталих наставних средстава који нису у актуелној употреби. 
- Недовољан број индивидуалних наставника у односу на потребе ученика. 
- Велики број тимова школе који се преклапају у својим активностима. 
- Велики број секција са уским обимом активности које не кореспондирају са капацитетима 

ученика. 
- Неадекватан амбулантни простор. 
- Удаљеност школе од Београда (тежа доступност здравственим установама у хитним 

ситуацијама). 
- Отежана сарадња са родитељима ученика који потичу из средина са ниским социо-

економским статусом. 
- Непостојање физичког обезбеђења школе. 
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5. ДЕФИНИСАЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 
 
У досадашњим извештајима о самовредновању, анализе су показале висок ниво остварености у 
појединим областима али то не искључује даљи рад и унапређивање, док се у појединим областима 
препознала нужност за уношењем промена у циљу развоја школе, побољшања образовно-васпитног 
процеса.   
Самовредновање ће се убудуће спроводити на основу новог Правилникa о стандардима квалитета 
рада установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године.  
Развојни план школе урадиће се за период од наредних пет година почев од 2019/2020. до 

2023/2024. школске године.  

Унапређивање рада ће се спроводити кроз све кључне области уз допуне које прописује Закон о 

основном образовању и васпитању (члан 26) и Закон о средњем образовању и васпитању (члан 9) 

по коме Развојни план школе садржи:  

- унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном 

испиту  

- мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

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

додатна подршка  

- мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

- мере превенције осипања ученика 

- друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 

- план припреме за завршни испит 

- план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

- план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

- мере за увођење иновативних метода наставе 

- план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

- план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 

- план сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

- друга питања значајна за развој школе 

 

Планирање и мере за побољшање квалитета рада школе биће разрађени у оквиру кључних 
области: 

1. Програмирање, планирање и извештавање 
2. Настава и учење 
3. Образовна постигнућа ученика 
4. Подршка ученицима 
5. Етос 
6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 
При утврђивању приоритетних подручја, руководили смо се првенствено специфичним потребама 
наших ученика у школи обезбеђивањем услова представљених кроз задатке у оквиру циљева.  
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6. ПЛАНИРАЊЕ 
 

 
Мисија школе - Наша школа негује целовит приступ детету који укључује не само стручност већ и 
срце и душу. Деца се код нас оспособљавају за живот како професионално, тако и социјално и 
емоционално. Кроз однос са нама, деца стичу искуство које их подржава за цео живот.  
Наше личности се не исцрпљују тиме што се великодушно дајемо овој деци. Ми хоћемо да будемо 
међу оним школама које живе стотинама година јер имају душу. 
 
Визија школе - У наредних пет година, школа ће тежити да постојеће ресурсе искористи у пуној 
мери, како би постала место у које ће ученици и родитељи долазити са поверењем. Потенцијали ће 
бити усмерени на: 
 

- Побољшање и осавремењавање наставе применом савремених наставних средстава уз 
даље присуство индивидуализованог приступа ученицима. 

- Обогаћивање садржаја ваннаставних активности како би ученици квалитетније и 
креативније проводили слободно време у школи и ван ње. 

- Стварање услова у којима ће се истраживати и даље развијати специфичне очуване 
способности сваког детета појединачно. 

- Укључивање ученика који су завршили основну школу и направили прекид у образовању у 
систем средњег образовања, као и полазника који су завршили основно образовање 
одраслих у систем средњег образовања. 

- Побољшање сарадње са родитељима и друштвеном средином. 
- Опремање и оплемењивање простора у коме деца бораве и уче. 
- Стручно усавршавање, помоћ и подршка запосленима. 

 
Мото школе  
 
Наша школа је и мирна лука живота за децу којој се даје шанса да се кроз њу оплемењују у контакту 
са људима чије се личности не исцрпљују тиме што им се великодушно дају. 
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6.1. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      ПРОГРАМИРАЊЕ; ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Област Програмирање, планирање и извештавање дефинише активности и циљеве којима се 
прописује шта ће се у школи догађати, тако да се суштински принципи и одлике једног образовног 
предлога саопште у форми која ће бити подложна како критичкој анализи, тако и ефикасном 
превођењу у праксу. 
 
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, рада органа, тела и тимова је у функцији 
квалитетног, ефективног и ефикасног рада у школи. Усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 
међупредметних и предметних компетенција.  
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
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6.1.1. Табела: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ 
Развојни 
задатак 

Опис 
активности 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1. Израда обједињеног 
Школског програма који ће 
обухватати школски програм 
основног образовања, 
образивања одраслих и 
средњег образовања, Годишњег 
плана рада школе за наредну 
школску годину и Извештаја 
рада школе за претходну 
школску годину и њихова 
усаглашеност са Развојним 
планом школе 

Усклађивање и 
корелација свих 
делова 
Годишњег плана 
рада школе, 
обједињеног 
Школског 
програма који ће 
обухватати 
школски 
програм 
основног 
образовања, 
образивања 
одраслих и 
средњег 
образовања са 
циљевима, 
задацима и 
активностима 
новог Развојног 
плана школе 

Допуна свих 
планова рада 
тимова, актива, 
стручних већа и 
органа школе 

Наставници 
Руководиоци 
тимова, актива, 
стручних већа и 
органа школе 

Септембaр 2019. уз 
ажурирање сваке 
школске године 

Сва документа у 
школи су у складу 
са законским 
прописима 

Допуњени и 
ажурирани 
планови у складу 
са Развојним 
планом школе 

Формирање три 
радне групе од 
којих ће свака 
радити део 
обједињеног 
Школског 
програма основне 
школе, 
образовања 
одраслих и 
средње школе 
 

Стручни актив за 
развој Школског 
програма и радне 
групе 

До краја школске 
2018/2019. године 

Постоји 
међупредметна и 
хоризонтална 
корелација 
програмских 
садржаја. 
Измењени 
индивидуални 
образовни 
програми  
произилазе из 
корелације 
садржаја школског 
програма и 
педагошких 
профила ученика 

Израђен и усвојен 
обједињен 
Школски програм 
основног 
образовања, 
образивања 
одраслих и 
средњег 
образовања 
 
Записници 
Наставничког 
већа,Савета 
родитеља и 
Школског одбора, 
Стручног актива 
за развој школског 
програма,  
и  других стручних 
већа 

Израда новог 
Школског 
развојног плана 
2019-2024.  
 

Стручни актив за 
развојно 
планирање,  
Тим за 
самовредновање 

До краја школске 
2018/2019. године 

 
У Годишњем 
плану рада школе 
садржан је 
акциони план 
школског развојног 
плана за текућу 
годину. 
 

Израђен и усвојен 
нови Развојни 
план, записници 
Наставничког 
већа,Савета 
родитеља и 
Школског одбора 
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Израда Годишњег 
плана школе за 
2019/2020. годину 

Тим за израду 
годишњег плана 
школе 
 
Наставници 

До краја школске 
2018/2019. и 
септембaр 2019. уз 
ажурирање сваке 
школске године 

 
Годишњи план 
рада школе 
израђен је у 
складу са 
прописима и 
омогућава 
остварење 
циљева и 
стандарда 
образовања и 
васпитања и 
реализацију 
Развојног плана 
 

Израђен и усвојен 
нови Годишњи 
план школе  
 
Записници 
Наставничког 
већа,Савета 
родитеља и 
Школског одбора 
 

Извештавање о 
раду школе за 
претходну 
школску годину 

Израда Извештаја 
рада школе за 
2018/2019. годину 

Тим за израду 
извештаја о раду 
школе 
Наставници 
Стручни сарадници 
Директор 

До краја школске 
2018/2019. и 
септембaр 2019.  

Извештај о раду 
школе израђен је у 
складу са 
предвиђеним 
активностима у 
Годишњем плану 
рада школе за 
претходну школску  
годину 
 

Израђен нови 
Извештај о раду 
школе  
 
Записници 
Наставничког 
већа,Савета 
родитеља и 
Школског одбора 

2. Унапређивање и 
усклађивање наставних и 
ваннаставних активности: 
спортских, радно стваралачких, 
еколошких, музичких, јавних 
дешавања у школи и ван ње 
ради свестранијег развоја 
ученика и квалитетног 
провођења слободног времена 

Израда 
распореда 
организације 
наставе и 
ваннаставних 
активности 

Израда распореда 
часова редовне, 
допунске наставе 
и ваннаставних 
активности у 
складу са 
просторним и 
наставним 
капацитетима 
школе. 

Тим за израду 
распореда  
 
Директор 

Август/септембар 
2019. 

Израђен је 
распоред часова, 
са којим су 
упознати  и 
ученици, 
наставници и 
родитељи 

Распоред часова  
 
Дневници наставе 
и  осталих облика 
образовно - 
васпитног рада 
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Унети садржаје 
осталих облика 
образовно - 
васпитног рада у 
Школски програм 
и Годишњи 
програм рада 
школе. 

Тим за израду 
Школског програма 
и  Годишњег 
програма рада 
школе 

Подељена су 
задужења 
наставницима. 
Направљена је 
листа 
ваннаставних 
активности. 
Ученици су 
укључени у 
различитите 
ваннаставне 
активности. 

Увид у  
документацију 
(Школски програм, 
Годишњи план 
рада, распоред 
часова, дневници 
ваннаставних  и 
слободних 
активности и 
осталих облика 
образовно -
васпитног рада 

 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                                     Развојни план школе 2019-2024. 
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6.2. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
Област Настава и учење представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка 
планирању и припремању наставе и других облика образовно-васпитног рада, реализацији наставе, 
ка активностима ученика, начину учења, оцењивања, праћења, извештавања. 
 
У свакој школи мора да постоји годишњи и оперативни план рада за сваки разред, сачињен у складу 
са прописаним планом и програмом, уз присуство тематске и временске корелације међу 
предметима. Наставници морају да се припремају за час водећи рачуна о избору метода, облика и 
средстава за рад, уважавјући различитости сваког ученика у погледу њихових знања, могућности и 
способности. 
 
Оцењивање постигнућа ученика се мора обавља редовно и сагласно прописаном Правилнику о 
оцењивању ученика, уз поштовање процедура извештавања родитеља или других законских 
заступника о успеху, дисциплини и понашању ученика. 
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
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6.2.1. Табела: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1.Унапређење и 
одржавање 
квалитета наставе 

Примена 
савремених 
образовних метода 
и информационих 
технологија у 
настави и 
угледних часова 

Планирање и 
реализација 
угледних часова 

Стручна већа 
Наставници 
који су одређени да 
реализују 
планиране 
угледне часове 

Током школске 
2019/2020. у складу 
са планом 
професионалног 
развоја наставника 
континуирано 

Oдржани угледни 
часови у оквиру 
разредне и 
предметне 
наставе. 
 

 
 
План рада Тима за 
професионални развој 
наставника  
 
Евиденција одржаних 
часова. 
 
 
Извештај Тима за 
професионални развој 
наставника  
 
 

Набавка и примена 
савремених 
средстава и 
асистивне 
технологије 
(паметне табле, 
опремање учионица 
рачунарима, 
таблетима и 
софтвером, 
умрежени системи 
подршке у раду) 

Наставници 
Директор  

Током школске 
2019/2020..у складу 
са планом 
стручног 
усавршавања 
континуирано 

Наставници 
користе асистивне и  
информационе 
технологије 
у настави и изводе 
угледне часове 

 
Опремљене учиионице 
 
Евиденција о 
посећеним часовима. 
 
Извештај о 
посећеним 
часовима у току 
школске године, 
изведени угледни 
часови у којима су 
коришћене нове 
технологије  
 
Припреме 
наставника за 
час 
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Израда дидактичких 
средстава  и њихова 
примена у настави 

Ангажовање 
наставника на ново 
радно место: 
Сарадник за израду 
дидактичких 
средстава, који у 
корелацији са 
наставницима, 
васпитачима, Тимом 
за инклузивно 
образовање и малим 
ИОП тимовима за 
додатну подршку 
проналази идеје, 
израђује дидактичка 
средстава 
прилагођена 
потребама и 
могућностима 
ученика, чува и 
издаје дидактичка  
средства 
 

Наставници 
 
Сарадник за 
израду дидактичких 
средстава 
 
Мали ИОП тимови   
за додатну подршку 
ученицима 
 

Од шкoлске 
2019/2020.  године 

континуирано 

Наставници користе 
израђена дидактичка 
средства у 
реализацији наставе 

Дидактичка средства 
прилагођена потребама 
и могућностима 
ученика 

 
Обука наставника за 
израду  дидактичких 
средстава на 
акредитованим 
семинарима 
 

Наставници Обучени наставници Сертификати 

Планирање и 
реализација 
угледних часова, 
размена искустава о 
коришћењу 
дидактичких 
средстава 

Наставници 
који су одређени да 
реализују 
планиране 
угледне часове 
 
Стручна већа 
разредне и 
предметне наставе 

Одржани угледни 
часови у оквиру 
разредне и 
предметне 
наставе на којима су  
примењена 
дидактичка средства 
 

Евиденција 
одржаних 
часова. 
 
Извештај о 
стручном 
усавршавању. 
 
Записници 
Стручних већа. 
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Континуирана 
сарадња у оквиру 
стручних већа и 
тимова са 
мултидисциплинарним 
приступом, ради 
постизања што вишег 
степена 
међупредметне и 
хоризонталне 
корелације, како при 
планирању, тако и у 
реализацији наставног 
процеса 

Усклађивање 
наставних тема у 
оквиру истог 
предмета и 
наставних тема 
различитих 
предмета у циљу 
повезивања и 
корелације 
наставних садржаја 
у оквиру Школског 
програма, 
оперативних 
планова и ИОП2и  

Наставници  
Стручни актив за 
развој школског 
програма 
Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Август/септембар 
2019 . године и 
континуирано 

Висок ниво 
усклађености 
наставних тема и 
садржаја различитих  
предмета 

Планови наставника 
 
Записници Стручног 
актива за развој 
школског програма и 
Тима за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 
 

Јачање 
консултативног 
односа између 
стручњака у области 
психомоторне 
реедукације, логопеда 
и одељенских 
старешина у основној 
школи (посебно у 
нижим разредима) и 
средњој школи по 
потреби  

 
На Малим ИОП 
тимовима 
консултоваће се 
индивидуални 
наставници и 
одељенски 
старешина о 
унапређењу ИОП2 и 
реализацији 
програмских 
садржаја применом 
одређених приступа 
и метода  
 

Мали ИОП тимови  
за додатну подршку 
ученицима 
 
Тим за инклузивно 
образовање 
 
Одељенски 
старешина 
 
Индивидуални 
наставници 

Континуирано 

Напредак ученика на 
плану 
психомоторике и 
говора у складу са 
психофизичким 
могућностима 

Периодичне 
дефектолошке процене 
уз евалуацију ИОП-а 
Извештаји Тима за 
инклузивно образовање  
 

 
Сензомоторна 
интеграција  

Индивидуални 
третмани у трајању 
од 30 минута 
планирају се у 
оквиру ИОП-2 на 
основу  
индивидуалне 
процене сваког 
ученика  

Стручни тим школе 
Мали ИОП тимови 
за додатну подршку, 
Тим за инклузивно 
образовање 
Одељенски 
старешина 
Индивидуални 
наставници 

Континуирано 

Додатно едукован 
кадар у области 
сензорне 
интеграције 
Побољшање пажње  
и организације 
перцепције  што 
позитивно утиче на 
понашање и  процес 
учења 

Записници тимова, 
ИОП-2 , 
Свеске праћења и 
евиденција о 
ученицима 
Уверења о едукацији 
наставника 
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Израда посебног 
распореда извођења 
активности у 
зависности од  
распореда часова 
наставника који 
реализује и 
распореда часова 
ученика 

Стручни тим школе 
 
Мали ИОП тимови 
за додатну подршку 
 
Тим за инклузивно 
образовање 
 
Одељенски 
старешина 
 
Индивидуални 
наставници 
 

Континуирано 

Додатно едукован 
кадар у области 
сензорне 
интеграције 
 
Побољшање пажње  
и организације 
перцепције  што 
позитивно утиче на 
понашање и  процес 
учења. 

Записници тимова, 
ИОП-2 , 
Свеске праћења и 
евиденција о 
ученицима 
Уверења о едукацији 
наставника 

Додатно едуковати 
кадар у том правцу 
 

Уколико дете има 
налаз и мишљење 
неуропсихијатра о 
антиепилрптичкој 
терапији сензорна 
интеграција ће се 
изводити без 
коришћења 
светлосних ефеката 
или се неће 
изводити по одлуци 
Стручног тима  
школе 
 

Стављање дела 
дворишта у функцију 
„Сензорне баште“ за 
сађење зачинског 
биља  

Наставници 
Васпитачи 
Ученици 

Од школске 
2019/2020. 
континуирано 

 
Добро припремљено 
окружење и 
активности које 
развијају пажњу, 
перцепцију, пружају 
могућност 
релаксације у 
мирном природном 
окружењу 
 
 

Сензорна башта коју су 
заједно уредили 
наставници, васпитачи 
и ученици у оквиру 
слободних активности 
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Усаглашавање 
наставних планова и 
програма са 
могућностима и 
карактеристикама 
ученика. 

 
Опсервација ученика  
 
Израда педагошког 
профила ученика 
 
Израда ИОП2 
 
Евалуација ИОП2 
 
Формирање 
документације 
ученика са 
предлогом за измену 
  
Усвајање предлога 
од стране 
Педагошког 
колегијума и 
упућивање предлога 
ИРК 
 

  
Мали ИОП тимови 
  
Тим за инклузивно 
образовање  
 
Педагошки 
колегијум  
 
ИРК  

Континуирано 

Успешно 
реализована 
настава у 
природи  

 

Записници седница 
Школског одбора и 
стручних већа  
Извештај о реализацији 
наставе у природи  
Фотографије на 
школском сајту и у 
Летопису школе  

Реализација наставе у 
природи  
 

Договор свих 
учесника образовно-
васпитног процеса о 
дестинацији и 
одабир исте  
Прибављање 
сагласности 
Школског одбора, 
родитеља и других 
законских заступника 
за одлазак ученика 
на наставу у 
природи  
Организација 
(смештај, превоз, 
исхрана, обиласци  

Директор  
Школски одбор  
Одељенске 
старешине  
Групни васпитачи  

Од школске 
2019/2020.  
 

Успешно 
реализована 
настава у 
природи  

 

Записници седница 
Школског одбора и 
стручних већа  
Извештај о реализацији 
наставе у природи  
Фотографије на 
школском сајту и у 
Летопису школе  
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6.3. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
 
Област Образовна постигнућа ученика испитује у којој мери резултати ученика на завршном испиту 
показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 
индивидуалних циљева учења. Постигнуће ученика као једна од основних категорија и стуб ослонца 
доброг и успешног школовања, очитава се у резултатима успешно реализованих и за живот 
припремљених личности. 
 
Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. Резултати завршних 
испита показују колико су ученици мотивисани, какве вредности су им приоритет у животу, колико им 
је важан квалитет знања и на крају како се он реализује кроз оцене и успех. 
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
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6.3.1. Табела: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1.Организовање и 
реализовање 
припремне наставe 
за полагање 
завршних 
испита ученика VIII 

разреда 

 

Израда тестова за 
пробни и завршни  
испит са 
измењеним 
садржајем 

 
Формулисање 
тестовних задатака 
на основу ИОП2  
Планирање часова 
припреме за 
полагање 
завршног испита 
 

Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 
ученика,  одељенски 
старешина  
VIII разреда 
 

У току другог 
полугодишта 
школске године 
током редовне и 
допунске наставе 

Израђени тестови за 
полагање пробног и  
завршног испита 

Резултати  пробног и 
завршног испита 
Извештај о плагању 
завршног испита 
Записник одељенског 
већа 
Уверење  о 
обављеном 
завршном испиту  
 у основном 
образовању и 
васпитању 
 

Планирање, 
припремање и 
реализација часова 
припреме за 
полагање завршног 
испита 

Реализација часова 
припреме за 
полагање 
завршних тестова 

 
Израђен је план 
часова припреме за 
полагање Завршног 
испита. 
Реализована 
припремна настава. 
Боља постигнућа 
ученика на завршном 
испиту од постигнућа 
на пробном  испиту 
 

2.Организовање и 
реализовање 
завршних испита 
ученика средњег 
образовања 

Планирање, 
припремање и 
реализација  
завршног 
испита ученика 
средњег 
образовања 

Формирање комисија 
по подручјима рада 
(хемија неметали 
графичарство, 
машинство и обрада 
метала, текстилство 
и кожарство, 
пољопривреда, 
производња и 
прерада хране) 

Мали ИОП тимови за 

додатну подршку 

ученика, Стручни тим 

школе, настави 

практичне наставе, 

одељенске 

старешине 

У мају сваке школске 

године 
Позитивне оцене на 
завршним испитима 

Резултати завршног 

испита 

Извештај о плагању 

завршног испита 

Записник о полагању 

завршног испита 
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3.Омогућити 
напредовање 
ученика према 
њиховим 
могућностима  
 

Развијање  
знања и вештина 
према 
могућностима 
ученика 

Опсервација ученика 
са циљем процене 
Израда педагошког 
профила и ИОП2 
Евалуација ИОП2 

Стручни тим школе  
Мали ИОП тимови за 
додатну подршку  
ученицима, ТИО тим  

Континуирано током 
школске 
године 

Степен реализације 
предвиђених исхода, 
постигнут  ниво 
адаптираности на 
школско-интернатске 
услове и 
мотивисаност за 
наставу и учење 

Увид у педагошку 
документацију 
 
Записници и 
извештаји Стручног 
тима и Тима за 
инклузивно 
образовање 
 
Свеске праћења и 
евиденција о 
ученицима 

Развијање 
ученичких 
компетенција за 
различите облике 
учења 

Изношење примера 
добре праксе на 
састанцима малих 
ИОП тимова и на 
Тиму за инклузивно 
образовање 

Разматрање 
предлога нових 
метода и примене 
дидактичких 
средстава на 
састанцима Тима за 
инклузивно 
образовање  

Подстицање 
мотивације за 
учење 

Подршка адаптацији 
ученика на школско-
интернатске услове 

4.Промовисање 
постигнућа 
ученика 

Промовисање 
постигнућа ученика 
у наставним и 
ваннаставним 
активностима 
путем школског 
сајта и Летописа 
школе 
 

Презентовати 
постигнућа ученика у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима на 
сајту школе и у 
Летопису: награде на 
спортским 
такмичењима, 
хуманитарне акције, 
неговање здравих 
стилова живота и 
одговорности за 
сопствено здравље, 
примери позитивног 
понашања 

Администратор 
школског сајта и 
Летописа школе 
 
Наставници 

У току школске 
године  

Сајт школе и Летопис 
школе су 
ажурирани 

Сајт школе 
 
Летопис школе 
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6.4. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Област Подршка ученицима представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени 
ка повећању квалитета бриге о ученицима, подршци њиховог учења, социјалном и личном развоју, 
професионалној оријентацији. 
 
Постигнућа и успех ученика морају да се прате и анализирају и сходно томе да се планирају 
активности које ће помоћи свим ученицима. За сваког ученика, а у скаладу са индивидуалним 
снагама, потребама и могућностима, потребно је израђивати индивидуални образовни план. 
Ученике је потребно укључивати у активности које се организују како у локалној заједници, тако и на 
територији града Београда и шире. 
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
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6.4.1. Табела: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1.Побољшање 
квалитета 
сарадње од 
значаја за 
образовно -
васпитни  процес 

Сарадња у  
професионалној 
оријентацији и 
каријерном  
вођењу  
ученика 

Сарадња са 
родитељима и 
законским 
заступницима ученика. 

Тим за 
професионалну 
оријентацију и 
каријерно вођење 
 
Стручни тим школе 
 
Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 
ученицима 
 
Тим за инклузивно 
образовање 

Континуирано 

90% ученика је 
након завршеног 
осмог разреда 
уписало средњу 
школу. 
 
Број запослених 
ученика након 
завршетка средње 
школе  
 

Број уписаних 
ученика у средњу 
школу и број 
запослених  
ученика након 
средње школе. 
 
Информације 
добијене од  
родитеља и Центара 
за социјални рад 

Посете основним и 
средњим школама на 
територији Републике 
Србије 
Сарадња са 

општинама, Центрима 

за социјални рад 

Сарадња са 
Национачном службом 
за запошљавање. 
Сарадња са 
послодавцима. 

Сарадња са 
широм 
друштвеном 
средином 
у наставним и 
ваннаставним 
активностима 

Интензивирати 
сарадњу са 
здравственим 
установама, Центрима 
за социјални рад, 
Установом за децу и 
младе „Сремчица“, 
хуманитарним 
организацијама, 
компанијама, 
културним 
институцијама, 
медијима, локалном 
заједницом, кроз 
различите акције 
и манифестације. 

Директор школе и  
школски тимови 

Заједнички пројекти, 
заједничке 
акције, број посета, 
консултација 
и одржаних 
састанака путем 
телефона или лично. 

Уговори о 
донаторству, 
објаве на сајту 
школе о донаторима, 
извештаји, 
фотографије, 
број потписаних 
протокола о 
сарадњи 
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Убрзавање 
протока 
информација у  
процесима 
сарадње у оквиру 
школе и ван ње 

Развијење ИКТ 
инфраструктуре 
(опрема, софтвери, 
апликације, умрежени 
системи) 

Сарадник школе за 
техничку подршку у 
одржавању 
информационих 
система. 
Сви учесници у 
образовно -
васпитном процесу 

Повећан проток 
информација међу 
учесницима у 
образовно -
васпитном процесу и 
боља сарадња 

Ажуриранан сајт и 
мејлови школе, 
благовремена 
информисаност 
појединаца о 
значајним 
садржајима 

Наставити и 
унапредити 
сарадња 
са Факултетом за 
специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију и 
сродним 
факултетима. 

Одржавање угледних 
активности и 
представљање 
васпитног рада од 
стране васптача школе 
студентима 
Редовна прекса, вежбе 
и активности судената 
у склопу одређених 
испита из предмета 
Методика васпитног 
рада 

Директор 

Управник дома 

Наставници 

Васпитачи 

Потписан протокол о 

сарадњи. 

Број студената 

на пракси и 

редовним 

вежбама. 

Протокол о сарадњи 
Записници са 
Педагошких већа 

2. Мере превенције 
осипања ученика 

Сарадња са 
родитељима или 
старатељима 
ученика 

Инсистирати на 
јављању школи сваки 
пут када ученик 
изостане. Тиме се 
добија увид у 
изостајања ученика, 
прати се разлог 
изостајања да би се 
могло правовремено 
реаговати, уколико 
изостанци нису 
оправдани 

Стручни тим школе 
Одељенски 
старешина 
Родитељи или 
старатељи 

Континуирано у току 
школске године 

Ученици су редовни 
на настави 
 
Смањен број 
изостанака  
 
Смањен ризик од 
напуштања школе  
и осипања ученика 

Дневник рада 
наставника  
Извештаиј са 
одељенских већа 
Записници Стручног 
тима школе 

Праћење 
изостајања као 
главног 
индикатора ризика 
од напуштања 
школе 

Индивидулно 
разговарати са 
ученицима који 
нередовно похађају 
наставу  

Стручни тим школе 
Одељенски 
старешина 
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Континуирани рад 
на развијању 
свести о значају 
образовања 

Заједнички рад 
наставника и 
родитеља на јачању 
мотивације ученика за 
стицање знања 

Стручни тим школе 
Одељенски 
старешина 
Родитељ или 
старатељ 

Побољшање 
квалитета наставе 

Рад на јачању 
компетенција 
наставника за 
индивидуализовану и 
диференцирану 
наставу путем стручног 
усавршавања 
наставника, поготово у 
вишим разредима, 
како би се унапредио 
квалитет образовања и 
постигао позитиван 
ефекат на образовне 
исходе оне популације 
ученика који не долазе 
редовно у школу 

Наставници 
Мали ИОП тимови за 
додатну подшку 
ученика 
Тим за инклузивно 
образовање 
Директор 
 

Континуирано у току 
школске године 

Ученици су редовни 
на настави 
 
Смањен број 
изостанака  
 
Смањен ризик од 
напуштања школе  
и осипања ученика 

Дневник рада 
наставника 

Примена савремених 
дидактичких средстава 
у настави  

Организовање 
ваннаставних 
активности  у 
складу са 
могућностима 
ученика 

Сажимање секција, 
израда новог плана 
рада секција ради 
укључивања што већег 
броја ученика  зависно 
од њихових 
капацитета. 
Укључивање у школске 
приредбе, 
организација излета и 
посета којима ће се 
боравак ове деце у 
школи учинити 
пријатним. Јачање 
вршњачке сарадње 

Наставници  
 
Васпитачи 
 
Директор 
 
Пријатељи и 
донатори школе 

Сајт школе 
Летопис школе 
Дневник рада 
наставника 
Годишњи план рада 
школе 
Извештај о раду 
школе 
Дневник и књига 
евиденције осталих 
облика образовно-
васпитног рада  
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6.5. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      ЕТОС 
 
 
Област Етос представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка позитивном 
утицају на квалитет климе и односа у школи и у окружењу, на подстицању заједништва, сарадње, 
осећаја припадности школи и окружењу, једнакости, правичности, партнерству. 
 
У свакој школи потребно је да се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и 
уважавање, као и да се подстиче на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу и бригу 
о другима. Међусобни односи морају бити без предрасуда у погледу социјалног статуса, 
вероисповести, националне и родне припадности.  
 
Школа треба да буде центар културних и спортских активности у локалној заједници, уз адекватну 
медијску промоцију школе, као и сарадњу са институцијама, како у локалној заједници, тако и са 
институцијама на територији града Београда и шире. 
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
 
. 
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6.5.1. Табела: ЕТОС 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум успеха Извор доказа 

1. Mотивација 
ученика и свих 
запослених у 
школи за што 
квалитетније 
међусобне односе 
у циљу стварања 
подстицајне радне 
атмосфере 

Подршка личном и 
социјалном развоју 
ученика 

Подршка и помоћ 
ученицима  у 
процесу адаптације 
на школко -
интернатске услове 

Стручни тим школе  
Наставници и 
васпитачи 
Центри за социјални 
рад 
Родитељи други 
законски заступници 

Континуирано 

Већи број деце 
укључен у 
ваннаставне 
активности. 

Извештаји 
наставника,  
васпитача  
и Стручног тима 
школе 
 
Записници Стручног 
тима школе 
 
Дневници  рада 
наставника 
 
Сајт школе 
 
Летопис школе. 

Подстицати ученике 
на учествовање у 
разноврсним 
ваннаставним 
активностима у 
складу њиховим 
интересовањима, 
могућностима и 
специфичностима 

Пријатељи школе 
Руководиоци 
секција 

Подршка и помоћ 
ученицима у 
учествовању на  
различитим 
манифестацијама и  
дружењима у широј  
друштвеној средини 
 

Одељенске 
старешине 
Групни васпитачи 

Подстицање 
формирања и 
неговања 
позитивних ставова 
и развој социјалних 
вештина ученика 

Идентификовати 
проблеме у 
понашању и 
направити план и 
стратегије у циљу 
сузбијања 
непожељних облика 
понашања 
 

Стручни тим школе 
Одељенске 
старешине и групни 
васпитачи 

Континуирано 

Облици непожељног 
понашања су 
редуковани применом 
стратегија и планова 
додатне подршке 

Извештаји и 
записници Стручног 
тима школе 
 
Листе праћења или 
евиденције о 
ученику 
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Реализација и 
праћење стратегија 
за корекцију и 
ублажавање 
одређених проблема 
у понашању и 
допуњавање и 
прилагођавање 
истих 
 

Одељенске 
старешине 
 
Групни васпитачи 
 
Стручни тим школе 
 

Континуирано 

Облици непожељног 
понашања су 
редуковани применом 
стратегија и планова 
додатне подршке 

 
Извештаји и 
записници Стручног 
тима школе и Tима 
за заштиту од 
диксриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
Листе праћења или 
евиденције о 
ученику 
 

Омогућити радну 
атмосферу у којој 
ће се сви учесници 
образовно-
васпитног процеса 
осећати сигурно и  
безбедно уз 
међусобно 
поштовање и 
уважавање  
 

 
Упoзнaвaњe свих 
учесника образовно-
васпитног процеса 
шкoлe o Прoгрaму 
зaштитe oд нaсиљa и 
Прoтoкoлу, едукација 
и информисање о 
облицима 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Стручни тим школе 
 
Tим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Континуирано 

Одржана предавања, 
радионице и број 
укључених наставника 
и ученика 

Извештаји и 
записници Стручног 
тима школе и  
Tима за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
 

Организација и 
реализација 
едукативно - 
психолошких 
радионица у којима 
се подстиче 
поштовање 
различитости, мирно 
решавање  
конфликата, 
толеранција, 
реаговање у 
ситуацијама насиља 
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2. Унапређивање и 
одржавање 
међусобних 
односа свих 
учесника у 
образовно-
васпитном процесу 
 

Сарадња са 
родитељима, 
другим законским 
заступницима и 
Центрима за 
социјални рад 

Одржавање 
родитељских 
састанака 

Одељенски 
старешина 
 
Групни васпитач 
 
Психолог 
 
Директор школе 
 
Стручни тим школе 

Минимум 4 пута 
годишње 

80% 
родитеља/старатеља 
присуствује  

Извештаји 
Школски сајт 
Летопис школе 
Фотографије 
Видео записи 
Новински чланци 
Објаве у 
електронским 
медијима 

Отворена врата 
 
Састанци Стручног 
тима школе 

Једном месечно 
20% 
родитеља/старатеља  
присуствује 

Присуство на 
школским 
манифестацијама и 
свечаностима 

Минимум једном 
годишње  

20% 
родитеља/старатеља  
присуствује  

Промовисање 
школе и свих 
учесника 
васпитно-
образовног 
процеса 

Ажурирање сајта 
школе, летописа, 
учествовање на 
стручним скуповима 
и  
манифестацијама. 

Администратор 
школског сајта и 
Летописа школе 
Наставници 
Директор 

Континуирано 

Број манифестација,  
догађаја и 
појављивања 
школе у медијима 

3. Промовисање 
успеха  наставника 
и ученика 

Подршка, јавне 
похвале и истицање 
успеха наставника 
и ученика 

Постављање 
фотографија на 
школском сајту и у 
Летопису школе, 
уређивање паноа 
са фотографијама 
успеха и постигнућа,  
 

Администратор 
школског сајта и 
Летописа школе 
Наставници 
Васпитачи 

Од 2019-2024. 

Уређени панои са 
фотографијама успеха 
и постигнућа, 
објављене 
фотографије и 
текстови на сајту и у 
летопису 

Фотографије 
 
Записници са 
седница 
Наставничког већа  

Интерни систем 
награђивања 
наставника и 
ученика 

Усагласити 
критеријуме 
о награђивању и 
начину награђивања 
према постигнутим 
резултатима 

Директор 
Школски одбор 

Израђен јасан 
правилник са 
утврђеним 
критеријумима и 
врстама награда. 

Правилник 
Записници 

 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                                     Развојни план школе 2019-2024.  
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6.6. КЉУЧНА ОБЛАСТ:  
      ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 
 
Област Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима јесте област у 
којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка професионалној компетенцији, умећу и 
способностима руководиоца, ефикасности руковођења, тимски рад, школски менаџмент, планирање 
и остваривање школског развојног плана, извештавање о квалитету рада, обезбеђивању квалитета, 
усавршавању кадра, оплемењивању простора и опреме, учествовање располагању у финансијским 
средствима итд. 
 
За успешан развој школе неопходан је усаглашен и координисан рад стручних органа, тимова и 
служби у школи, као и постизање вишег ниво одговорности и радне дисциплине.  
У погледу људских ресурса неопходно је стручно усавршавање кадра, као и учествовање школе у 
пројектима различитих институција које се баве унапређењем наставе.  
У погледу материјално-техничких ресурса неопходно је да школа поседује учионице које су 
адекватно опремљене и пролагођење способностима и потребама ученика.  
Осим тога, јако битно за функционисање сваке школе јесте и учествовање на конкурсима за 
додељивање финансијских и техничких средстава, као и упућеност у расположиве ресурсе у 
локалној средини који могу да повећају квалитет рада школе 
 
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области. Дати су у табели која следи. 
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6.6.1. Табела: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум 

успеха 
Извор доказа 

1.Унапређење 
организације, 
руковођења и 
управљања, 
обезбеђивање 
квалитетнијег и 
успешнијег рада 
школе 

 
Усклађивању 
планова и 
програма свих 
органа школе 
 

Анализа и договор 
приликом израде 
планова рада свих 
органа школе 

Руководиоци 
стручних органа 
Директор 

Почетком сваке 
школске године 

Усклађени планови и 
програми рада 

Документација 

Увођење иновација 
система за 
праћење 
и вредновање 
квалитета рада 
школе 
 

Редовно вршење 
увида и праћење 
образовно-васпитног 
рада 

Директор 
Помоћник директора 
Психолог  
Андрагог 

Током године, по 
плану рада 

Број посећених 
часова 

Евиденција о 
посећеним 
часовима 
 
Извештаји 

Равномерно 
распоређивање 
активности 
запослених у 
школи 

Прецизна, 
и праведна подела 
активности 
запосленима, у 
складу са 
способностима и 
интересовањима 
 

Директор 
Почетком школске 
године, по потреби 

Равномерна 
подела задужења на 
све чланове 
колектива 

Годишњи план рада 
школе 
 
Четрдесеточасовна 
радна недеља 
 

 
Конституисање 
организационе 
структуре са јасно 
дефинисаним 
процедурама и 
носиоцима 
одговорности 
 
 

Прецизно и јасно 
подељена задужења, 
одговорности и 
обавеза 

Директор 
Руководиоци 
тимова 
Наставници  
Васпитачи 
Школски одбор 

Почетком сваке 
школске године 

Добра сарадња, 
комуникација и 
одсуство 
неразјашњених 
процедура 

Унутрашња 
систематизација 
Мапа 
организационе 
структуре 
Правилници 
Школски протоколи 
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Подстицање 
отворености и 
поверења за 
промене и 
иновације у школи 

Подршка и 
подстицање 
наставника за 
примену савремених 
наставних средстава, 
метода и облика 
рада у настави 

Директор 
Стручна већа 
Психолог 

Континуирано  

Коришћење 
разноврсних 
наставних 
средстава, 
метода и 
облика рада 

Извештаји психолога 
и директора 

Побољшати систем 
информисања о 
свим важним 
питањима о школи 

Благовремено 
обавештавање од 
стране руководећих 
органа школе о свим 
важним 
информацијама о 
раду школе 

Директор 
Представници 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Руководиоци 
актива и 
стручних већа 
Синдикат 
Друштво 
дефектолога  

Континуирано  

Све важне 
информације 
су благовремено 
и јасноистакнуте на 
огласној табли 
школе и на 
седницама 
Наставничког већа, 
Савета родитеља и 
Школског одбора 

Записници са 
седница 
Наставничког већа, 
Савета родитеља и 
Школског одбора 

2.Повећање 
компетенције 
наставника 
континуираним 
стручним 
усавршавањем 

Планирати стручно 
усавршавање 
патећи нове 
трендове и 
интересовања 
наставника, 
стручних 
сарадника и 
директора у циљу 
континуираног 
професионалног 
развоја  

 
На састанцима 
стручних већа 
изабрати 
акредитоване 
семинаре, 
конференције, 
специјализације и 
одредити наставнике 
и термине за угледне 
часове 
 

Тим за 
професионални 
развој 
 
Наставници 

2019-2024. 

Реализован 
број конгреса, 
семинара, 
специјализација, 
студијских 
посета и 
пројеката 

Сертификати 
Уверења 
Дипломе 

Планирање 
стицања звања 
наставника и 
стручних 
сарадника 

Инормисање 
наставника и 
стручних сарадника 
о условима и 
поступцима 
напредовања и 
стицања звања 
 

Директор 2019-2024.  

Сви наставници и 
стручни сарадници 
школе су упознати са 
условима и 
поступцима 
напредовања и 
стицања звања 

Записника са 
седница 
Наставничког већа 
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Достављање захтева 
и доказа о 
испуњености 
услова за стицање 
звања: Стручном 
већу, Наставничком 
већу, Савету 
родитеља, Школском 
одбору као и 
прибављање 
позитивног  
мишљења 
наведених 
 

Кандидат за 
стицање звања 

2019-2024.  
Већи број захтева 
предатих правној 
служби 

Евиденција 
броја захтева 

3. Проширење 
обима подручја 
рада школе: 
Трговина, 
угоститељство и 
туризам, образовни 
профил Припремач 
намирница 

Верификација 
подручја рада 
Трговина, 
угоститељство и 
туризам, образовни 
профил Припремач 
намирница 

Прибављање 
документације и 
обраћање 
Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
са захтевом за 
верификацију 
подручја рада 
Трговина, 
угоститељство и 
туризам, образовни 
профил Припремач 
намирница 
 

Директор 
Школски одбор 
Стручни органи 
школе 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 

Од школске 
2019/2020.   

Проширена 
делатност школе и 
већи избор 
образовних профила 
за упис ученика у 
средњу школу 

Документација о 
верификацији новог 
подручја рада и 
образовног профила 

Обезбеђивање 
услова за 
верификацију 
новог подручја 
рада и образовног 
профила 

Техничко опремање 
постојећег кухињског 
простора, 
обезбеђивање 
неопходних 
кадровских услова 

Обезбеђени сви 
неопходни услови, 
материјал и кадар 

Чињенично стање 
Документаација 
Рачуни 
Уговори 
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4. Побољшање 
материјално 
техничких услова 
школе и Дома 
ученика 

Опремање 
учионица и 
школске зграде 

Набавка намештаја и 
расхладних 
уређаја (клима) у 
свим учионицама 
 

Директор 
Школски одбор 
Донатори 

У току 2019/2020.  
Учионице 
опремљене и 
климатизоване 

Чињенично стање 
Рачуни 
Уговори 

Набавка  и израда 
дидактичких 
средстава 

Континуирано 

Дидактички 
материјал се користи 
у реализацији 
наставно-васпитног 
процеса 
 

 
Реновирање и 
поправка прозора  
 

 

Изградња новог 
објекта за 
радионице и 
учионице 

Рушење постојећег и 
изградња новог 
(монтажног) објекта 
предвиђеног за две 
учионице и две 
радионице 
(Текстилство и 
кожарство, Хемија, 
неметали и 
графичарство) 

Директор 
Школски одбор 
Секретаријат за 
образовање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 

Од школске 
2021/2022. 

 

Радионице и 
учионице се користе 
у реализацији 
наставно-васпитног 
процеса и практичног 
рада 

Чињенично стање 
Рачуни 
Уговори 

 
Опремање 
интерната основне 
школе  

Набавка намештаја, 
расхладних 
уређаја (клима) у 
свим просторијама 
интерната ОШ 

Директор 
Управник Дома 
Школски одбор 
Донатори 
Секретаријат за 
образовање 

У току 2019/2020. 
Пријатан и безбедан 
простор за боравак 
ученика  

Чињенично стање 
Рачуни 
Уговори 

Поправка столарије 
(врата и прозори)  

Санација степеништа 
унутар зграде  
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5. Унапредити 
безбедност 
ученика у школи 

Унапређење 
видео-надзора 

 
Набавка и 
постављање 
додатних камера у 
систему видео-
надзора школе, дома 
ученика и школског 
дворишта 
 

Директор 
ГО Чукарица 

У току  
2019/2020.  
и по потреби 

Већа покривеност 
видео-надзором ради 
унапређивања 
безбедности ученика 

Чињенично стање 
Рачуни 
Уговори 

Физичко 
обезбеђење школе 

 
Обезбедити лице 
(школски полицајац) 
које ће обилазити 
школу због честих 
неовлашћених 
улазака на посед 
школе у вечерњим 
сатима 
 

Директор 
Начелник МУП-а 
Чукарица 

Од 2019/2020. 
минимум једном 
недељно 

Унапређена 
безбедност ученика и 
објеката школе и 
дома ученика 

Протокол о сарадњи 
са МУП Чукарица 
Евиденција у књизи 
дежурства 

Санација 
степеништа и 
паркинга испред 
школске зграде  
 

У сарадњи са ГО 
Чукарица, урадити и 
реализовати пројекат 
санације степеништа 
и паркинга испред 
школске зграде  

Директор  
ГО Чукарица  

Од школске 
2021/2022. године  
 

Унапређена 
безбедност ученика и 
објеката школе и 
школског дворишта  
 

Урађена пројектна 
документација  
Чињенично стање  

6. Подизање 
угледа школе и 
мотивисање 
родитеља за упис 
нових ученика 

Промовисање 
школе 

Учешће и 
организација на 
манифестацијама, 
трибинама, 
конгресима; Медијска 
заступљеност 

Директор 
Тим за развојно 
планирање 
Тим за стручно 
усавршавање 

2019-2024. 
Број учешћа на 
планираним 
активностима. 

Извештаји 
Сајт школе 
Сертификати 
Фотографије 
Видео записи 
Објављени чланци у 
електронским 
медијима 

Израда рекламног 
материјала 
(календари, 
роковници, оловке, 

лифлети...)  
 

Тим за маркетинг 
школе  
Школске радионице  

Од школске 
2019/2020. 
континуирано  
 

Веће интересовање 
за упис ученика у 
нашу школу  
 

Рекламни материјал 
израђен у школским 
радионицама  
 



43 

 

7. Омогућити 
увођење 
иновација у 
настави и 
васпитном раду 

Укључивање 
наставника и 
васпитача у 
међународне 
едукације и 
пројекте у земљи и 
иностранству 

 
Праћење програма 
међународних 
едукација и обука у 
земљи и 
иностранству и 
утврђивање 
критеруијума за 
одабир приоритета и 
реалних потреба које 
школа има као и 
наставника који ће 
похађати одређене 
обуке 
 

Директор 
 
Тим за 
професионални 
развој 

2019-2024. 

Број наставника који 
су прошли 
међународну 
едукацију 

Сертификати 
Уверења 
Фоторграфије 
Презентације 
Извештаји 
Сајт школе 
Летопис школе 

Учешће у 
међународним 
едукацијама и 
пројектима 

 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                                     Развојни план школе 2019-2024. 

44 

 

7. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА 
УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 
 
 
 
Циљеви: 
 

 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз 
њихово индивидуално напредовање у сагласности са исходима постигнућа  

 Остваривање предвиђених исхода 
 
 

 
Задаци: 
 

 Опсервација, израда педагошкоих профила, израда ИОП2 и евалуација 

 Обезбеђивање критеријума оцењивања узимајући у обзир специфичности и тешкоће у 
психофизичком развоју наших ученика 

 Континуирано праћење остварености ИОП2 
 

 
 
Активности: 
 

 Анализа резултата на завршном испиту 

 Узимање у обзир резултата са завршног испита при планирању образовно-васпитног рада за 
наредну годину 

 Организовати допунску наставу за све ученике осмог разреда 

 Организовати припрему ученика за полагање завршног испита од другог полугодишта 

 Примена метода којима ће се ученици учити примени стечених знања 
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ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / МЕРЕ РЕАЛИЗАТОР 

Август 

Анализа постигнућа ученика на завршном испиту 
у јуну и извештај о постигнућима 

Чланови Стручних актива 

Израда годишњег плана редовне наставе на 
основу анализе успеха ученика на завршном 

испиту 

Израда годишњег плана допунске и припремне 
наставе на основу анализе успеха ученика на 

завршном испиту 

Септембар  
и октобар 

Опсервација и процена образовних капацитета 
ученика осмог разреда 

Тим за инклузивно 
образовање 

Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 

Новембар 

Израда педагошких профила на основу којих се 
израђује ИОП2 

Упознавање родитеља са предвиђеним 
активностима и укључивање у процес израде 

педагошког профила и ИОП2 

Децембар-јун 
Планирање организовање припремне наставе за 

завршни испит 

Април 

Реализација и анализа пробног завршног испита у 
организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за ученике 8. разреда. 
Обавештавање родитеља о резултатима. 

Одељенски старешина 
Чланови комисије за 

реализацију завршног 
испита 

Мај 

Анализа резултата пробних тестова завршног 
испита за ученике 8. разреда и интензивирање 
рада на областима у којима су показали низак 

ниво постигнућа 

Тим за инклузивно 
образовање 

Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 

Јун Реализација завршног испита 

Одељенски старешина 
Чланови комисије за 

реализацију завршног 
испита 

Август Анализа предвиђених и остварених исхода 

Тим за инклузивно 
образовање 

Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 
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8. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И 
РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
 
 
 

МЕРЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗОВАЊА 
НОСИОЦИ 

 
Успостављање корелације између 
предвиђених наставних садржаја 
Националног плана и програма са 

могућностима ученика 
 

Септембар - 
Новембар 

Стручни актив за развој Школског 
програма 

Тим за инклузивно образовање 
Мали ИОП тимови за додатну подршку 

ученицима 

Праћење садржаја Школског 
програма у односу на могућности 

ученика 
Континуирано 

 
Стручни актив за развој Школског 

програма 
Тим за инклузивно образовање 

Мали ИОП тимови за додатну подршку 
ученицима 

 

Праћење садржаја оперативних 
планова рада наставника  у односу 

на могућности ученика 
Континуирано 

 
Стручни актив за развој Школског 

програма 
Тим за инклузивно образовање 

Мали ИОП тимови за додатну подршку 
ученицима 

 

Успостављање корелације између 
Школског програма, оперативних 

планова наставника и ИОП2 
Континуирано 

 
Стручни актив за развој Школског 

програма 
Тим за инклузивно образовање 

Мали ИОП тимови за додатну подршку 
ученицима 

 

Праћење напредовања ученика 
кроз евалуацију ИОП2 

По потреби 
Тим за инклузивно образовање 

Чланови малих ИОП тимова за додатну 
подршку ученицима 

Информисање запослених о 
новинама у изради ИОП2 

Континуирано 

 
Тим за инклузивно образовање 

Чланови малих ИОП тимова за додатну 
подршку ученицима 
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8.1.  ПРOГРAM РAДA ЗA ПOДРШКУ УЧEНИЦИMA 
 
Основни облик пружања подршке ученицима са сметњама у развоју је реализовање наставних 
садржаја кроз израду ИОП2, који подразумевају прилагођавање и измену садржаја образовно-
васпитног рада и исхода и стандарда постигнућа.  
 
 

AКTИВНOСTИ НAЧИН РEAЛИЗAЦИJE НOСИOЦИ 

1. Евидентирање 
- прикупљање података о ученику 
- опсервација ученика 

Стручни тим школе 
Тим за инклузивно 

образовање 
Мали ИОП тимови за 

додатну подршку 
ученицима 

2. Прилгoђaвaњe 
садржаја, мeтoдa, 
облика рада и 
средстава кoд: 

- oбрaдe грaдивa 
- зaдaтaкa 
- прoвeрe знaњa 
- oргaнизaциje учeњa 
- пoнaшaњa 

- израда педагошког профила ученика 
- израда ИОП2 
- евалуација ИОП2 
- дифeрeнцирaни зaдaци пo нивoимa слoжeнoсти 

(пoштуjући пoстaвљeнe исходe: oснoвни, срeдњи и 
нaпрeдни) 

- прилагођавање техника учења 
- дoпунска нaстaвa 
- слoбoднe aктивнoсти 
- учeшћe нa тaкмичeњимa 
- сaрaдњa сa рoдитeљимa  
- кoнсултoвaњe Стручног тима школе (дaвaњe упутстaвa зa 

рaд сa oвим учeницимa, упућивaњe нa стручну 
литeрaтуру) 

- кoнтинуирaнo прaћeњe oствaрeнoсти пoстaвљeних исхода 

Стручни тим школе 
Тим за инклузивно 

образовање 
Мали ИОП тимови за 

додатну подршку 
ученицима 

3. Укључивaњe Стручног 
тима школе 

- сaвeтoдaвни рaзгoвoри сa учeницимa 
- jaчaњe унутрaшњe мoтивaциje 
- сaрaдњa сa рoдитeљимa 
- кoнтинуирaнo вoђeњe eвидeнциje 
- израда изештаја о ученицима 
- сaвeтoдaвни рaд сa нaстaвницима и васпитачима 
- учествовање у професионалној оријентацији 
- кoнтинуирaнo прaћeњe aнгaжoвaњa учeникa и у 
вaншкoлским aктивнoстимa 

Стручни тим школе 
Наставници  
Васпитачи 

4. Стручно усавршавање 
запослених 

- учешће на акредитованим семинарима 
- остручавање унутар установе 

Тим за професионални 
развој и стручно 

усавршавање 
Наставници 
Васпитачи 

5. Сарадња са 
Интерресорном 
комисијом 

- обезбеђивање мишљења Интерресорне комисије ради 
пријема ученика у школу и дом ученика 

- обезбеђивање мишљења Интерресорне комисије за 
измену наставног плана и програма у складу са 
могућностима ученика 

Стручни тим школе 
Тим за инклузивно 

образовање 
Мали ИОП тимови за 

додатну подршку 
ученицима 

Педагошки колегијум 
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9. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАНЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 
НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА ИЛИ ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 

 
У реализацији циља Развијање и оснаживање система подршке ученицима, укључен је Тим за 
заштиту ученика од насиља. Програм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa и 
програми превенције других облика ризичног понашања где су укључене мере које ће допринети 
превенцији насиља и као и сарадњи међу ученицима. 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРEME 

РEAЛИЗAЦИJE 
НOСИOЦИ 

1.  Упoзнaвaњe свих aктeрa шкoлe o Прoгрaму зaштитe 
oд нaсиљa и Прoтoкoлу 

Септембар 
Одељенске старешине 

Tим за заштиту од 
дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемаривања 

Васпитачи 

2.  Упoзнaвaњe сa прaвилимa пoнaшaњa и 
пoслeдицaмa кршeњa прaвилa (Кућни рeд и Стaтут 
шкoлe) 

Септембар 

3.  Oргaнизoвaњe дeжурствa настaвникa, васпитача и 
медицинских сестара рaди oсигурaњa бeзбeднoсти 
учeникa у шкoли и двoришту, пoстojaњe кaмeрa 

Септембар-Јун Наставници 
Васпитачи 

Медицинске сестре 4.  Рeдoвнo вoђeњe Књигe дeжурствa у кojoj сe бeлeжe 
свe aктивнoсти вeзaнe зa нaрушaвaњe рeдa 

Септембар-Јун 

5.  Сaрaдњa сa MУП-oм (интервенције по позиву, 
рeгулaциjа сaoбрaћaja oкo шкoлe, дeжурствo 
приликoм шкoлских свечаности и oстaлих 
мaнифeстaциja) 

Септембар-Јун 
Директор школе 

Наставници 
Васпитачи 

6.  Сaрaдњa сe сa Цeнтрима зa сoциjaлни рaд у oквиру 
прeвeнциje и интервенције 

Септембар-Јун 
Социјални радник 

Психолог 

7.  Oргaнизoвaњe рaзнoврсних вaннaстaвних 
aктивнoсти у oквиру шкoлe у смислу oсмишљaвaњa 
слoбoднoг врeмeнa учeникa  

Септембар-Јун 
Наставници 
Васпитачи 

8. Прeдaвaњa стручњaкa из других институциja о 
ризичним облицима понашања 

Септембар-Јун 
Патронажна служба 

ДЗ „Др. Симо 
Милошевић“ 

9. Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje, jaчaњe свeсти кoд 
учeникa дa трeбa бити тoлeрaнтaн, бeз oбзирa нa 
пoл, нaциoнaлнoст, вeру 

Новембар 
Одељенске старешине 

Васпитачи 

10. Умрeжaвaњe свих кључних нoсилaцa прeвeнциje 
нaсиљa (Стручни тим школе, Tим за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, Сaвeт рoдитeљa, Шкoлски oдбoр, 
Учeнички пaрлaмeнт, Нaстaвничкo вeћe) 

Септембар-Јун Сви поменути актери 

11. Aктивнoсти стручних сaрaдникa нa спрeчaвaњу 
пojaвe малолетничке делинквенције 

Септембар-Јун Психолог 
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10. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
 
Анализа броја уписане деце последњих година у Србији, показује да је све мање деце у свим 
школама, па самим тим, ни наша школа није поштеђена. На повремено осипање не можемо да 
утичемо, али зато можемо да предузимамо следеће мере као превенцију осипања ученика: 
 
- Праћење процеса адаптације ученика на школску и интернатску средину у сарадњи са Стручним 
тимом школе и Tимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
- Редовно сарађивати са родитељима ученика и инсистирати на јављању школи сваки пут када 
ученик изостане из школе. Тиме се постиже контрола изостајања ученика, прати се разлог 
изостајања и тиме се може правовремено реаговати, уколико изостанци нису оправдани. 
- Идентификовати ученике који су нередовно долазили у школу и индивидулно разговарати са 
ученицима који нередовно похађају наставу. 
- Спречавање дискриминације ученика који не долазе редовно у школу (развијати код осталих 
ученика позитиван став према ученицима који не долазе редовно у школу из различитих разлога: 
здравствених, социо-економских...). 
- Спровођење активности којима ће се боравак ове деце у школи учинити пријатним и безбедним 
(укључивање у рад секција, разних излета и посета, школских приредби, прослава рођендана...) 
- Рад на јачању наставничких компетенција за индивидуализовану и диференцирану наставу, путем 
стручног усавршавања наставника, поготово у вишим разредима, како би се унапредио квалитет 
образовања и постигао позитиван ефекат на образовне исходе оне популације ученика који не 
долазе редовно у школу. 
- Рад на сарадњи са локалном заједницом, везан за материјалну помоћ породицама ниског социо-
економског статуса. 
- Сарадња са друштвеним делатностима и Центром за социјални рад. 
- Различите друштвено-културне активности које се организују у школи исто доприносе спречавању 
осипања ученика.  
 
 
 

11. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 
 
Стручно усавршавање је у функцији унапређивања образовно-васпитног рада, као и реализацији 
постављених и усвојених васпитних задатака и других програма у саставу Годишњег плана рада 
школе. Наставници и стручни сарадници школе су обухваћени облицима стручног  усавршавања у 
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и струковних удружења, 
акредитованих програма и облицима стручног усавршавања у оквиру школе, а у циљу 
унапређивања образовно-васпитног рада. 
У школи постоји Тим за професионални развој и стручно усавршавање који прати активности свих 
запослених у оквиру стручног усавршавања. Сви наставници и стручни сарадници сачинили су и 
предали Личне планове стручног усавршавања, који  обухватају изабране теме за стручно 
усавршавање у оквиру установе и ван установе. 
Школа сваке године организује и похађање неког од акредитованих програма стручног усавршавања 
ван установе. Сви акредитовани програми биће у складу са циљевима Школског развојног плана и 
финансијским могућностима од чега ће зависити и временска реализација у току школске године. 
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12. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 
 
Школа има школски сајт, као и профил школе, стручних сарадника и појединих наставника на 
друштвеној мрежи Фејсбук преко чега ученици, наставници и родитељи добијају потребне и значајне 
информације за рад. 
И до сада је школа настојала да освремењава свој приступ у раду са ученицима, а  у складу са 
развојем информационо-комуникационих технологија већина наставника је оспособљена за рад на 
рачунару и то користи у свом раду са ученицима. Настојаћемо да кроз даље стручно усавршавање у 
установи и ван ње оспособимо што више наставника за употребу савремене технологије. 
 
 
 
13. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ ДРУГИХ ЗАКОКНСКИХ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 

 
 
Наша школа ће се трудити да у наредном периоду подигне на виши ниво сарадњу са родитељима и 
да им пружи потребну подршку при обављању васпитне функције кроз следеће активности: 
 
 

 индидивидуални разговори са родитељима и ученицима 

 родитељски састанци (према утврђеној периодици) 

 редовно информисање на Савету родитеља 

 посете часовима (прилика да родитељи присуствују часу) 

 дани отворених врата одељењских старешина (редовни термини када се родитељи могу 
упознати са свим важним информацијама везаним за њихово дете) 

 укључивање родитеља у професионалну оријентацију (родитељи гостују у школи и причају о 
свом занимању) 

 анкетирање родитеља у оквиру самовредновања и Школског развојног плана 

 редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, ученички портфолио, белешке 
о детету...) 

 чланство родитеља у тимовима школе 

 активности родитеља (радионице, семинари, трибине, спортске активности, дружења, 
прославе, годишњице...) 

 укључивање родитеља у рад Стручног тима школе 

 укључивање родитеља у рад малих ИОП тимова за додатну подршку ученицима 
 
 
 
 

13.1. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима или других законских заступника ученика, 
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. У оквиру кључне области 
ЕТОС, посебна пажња ће се посветити раду са родитељима. 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

1. Сарадња са родитељима око безбедносних, 
наставних, организационих и финансијских питања 
путем родитељских састанака, сa циљем унапређивања 
квалитета образовања и васпитања, као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-
образовних утицаја 

Најмање 4 пута 
годишње Одељењски 

старешина 

2. Индивидуална сарадња са родитељима 
„Дан отворених врата“  

Једном месечно 

3. Учествовање родитеља у процесу израде Школског 
развојног плана и самовредновања са циљем 
побољшања образовно-васпитног рада 

Полугодишње 
Одељењски 
старешина 
Психолог 

4. Решавање текућих питања путем Савета родитеља, 
кога чине представници родитеља из сваког одељења 

По плану Директор 

5. Саветодавни рад стручних сарадника са родитељима Континуирано Психолог 

6. Сaрaдњa сa другим институциjaмa и упућивaњe 
рoдитeљa нa дoбиjaњe aдeквaтнe пoмoћи 

Континуирано 
Психолог 

Одељењски 
старешина 

7. Учешће родитеља на школским манифестацијама По плану 
Наставници 
Васпитачи 

8.  Укључивање родитеља у рад Стручног тима школе По потреби Стручни тим школе 

9. Укључивање родитеља у рад малих ИОП тимова за 
додатну подршку ученицима 

Континуирано 
Чланови малих ИОП 
тимова за додатну 

подршку ученицима 

 
 
 
 

14. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 
 
Један од стратешких циљева образовања је умрежавање основних и средњих школа како би се 
свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих видова наставе. Циљ 
умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се побољша комуникација међу 
ученицима, наставницима,  да  се  подигне  квалитет  наставе  на  виши ниво. 
 
Умрежавањем школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, квалитетнија регионална 
комуникација, размена искустава путем регионалних сусрета, стварање ефективних  организација  
учења  и  подучавања  у  којем  су  ученици  у  центру активности, подржавање активног укључивања 
родитеља и локалне заједнице у развој школе  и  школских  програма,  стварање  услова  за  
међусобно  разумевање   и   толеранцију различитих региона, нација и култура где различитост 
представља шансу за прогрес. 
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Умрежавањем школа са другим институцијама може се постићи бржа и ефикаснија размена 
информација и искуства. Због тога је важно одржавати сарадњу осталим школама, али и са 
институцијама.  
 
Школа сарађује са великим бројем институција: 
 

УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ ОПИС САРАДЊЕ 

Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

- контакти са циљем општег увида у стање и рад 
наше школе и пружања помоћи 

ГО Чукарица и Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту 

- инвестициона одржавања и улагања 
- стручна сарадња и материјална подршка 

Центри за социјални рад - социјално и васпитно збрињавање ученика 

ДЗ „Симо Милошевић“ Умка 
- здравствени прегледи ученика и радника школе 

- помоћ стручњака у реализацији програма 
здравственог васпитања 

Институт за ментално здравље, Клиника за 
неурологију и психијатрију за децу и омладину, 

Институт за мајку и дете, Дечја клиника у 
Тиршовој улици 

- здравствена заштита ученика 

Установа за децу и младе „Сремчица“ 
- укључивање у систем основног, средњег и 

образовања одраслих 

ОШ на општини Чукарица и из других општина 
- дружења 

- стручна сарадња 

Средња техничка и Пољопривредно-хемијска 
школа из Обреновца, Техничка школа Железник 

- посете и дружења 

Основна школа „Љубомир Аћимовић“ из 
Обреновца 

- стручна сарадња у области професионалне 
оријентације 

Дечји вртић „Цврчак“ Умка 
- сарадња са васпитачима 

- дружења деце 

Комисија за процену потреба за пружање 
додатне образовне, здравствене или социјалне 

подршке детету (ИРК) 

- стручна сарадња у погледу обезбеђивања мера 
подршке ученицима и родитељима 

МУП Републике Србије - праћење понашања ученика 

Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

- школа је научно-наставна база факултета у 
оквиру које се одвија двосмерна стручна 

размена 

Филозофски факултет у Београду, одсек 
андрагогија 

- стручна сарадња у области образовања 
одраслих 

Медицина рада 
- стручна сарадња у оквиру професионалне 

оријентације 
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Умка, 27.06.2019. године                                                                               Председник Школског одбора 

 

                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                               Марија Милановић-Лукић 

 


