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УВОД 
 

 

Мисија Школског развојног актива  

Техничке школе „Павле Савић“ 

 

МИСИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ АКТИВА ЈЕ УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ  РАДА 
ШКОЛЕ. 

Школски развојни актив је  носилац развоја Школе који стимулише развој Школе.  Стимулише  
развоја Школе, утврђује концепцију развоја Школе и доноси  Школски развојни план.  

Школски развојни актив је  одговоран  за престиж и развој Школе. За свој рад одговара 
Наставничком већу Школе. Сарађује са Школском управом за развојно планирање која је 
иницијатор формирања школских развојних тимова. Сарађује са директором школе, Школским 
одбором , Саветом родитеља и Ученичким парламентом. 

Школски развојни актив мотивише наставнике и друге чланове колектива, ученике и родитеље 
да узму активно учешће у школском развојном планирању. Прикупља различита мишљења о 
стању и потребама Школе, дефинише развојне циљеве и начин да се ти циљеви реализују. 
Прати реализацију планом утврђених задатака и о томе извештава колектив Школе на 
седницама Наставничког већа. 

Школски развојни актив  доноси Стратегију развоја Школе у наредном петогодишњем 
периоду, доноси Школски развојни план. Школски развојни тим израђује Школски развојни 
план у форми документа. Према потреби доноси измене и допуне Школског развојног плана. 

Школски развојни актив учествује у доношењу одлука које се тичу или произилазе из 
Школског развојног плана. Периодично анализира стање у Школи, степен реализације 
Школског развојног плана, као и ефекте реализованих активности. 

Школски развојни актив промовише тимски рад у Школи. 

Школски развојни актив  усмерава, прати, бележи и вреднује извршење планираних задатака и 
активности и о томе обавештава директора и колектив Школе, ученике и родитеље. 

Школски развојни актив путем различитих саопштења афирмише активности предвиђене 
Школским развојним планом. 
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 
 

Основниподацио школи 
Пун назив школе Техничка школа „Павле Савић“ , Нови Сад 

Адреса Шајкашка 34 

Телефон 021 443746 

Телефакс 021 443746 

Вебсајт www.tspavlesavic.edu.rs 

Имејл tspavles@nspoint.net;  tspavles@yahoo.com 

Дан школе 23. октобар 

Лого школе 

Унутрашња површина школе (м2) 4237 

Капацитет школе (максималан 
број ученика) 1200 

Број ученика 800 

Језици на којима се изводи 
настава у школи Српски језик 

Број смена у школи две 

 



 

5 

Историјат школе(лимит  2000 карактера) 

Корени Техничке школе ,,Павле Савић”везују се за одсек Индустријске школе јер 
је у Новом Саду школске 1945/1946.године основана Школа за млинарске 
стручњаке,једина у тадашњој Југославији , која ће се годину дана касније припојити 
Машинској школи .Млинарски смер машинске школе послужиће као основ за оснивање  
Хемијске  техничко-технолошке школе 1961.године. 

 Новооснована школа почеће свој рад у згради Машинског школског центра , а 
23.октобра 1961.преселиће се у зграду  Здружене млинске индустрије у Шајкашкој број 
34 , где јој је и данас седиште. 

У то време школа је имала два одсека и четири смера са 155 ученика. 

 Године 1978. Школа прераста у Центар за образовање кадрова хемијско-
технолошке струке и заједничко средње образовање ,,29. новембар”.Центар мења назив 
1984.године у Средња хемијско-технолошка школа ,,Ђорђе Зличић”, а 1993.зваће се 
Хемијско – технолошка школа. 

 Школа 1997. добија ново подручје рада _ личне услуге ( преузето из Медицинске 
школе ), а 2000-те прошириће се новим подручјем рада пољопривреда, производња и 
прерада хране ( преузето из Пољопривредне школе из Футога),када добија садашњи 
назив. 

          2007. године школска зграда је проширена за шест учионица, две лабораторије, 
школском пекаром, свечаном салом и шест канцеларија.  

 У савременим условима ,у опремљеним лабораторијама,радионицама и 
кабинетима и класичним учионицама реализује се настава за око 8оо ученика.Практична 
настава из сва три подручја рада и четрнаест образовних профила четворогодишњег и  
трогодишњег школовања ( хемија,неметали и графичарство, пољопривреда,производња 
и прерада хране и личне услуге )  реализује се у сопственим радионицама,лабораторијама 
и кабинетима и код привредника и предузетника . 
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Особености школефичности школе(лимит 1000 карактера) 

- Школујемо ученике из Новог Сада и околних мањих места за производна и 
занатска занимања 

- Наши ученици су претежно девојчице 
- У великој мери смо посвећени заштити животне средине и екологији 
- Имамо веома добро опремљене лабораторије за хемију и сродне предмете 
- Често смо домаћини и организатори свих нивоа такмичења из Прераде хране, 

Хемије и Личних услуга 
- Имамо развијену дугогодишњу успешну сарадњу са невладиним организацијама 

и учествујемо у различитим пројектима 
- Имамо веома добру сарадњу са локалном заједницом и радним организацијама 

које су сродне нашим подручјима рада.  
- Ми смо школа која је активно учествовала у Реформи средњег стручног 

образовања 
 

 
 
Преглед управне и руководеће структуре школе(лимит 500 карактера)  

Школом управља Школски одбор који се сатоји од девет чланова: 
Из реда наставника: Владимир Баљ, Драгана Данојлић Стричевић, Татјана Колошњај 
Из реда родитеља: Балтић Данијела, 
Из локалне заједнице: Бранислав Пријевић-председник, Слободанка Беуковић, Дејан 
Станић 
Школом руководи директор школе мр Мила Костић, помоћници директора мр Данка 
Петовић Мунитлак и Хелена Винаи Тарабић и координатори практичне наставе:Драгана 
Данојлић Стричевић и Гордана Зековић. 
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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 
МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Настава у школи се реализује у једном објекту, укупне површине 4237m2. 

Материјално-технички ресурси: 

Ресурс Укупан број 
Површина 
(м2) 

Стање 

(оцeнити од 1 до 5) 
Напомена 

Учионицe опште намене 23 1085.25 3 Учионице су опште 
намене 

Лабораторије 10 486.2 4 
Добро 
опремљене 
лабораторије  

Кабинети информатике 2 84 4 

Кабинети су лепо 
опремљени за 
индивидуални рад 
на рачунару 

 Салон фризерски/Салон за 
педикир и маникир 

4 (2+2) 125.35 4 

Добро опремљени 
салони за рад 
ученика на 
практичној настави 

Ученичка компанија, 1 19.75 3 Простор обезбеђен 
за рад Компаније 

Библиотека 1 47 4 

Библиотеци 
недостаје књижни 
фонд из лектире и 
нових попупарних 
издања,простор је 
лепо опремљен. 

Читаоница 0 0 1 

У библиотеци је 
постављено 
неколико столова за 
потребе читања и 
рада са књигама 

Фискултурна сала 0 0 1 Сала за физичко је у 
изградњи 

Пекара 1 70 5 
Потпуно опремљена 
пекара по 
нормативу 

Зборница 1 83.2 5 Опремљена, лепа и 
удобна 
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Канцеларијске просторије 8 181.9 4 Опремљене и 
доступне 

Свечана сала 1 93.1 5 

Лепа климатизована 
и пространа и 
мултифункционалн
а 

Остале просторије посебне 
намене  

6 111.1 4 
Прилагођене 
потрбама ученика и 
наставе 

Ходници, степеништа, 
предпростори, хол и 
тоалети 

/ 1834.9 4 
Пространи ходници 
са изложбеним 
просторм 

Котларница 1 62.25 4 
Изграђена по 
нормативу и 
прописима. 

 
1 - незадовољавајуће,     2 - задовољавајуће,     3 - добро,     4 - веомадобро,     5 - одлично 

 

Информатичко - Технолошка (ИТ) имултимедијална опрема 
Типопреме Гдесекористи Бројкомада 

Рачунари  Информатички кабинет 32 

Лап топ рачунари У настави 9 

Пројектори У настави, учионица бр 1, 2 
и 9,свечана сала 8 

Фотокопир апарат Зa наставу и 
администрацију 3 

фотоапарат За наставу и вансколске 
активности 2 

скенер За наставу и вансколске 
активности 2 

Телевизор  У зборници, свечаној сали, 
кабинету бр 4 8 

Цд плејер За наставу и вансколске 
активности 6 
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Људски ресурси школе 
 

Стручни профил 
Систематизовани 
број извршилаца 

Број извршилаца 

VIII VII VI V IV III II I 

Наставно особље 

(наставници предметне 
наставе и наставници 
практичне наставе) 

VII степен 69,6 1 82       

V степен 8,95    10     

Руководеће особље  

(директор, помоћник 
директора и организатор 

практичне наставе и 
вежби) 

3,5  5       

Стручни сарадници 

(педагог, психолог, 
библиотекар) 

3,5  10       

Помоћни наставници 5,37     6    

Административно-
финансијско особље 

4  2   2    

Помоћно техничко 
особље 

12,4     2  1 9 

 

 

Радни стаж: Број запослених: 

До 10 година 3 

Од 10 до 20 година 46 

Од 20 до 30 година 52 

Преко 30 година 14 

Укупно: 115 
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ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО- НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
 
Подручја рада и образовни програми: 

Подручје рада за 
која је школа 
верификована 

Образовни 
профил 

Број лиценце 
издате од стране 
Министарства 

Школа је почела 
да изводи 

програме из овог 
подручја рада: 

Тренутни 
број 

Одељења 

Тенденција 
даљег 

организовања  
( ↓ или → или ↑ 

) 

Хемија неметали 
и графичарство 

-Техничар за 
прераду 
нафте и гаса 

128-022-
846/2019-01 

 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу 
и националне 
мањине – 
националне 
заједнице  

15.01.2020. 

1 У порасту 

-Хемијско 
технолошки 
техничар 

022-05-147/2000-
03 

 

Министарство 
просвете 

22.01.2001. 
3 Смањено 

интересовање 

-Техничар за 
индустријску 
фармацеутск
у технологију 

106-022-
00766/2005-01 

 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање 

07.08.2008. 

2 

- промена 
наставних 
планова и 
програма и 
назива 
образовног 
профила 

-Техничар за 
хемијску и  
фармацеутск
у технологију 

128-022-
847/2019-01 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу 
и националне 
мањине – 
националне 
заједнице  

15.01.2020. 

2 У порасту 

-Хемијски 
лаборант 
 

022-05-147/2000-
03 

Министарство 
просвете 

22.01.2001. 
4 Смањење на 4 

-Техничар за 
заштиту 
животне 
средине 
 

106-022-
00144/2005-01 

 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање и 
културу 

13.04.2005. 

 

4 Исто 



 

11 

Пољопривреда 
производња и 
прерада хране 

-
Прехрамбени 
техничар 

128-022-
192/2012-01 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
управу и 
националне 
заједнице 

05.04.2012. 

4 Смањење на 4 

-Техничар за 
биотехнологи
ју 

022-05-147/2000-
03 

 

Министарство 
просвете 

22.01.2001. 
3 Смањено на 3 

-Месар 
 

128-022-
192/2012-01 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
управу и 
националне 
заједнице 

05.04.2012. 

0+0,5+0,5 Сманјено на 1 

-Оператер у 
прехрамбеној 
индустрији 

128-022-
256/2019-01 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу 
и националне 
мањине – 
националне 
заједнице  

13.05.2019. 

0,5+0,5+0,5 Исто 

-Пекар 
 

128-022-
192/2012-01 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
управу и 
националне 
заједнице 

05.04.2012. 

3 Исто 

Остало личне 
услуге 

-Женски 
фризер 
 

022-05-147/2000-
03 

 

Министарство 
просвете 

22.01.2001. 
3 Исто 

- Мушки 
фризер 
 

022-05-147/2000-
03 

 

Министарство 
просвете 

22.01.2001. 
1 исто 

-Фризер 
  

2 Верификација у 
току 
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- Педикир и 
маникир 
 

022-05-147/2000-
03 

Министарство 
просвете и 
спорта 

29.01.2003. 

3 Исто 

 

Фреквенција уписа појединих образовних програма 
Образовнипрог

рам 

20
06

 
20

07
 

20
07

 
20

08
 

20
08

 
20

09
 

20
09

 
20

10
 

20
10

 
20

11
 

20
11

 
20

12
 

20
12

 
20

13
 

20
13

 
20

14
 

20
14

 
20

15
 

20
15

 
20

16
 

20
16

 
20

17
 

20
17

 
20

18
 

20
18

 
20

19
 

20
19

 
20

20
 

-Хемијско 
технолошки 
техничар 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-Техничар за 
индустријску 
фармацеутску 
технологију 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 

-Техничар за 
хемијску 
фармацеутску 
технологију 

/ / / / / / / / / / / / / 
1 

-Хемијски лаборант 
 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
-Техничар за 
заштиту животне 
средине 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

-Техничар за 
козметичку 
технологију-оглед 

 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / 

-Техничар за прераду 
нафте и гаса / / / / / / / / / / / / / / 
Прехрамбени 
техничар 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
Техничар за 
биотехнологија 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 
Месар 
 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
Пекар 
 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 

Прерађивач млека 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 / / / / / / / / 
Произвођач 
прехрамбених 
производа 

3/2 1/2 1/2 1/2 / / / / / / / / / / 

Оператер у 
прехрамбеној 
индустрији 

/ / / / / / / / / / / / 1/2 1/2 

-Женски фризер 
 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 
- мушки фризер 
 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
- маникир педикир 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сценски маскер 
власуљар 1 / / / / / / / / / / / / / 
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Описати разлоге гашења, стагнације или развијања појединих образовних програма 
(лимит 500 карактера) 

На број ученика утиче смањење броја ученика на територији града и околних места 
 
Техничар за козметичку техмологију-оглед није прошао верификацију за улазак у Систем, те је 
Министарство просвете обуставило упис  у овај образовни профил. 
 
Произвођач прехрамбених производа се по препоруци Министарства више не одобрава упис 
Уведен је трогодишњи образовни профил Оператер у прехрамбеној индустрији. 
 
Уведен је Техничар за прераду нафте и гаса. 
 
Реформисан је профил Техничар за индустријску фармацеутску технологију и добио назив Техничар за 
хенијску фармацеутску технологију. 
Укинут је смер Хемијско технолошки техничар због смањеног интересовања ученика и потребе привреде 
у окружењу. 
 
Реформисан је Женски и Мушки фризер. 
 
За профил млекар више нема интересовања јер је број млекара у околини драстично смањен услед 
приватизације, Новосадска млекара је престала са производњом откад је приватизована 
 
За профил прехрамбени техничар се смањио интерес ученика ради стања у привреди 
 
Сценско маскер и власуљар је престао са уписом  ради проблема у организацији наставе из стручних 
предмета 
 
Интересовање за профиле у нашој школи је сразмерно стању у привреди у околини, а производна 
привреда је у стагнацији и смањењу већ дуги низ година  
 

 
Број ученика у време израде школског развојног плана 

Образовни програм 
Трајање 

програма 

Број уписаних ученика по разредима Укупно 
ученика 1 2 3 4 

Темијско технолошки 
техничар 4 0 14 16 12 42 

Техничар за индустријску 
фармацеутску технологију 4 / / 25 23 48 

Техничар за хемијску 
фармацеутску технологију 4 27 25   52 

-хемијски лаборант 
 

4 22 23 22 19 86 

Техничар за заштиту 
животне средине 
 

4 27 18 22 17 84 

Техничар за прераду нафте 
и гаса 

4 20    20 

Прехрамбени техничар 4 27 15 21 20 68 

Техничар за биотехнологија 3 22  22 27 71 

Месар 
 

3  7 10 / 17 

Пекар 
 

3 22 15 18 / 55 

Оператер у прехрамбеној 
индустрији 

3 15 6 8 / 29 
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Фризер 3 51   / 51 

Женски фризер 
 

3 / 36 34 / 70 

Мушки фризер 
 

3 / 12 13 / 25 

Маникир педикир 
 

3 23 22 33 / 67 

Укупно  256 193 233 118 800 

 
 
Пројектовани број ученика уследећем петогодишњем периоду 

Школскагодина 

Број уписаних ученика по разредима 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 

2025 

-Хемијско-технолошки техничар 
 -     

-Техничар за хемијску  
фармацеутску технологију 30 30 30 30 30 

-Хемијски лаборант 
 

30 30 30 30 30 

-Техничар за заштиту животне 
средине 
 

30 30 30 30 30 

-Техничар за прераду нафте и гаса 30 30 30 30 30 
-Техничар за заштиту од пожара  30  30  
-Прехрамбени техничар 
 

30 30 30 30 30 

-Техничар за биотехнологија 
 

30 30 30 30 30 

-Месар 
 

15 15 15 15 15 

-Пекар 
 

30 30 30 30 30 

-Оператер у прехрамбеној 
индустрији 15 15 15 15 15 

-Фризер 
 

60 60 60 60 60 

- Педикир и маникир 
 

30 30 30 30 30 

 
Потребе за наставним кадром у будућем периоду 

Профил Број 

Наставни кадар Нема потребе за новим наставним кадром 
  

 
Потребе за осталим кадром у наредном периоду 

Профил Број 
 Нема потребе за осталим ненаставним кадром 
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
Локални фактори који утичу на развој школе  

- На развој школе утичу стање у привреди, нарочито у производњи у области хемијске индустрије 
и прераде хране 

- Постоји потреба за профилом из области заштите зивотне средине 
- На развој школе утиче демографска ситуација, у последњих десетак година се смањује број деце 

која завршавају основну школу. Разлог је смањење броја новорођених у претходних двадесет  и 
више година, као последица рата и тешке економске ситуације 

- Положај школе у граду је удаљен од центра града и захтева дуже путовње до школе градским 
превозом 

- Недостатак сале за физичко отежава рад школе 

 
 
Национални фактори који утичу на развој школе 

- Национална мрежа школа  
- Систем полагања завршних испита који омогућава да се са малим бројем бодова деце може 

уписати у гимназије омогућава ученицима да упишу школе које не одговајају ученичким знањима 
- Стање у хемијској и прехрамбеној индустрији 
- Личне услуге омогућавају брзо запослење 
- Демографска ситуација 
- Тенденција ученика да завршавају четворогодишње школовање 
- Веома спора и компликована процедура увођења и верификације нових образовних профила  

 
 
Међународни фактори који утичу наразвој школе 

- Постоји потреба за сарадњом са земљама у окружењу ради осавремењивања начина рада, 
увођења нових програма и размене знања из области рада прерада хране, хемија неметали и 
графичарство, заштита средине и личне услуге. 

- Прерасподела занимања је у корист занимања која обављају услуге док наша занимања углавном 
обављају производњу 

- Учешће на међународним пројектима унапредило је опремљеност школе и омогућило обуку и 
размену ученика са земљама из Европске уније 
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Функционисањ ешколе у локалном контексту(лимит 1000 карактера) 
Сарадња са Градском управом за образовање, Школском управом, Покрајинским секретаријатом за 
образовање и Министарством просвете 
Школа је део локалне заједнице и остварује сарадњу са Месном заједницом Салајка 
Сарађује са свим средњим и основним  школама у Новом Саду 
Сарадња са Универзитетом у Новом Саду 
Школски ученички парламент је у сарадњи са парламентима осталих средњих школа у граду 
Сарадња са локалном привредом у реализацији Практичне наставе и Завршних испита 
Сарадња са невладиним организацијама и владиним институцијама  у циљу побољшања здравља, 
толеранције , ненасиља, мултикултуралности, заштити животне средине.. 

 
 
Фунцкионисање школе у националном окружењу(лимит 1000 карактера) 

Школа је део мреже  средњих школа 
Члан је заједница средњих стручних школа у сва три подручја рада 
Учествује у раду научне станице Петница 
 

 
 
Функционисање школе у међународномокружењу(лимит 1000карактера) 

Школа учествује у међународним пројектима када год је у прилици у циљу унапређења наставе, јачања 
капацитета људских ресурса, опремљености и квалитета рада. Такође кроз пројекте ученици и наставници 
стичу нова знања, искуства и вештине, кроз размену искуства и примере добре праксе. Неговање 
европских тековина, смањења евроскептицизма, промоцију људских права, толеранције, стварања 
простора за дијалог младих, међусобно учење и веће разумевање заједница које доприносе повећању 
капацитета школе. Регионална и трансгранична сараднја, мобилност ученика и наставника,демократски 
развој, социјални и економски напредак кроз развој капацитета школа, упознавње мултикултуралности 
заједница, стварања културе мобилности, интеркултуралне размене, социјалне кохезије, заштите од 
насиља, омаловажавања по основу идентитета, порекла,друштвеног положаја или способности. 
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА 
 
Интерна Евалуација 
 

 Евалуација је урађена током школске 2019 /2020.године 
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ и SWOT АНАЛИЗЕ,  анкетирано је 49 наставника, ученика , родитеља и запослених у 
школи и на основу резултата може се закључити следеће: 

У области Брига о ученицима оцене рада школе веома високе, што је резултат рада у предходном периоду и 
предходно постављених циљева из те области. Како је систем и добра пракса подршке ученицима 
успостављена сада ћемо само наставити са успостављеним начином рада. 

Област Годишњи план и Развојни план није била тема у анкети нити је неко поменуо у SWOT анализи. 
Сматрамо да се ова област добро реализује. 

Област Наставни процец је у већини питања окарактерисана веома добро, део који се односи на укључивање 
ученичке иницијативе, различитих метода рада, примера примене научених знања је потребно поправити и 
увести као нови стандард рада. 

Област Постигнућа ученика, мотивација ученика и квалитет знања је нарочито у делу мотивације ученика 
имала лошије резултате, тако да ће рад на мотивацији ученика бити приоритет у наредном развојном 
периоду. Квалитет знања треба унапредити ка применљивости на послу и осамостаљивању и иницијативи. 

Област Подршка ученицима је област коју смо у претходном периоду веома унапређивали из разлога 
осипања ученика, великог броја ученика са тешким условима за живот и школовање  ученика са потребама 
за додатном подршком. Потребно је у наредном периоду усмерити пажњу на део иницијативе ученика, 
учешћа у планирању у школи, уређењу простора и партнерском односу у настави. 

Област Етос је за наредни период приоритетна област развоја у следећим аспектима: презентација и 
представљање школе, маркетинг школе, уређење простора који је функционалан за ученике и наставнике, 
укњучивање ученика у ваннаставне активности, мотивисаност ученика и мотивисаност наставника, 
међуљудски односи повећање квалитета и сарадње, брига о запосленима и атмосфера у колективу. Просечна 
старост запослених је веома висока те би било потребно пружити подршку запосленима кроз одабир 
активности у школи. 

Област Ресурси се у наведеним анкетама није показала као лоше оцењена, али је назначено да је потребно 
континуирано наставити опремање школе нарочито опремом за интернет рад, интернет конекција у целој 
школи и свим учионицама, рачунари у потребном броју и одговарајуће обуке и подршка за рад на интернет 
платформама укључујући електронски дневник. Сала за физичко је неопходна за повећање квалитета рада 
наставе физичког васпитања али и школе као целине. 

Област Руковођење школом и обезбеђење квалитета је оцењена високом оценом. 

 

 

 

 
ПРИКАЗИ: 
 
1. резултати самовредновања 
2. резултати анкетирања ученика, наставника и родитеља 
3. анализа наставних планова и програма 
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ЕкстернаЕвалуација 
 

На основу Правилника о стандардима квалитет рада установе (Сл.гласник РС бр.7/2011), Правилника о 
вредновању квалитета установе (Сл.гласник РС бр.9/2012), Правилника о стручно педагошком надзору 
(Сл.гласник РС бр.34/2012)  извршено  је спољашње вредновање наше Школе 25. и 26.02.2015.године. 
Тим за спољашње вредновање оценио је  
квалитет рада школе: 3 . 
(оценом 3 оцењује се установа која остварује више од 50% свих стандарда укључујући 75% стандарда 
који су кључни за вредновање) 
Сумарна процена квалитета рада школе: 
Школа је остварила 12 стандарда за вредновање, од којих 7 кључних и 5 изабраних стандарда (80%). 
Разматрањем и анализом остварених појединачних стандарда уочава се следећа ситуација: 

 Школа је остварила 3 истакнута стандарда (2.4, 2.6, 5.3) 

 Школа је остварила све изабране стандарде 

 Школа је остварила 70% кључних стандарда за вредновање 

 Школа је остварила 100% додатних стандарда  

 Школа је остварила 60% преосталих  стандарда  

 Школа је остварила 76,7% свих стандарда 
У школи је уочено више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују квалитет школе. 
Овакво стање захтева предузмање одређених активности ради отклањања уочених слабости. 
На основу анализе извештаја Тима за спољашње вредновање урађен је План за унапређење квалитета 
рада установе и достављен Школској управи у Новом Саду. 
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SWOT АНАЛИЗА 

Наше предности  Наше слабости  

- Високо образован кадар 
- Компетентни наставници 
- Добри људски ресурси, запослени и 

ученици 
- Заинтересовани наставници и ученици 
- Старосна доб наставника, велики број 

наставника старије доби -искуство 
- Ученичке иницијативе 
- Сви запослени се максимално труде да 

школа добро функционише 
- Локација школе је добра 
- Опремљеност шоле је добра 
- Добар маркетинг школе 
- Рад у малим групама 
- Могућност тражења донација  
- Писање пројеката 
- Могућност да производимо у школи, 

прехрамбени производи, козметика, 
пружање личних услуга, хемијски 
производи, пекарски и месарски 
производи 
 

- Старосна доб наставника, велики број 
наставника старије доби –недостатак 
ентузијазма  

- генерацијски јаз 
- Снижавање критеријума 
- Недостатак квалитетне иницијативе 

ученика 
- Потреба за више специјализованих 

лабораторија -радионица 
- Недостатак средстава за завршетак  

сале за физичко 
- Недостаје ученички улаз у школу 
- Опрема у свакој учионици, клима, завесе, 

интернет конекција, компјутер, пројектор, 
монитор или тв, недостаје 

- Производња пецива за продају – ужину 
ученика 

- Електронски дневник 
- Недостатак ваннаставних активности 
- Комуникација између колега 
- Запослени незаинтересовани за 

афирмацију школе 
- Значајан број запослених одбија било који 

ваннаставни рад и ангажовање 
- Недовољна укљученост партнера у 

социјални и друштвени живот школе 
- Пад мотивације запослених 
- Незаинтересованост за иновације у раду 
- Недостатак помоћног кадра  
- Безбедност школе  
- Рано напуштање школовања и прелазак у 

друге школе,  
- Велике групе у појединим одељењима на 

часовима лаборатојијских вежби  
- Велики број ученика путника 
- Дислоцираност школе 
- Недостатак креативности у промоцији 

школе 
 

Могућности у окружењу  Препреке у окружењу  

- Промоција  школе и заступљеност на 
медијима, билбордина, е простору и е 
медијима 

-  Напредовања у звању 
- Боља сарадња са родитељима 
- Боља сарадња са привредним субјектима 
-  Боља сарадња са локалном самоуправом 
- Већи прилив новца од стране Покрајине и 

Града 
-  Финансијска стимулација 
- Финансирање ученичких аутобуских 

карти, санитарних књижица, стипендије 
-  Могућност нових образовних профила 
- Повећање еколошке свести 

- Стање привредних субјеката и утицај на 
реализацију практичне наставе 

- Слаба сарадња са локалном самоуправом 
- Недостатак финансијских средстава 
- Непрепознавање од стране државе за 

подршку стручним школама  
- Фаворизовање гимназија у односу на 

ССШ 
- Смањење броја деце - популације 
- Удањеност школе од аутобуке станице 
- Немогућност проналажења посла након 

завршетка школе 
- Исељавање становништва у иностранство 
- Забрана запошљавања, рад годинама на 

одређено време у шлоли 
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МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 
Мисија Зашто ми постојимо? 

Техничка  школа  „Павле Савић“  је  средња  стручна  школа  која  образује  ученике  за  рад  и  
даље  школовање  у  три  подручја  рада: Хемија неметали  и графичарство, Пољопривреда 
производња и прерада хране и Личне услуге.   
У  школи  се  негују: толеранција и међусобно уважавање, хуманост и емпатија, стручне 
компетенције наставника, васпитна функција, одговоран однос према животној средини и 
сарадња са привредним субјектима. 
 
 
Визија  Каквижелимодапостанемо? 

Желимо да будемо једна од водећих школа, атрактивна, флексибилна, са бољим условима рада 
и еколошки оријентисана школа. Тежимо вишем нивоу дигиталних и стручних компетенција 
ученика, унапређивању пројектне наставе кроз неговање ученичке иницијативе и развијању 
друштвеног и грађанског активизма ученика. 

 
Области развоја школе  
 
1. Школски програм и годишњи план рада 
 1.1. Школски програм 
 1.2. Годишњи план рада  
2. Настава и учење  
2.1 Планирање и припремање  
2.1.1 Планирање  
2.1.2. Припремање  
2.2. Наставни процес  
2.3. Учење  
2.4. Праћење и напредовање  
3. Постигнућа ученика  
3.1. Квалитет школских постигнућа  
4. Подршка ученицима  
4.1. Брига о ученицима  
4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи  
4.1.2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 
 4.2. Подршка учењу 
 4.3. Лични и социјални развој ученика  
4.4. Професионална оријентација 
 4.5. Ваннаставне активности  
5. Етос  
5.1. Углед и промција школе 
 5.2. Атмофера и међуљудски односи  
 6. Ресурси школе  
6.1. Људски ресурси  
6.2. Материјално-технички услови  
6.2.1. Наставна средства 
 6.2.2. Финансијски ресурси  
 6.2.3 Пројекти у које је школа укључена 
7. Руковођење Школом и обезбеђење квалитета 
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Приоритетне области развоја школе за наредни петогодишњи период: 
 
1. Настава и учење  
1.1 Планирање и припремање  
1.1.1 Планирање  
1.1.2. Припремање  
1.2. Наставни процес  
1.3. Учење  
1.4. Праћење и напредовање  
2. Подршка ученицима  
2.1. Брига о ученицима  
2.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи  
2.1.2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 
 2.2. Подршка учењу 
2.3. Лични и социјални развој ученика  
2.4. Професионална оријентација 
2.5. Ваннаставне активности  
3. Ресурси школе  
3.1. Људски ресурси  
3.2. Материјално-технички услови  
3.2.1. Наставна средства 
3.2.2. Финансијски ресурси  
3.2.3 Пројекти у које је школа укључена 
4. Етос  
4.1. Углед и промција школе 
4.2. Атмофера и међуљудски односи  

 
 
ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
 
ПОТРЕБЕ, ПРИОРИТЕТИ И ОПШТИ ЦИЉ  

Израдом Развојног плана руководили су чланови Стручног актива за развојно планирање и 
Тима за самовредновање школе у сарадњи са наставницима, родитељима и ученицима.  

На основу анализе, интервјуа, упитника, анкета, радионица са ученицима, родитељима и 
наставницима прикупљени су значајни подаци о доживљају места и улоге школе у животу 
ученика и потребама родитеља и ученика.  

Потребе које су препознате  

 Укључивање ученика у рад и живот школе као активних носилаца садржаја, 
активности, наставног процеса и планирања активности. Уважавање ученичких 
иницијатива. 

 Прилагодити наставне садржаје циљу оспособљавања ученика за самостално обављање 
занимања за који се школују 

 Настава оријентисана ка исходима учења 
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 Ваннаставне активности организовати тако да су ученици укључени у планирање 
садржаја према сопственим интересовањима, реализацију и да ученици кроз 
ваннаставне активности развијају своја интересовања и таленте  

 Уређење школског простора, у сарадњи са ученицима, користећи њихове иницијативе, 
предлоге и продукте 

 Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика и партнера 

 Даље опремање школе, интернет конекција у свакој учионици, компјутери у потребном 
броју, завесе,  пројектори, тв екрани и монитори, опрема за лабораторију и остало 
према захтевима наставника 

 Изградња сале за физичко 

 Опремање радионице за производњу прехрамбених производа 

 Организовање и реализација пројеката и креативних и иновативних програма. 

 Просечна старост колектива је веома висока, искористити искуство наставног кадра и 
повећати мотивисаност наставника одговарајућим активностима 

 Маркетинг школе. Промотивни материјал школе и заступљеност на медијима, 
билбордина, е простору и е медијима 
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Приоритетна 
област 

1. Настава и учење: 
 планирање и припремање, наставни процес, учење и праћење напредовања 
ученика 

Задатак 1.1 планирање и припремање: унапређење планирања и припремања 
 
Задатак 1.2 наставни процес- прилагођен наставним садржајима и специфичностима 
ученика наше школе 
 
Задатак 1.3 Учење – активно учење, промена улога наставника од предавача ка 
фацилитатору. Оспособљавање ученика за самостално учење. Ученици сами процењују 
тачност одговора/решења, умеју да образложе како су дошли до решења 
 
Задатак 1.4 обезбедити редовно праћење напредовања ученика и обавештавати родитење о 
успеху ученика 

 

Задатак 1.1 планирање и припремање: унапређење планирања и припремања 
 
 

Активности 
Индикаториус

пеха 

Носиоциактив
ности/ 

партнери 

Временскиоквири
мплементације 

Ресурси 

1.1.1пружити 
подршку 
наставницима за 
планирањрада 
online коришћењем 
интернет 
технологија и 
програма. 
 

Сви наставници 
имају глобалне 
планове и 
оперативне у 
електронској 
форми и 
планови су 
усклаени са 
свим 
платформама 
учења. 
Постојање 
школске 
евиденције 
планова 
наставника која 
је доступна. 

Предметни 
наставници, 
ПЕПСи, 
директрор и 
помоћници 
наставе 

Континуирано 

Људски 
ресурси 
педагог 
школе, 
ментори. 
Рачунари и 
опрема. 
Интернет. 
Постоје 
акредитиван
е обуке и 
могућност 
интерног 
усавршавањ
а. 

1.1.2.Писане 
припреме 
наставника- 
повећати 
квалитет   

Наставници су 
оспособљени за 
израду 
квалитетних и 
функционалних 
припрема. 
Сваки 
наставник има 
функционалне 
садржајне и 
квалитетне 
припреме за 
часове 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

континуално 

Наставници 
и педагози и 
тренери и 
ментори. 
Техничка 
опремљеност
, рачунари 
фотокопири 
и инретнет 
доступни у 
школи. 

1.1.3.Наставни 
материјали, 
обезбедити 
потребна 
материјална 
средства, 

Портфолио 
наставника са 
наставним 
средствима.  

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

континуално 

Наставници 
и педагози и 
тренери и 
ментори. 
Техничка 
опремљеност



 

25 

интернет 
конекцију и 
промовисати 
размену и 
сарадњу између 
наставника. 

, рачунари 
фотокопири 
и инретнет 
доступни у 
школи. 
Материјали 
папири, 
бојице 
фотографије.
.. 

Задатак 1.2 наставни процес- прилагођен наставним садржајима и специфичностима 
ученика наше школе 
 
1.2.1 обука 
наставника за 
компетенције које 
су најслабије 
оцењене у 
самовредновању 

Сви наставници 
су прошли кроз 
обуке у периоду 
од пет година 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

Континуирано 

Обучени 
наставници, 
стручни 
сарадници и 
тимови у 
школи 

1.2.2. 
усаглашавање 
садржаја наставе 
са применом у 
пракси за 
занимања која 
школујемо, 
примери примене 
наученог градива 
и примењивост у 
раду након 
школовања. 

Наставници 
имају припреме 
у које су 
укључени 
садржаји 
примене знања 
која се уче 
током 
школовања. 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

Континуирано 

Наставници 
обучени и 
спремни да 
пренесу 
знање 

1.2.3.оснажити 
наставнике који 
примењују методе 
активне наставе и 
који примењују 
начине 
ваннаставног 
стицања знања, 
стицана и 
примене знања 
ван часовног 
система и ван 
школске зграде.  

Омогућити 
разне 
иницијативе 
који долазе од 
стране 
наставника, 
ученика или 
неког од 
корисника 
услуга школе за 
реализацију 
наставних 
садржаја ван 
,,часовног 
система рада,, 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива, сви 
запослени и 
ученици 

На крају школске 
године и у 
пригодним 
приликама 

расположива 
средства 
школе 

Задатак 1.3 Учење – активно учење, промена улога наставника од предавача ка 
фацилитатору. Оспособљавање ученика за самостално учење. Ученици сами процењују 
тачност одговора/решења, умеју да образложе како су дошли до решења. 
 

1.3.1.континуална 
обука наставника 
за 
демократизацију 
наставног 
процеса, за методе 
активне наставе, 

Организоване 
обуке интерног 
и екстерног 
усавршавања, 
подршка 
иницијативама 
које се јављају 
од стране 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

Континуирано 

Обучени 
наставници, 
стручни 
сарадници и 
тимови у 
школи 
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за примену 
различитих 
метода и техника 
рада и оцењивања 
ученика- 

наставника и 
ученика. 

1.3.2.организовати 
различите облике 
наставе који 
доприносе 
побољшању 
квалитета рада и 
мотивисаности 
наставника и 
ученика. 

Организоване 
трибине, 
екскурзије, 
размене, посете, 
акције, 
радионице и 
дружења. 

Директор, 
пепси, 
председници 
актива, тимови 

Према потреби 

Мотивисани 
наставници, 
атмосфера у 
школи. 

1.3.3.оспособити 
ученике да 
градиво науче на 
часу, нарочито 
ученике са 
тешкоћама у 
учењу 

Анкета ученика 
која даје 
резултате на ту 
тему , 
способност да 
науче на часу 

Предметни 
наставници 

На крају године 

Обучени 
наставници, 
стручни 
сарадници и 
тимови у 
школи 

Задатак 1.4 обезбедити редовно праћење напредовања ученика и обавештавати родитење о 
успеху ученика 
 

1.4.1, Увести 
електронски 
дневник 

Организоване 
екстерне и 
интерне обуке. За 
примену 
електронског 
дневника,  

Директор, 
пепси, 
председници 
актива 

Према потреби 

Обучени 
наставници, 
стручни 
сарадници и 
тимови у 
школи 

 

Евалуација Школског развојног плана области Настав и учење 
 
Приоритетна област 1 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Циљ1 Планирање и припремање: унапређење планирања и припремања 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

1.1.1пружити подршку 
наставницима за планирањрада 
online коришћењем интернет 
технологија и програма. 
 

Сви наставници имају 
глобалне планове и 
оперативне у електронској 
форми и планови су 
усаглашени са горе 
наведеним циљевима 
Постојање школске 
евиденције планова 
наставника која је 
доступна. 

Глобални планови у 
електронској форми 
Доступна евиденцвија планова 
наствника 

1.1.2.Писане припреме 
наставника- повећати 
квалитет   

Наставници су 
оспособљени за израду 
квалитетних и 
функционалних припрема. 
Сваки наставник има 
функционалне садржајне и 
квалитетне припреме за 
часове 

Писане или електронске 
припреме наставника 
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1.1.3.Наставни материјали, 
обезбедити потребна 
материјална средства, 
интернет конекцију и 
промовисати размену и 
сарадњу између наставника. 

Наставни материјали у 
електронској форми, 
наставници обучени за рад 
коришћењем интернета и 
одговарајућих апликација.  

Извештаји и записници са 
посета часовима. 

Циљ2 наставни процес- прилагођен наставним садржајима и специфичностима ученика 
наше школе 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

1.2.1 обука наставника за 
компетенције које су 
најслабије оцењене у 
самовредновању 

Сви наставници су прошли 
кроз обуке у периоду од пет 
година 

Сертификати и извештаји о 
стручном усавршавању 

1.2.2. усаглашавање садржаја 
наставе са применом у 
пракси за занимања која 
школујемо, примери примене 
наученог градива и 
примењивост у раду након 
школовања. 

Наставници имају 
потрфолио са примерима 
добре праксе 

Припреме наставника, 
портфолио, извештаји и 
фотографије 

1.2.3.оснажити наставнике 
који примењују методе 
активне наставе и који 
примењују начине 
ваннаставног стицања 
знања, стицана и примене 
знања ван часовног система 
и ван школске зграде.  

Направљене трибине за 
размену искустава, похвале 
јавне и остали доступни 
начини похвале и награде. 
Сачињен предлог начина 
похваљивања и 
награђивања 

Извештаји и фотографије 
коришћени материјали 

Циљ3 Учење – активно учење, промена улога наставника од предавача ка фацилитатору. 
Оспособљавање ученика за самостално учење. Ученици сами процењују тачност 
одговора/решења, умеју да образложе како су дошли до решења. 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

1.3.1.континуална обука 
наставника за 
демократизацију наставног 
процеса, за методе активне 
наставе, за примену 
различитих метода и техника 
рада и оцењивања ученика- 

Повећан број наставника 
који користе различите 
технике рада и оцењивања 

Сертификати са обука, 
портфолио наставника, 
извештаји. 

1.3.2.организовати различите 
облике наставе који 
доприносе побољшању 
квалитета рада и 
мотивисаности наставника и 
ученика. 

Организоване трибине и 
презентоване на погодним 
местима у школи и 
сколском часопису 

Извештаји и припреме и 
чланци 

1.3.3.оспособити ученике да 
градиво науче на часу, 

Анкета ученика која даје 
резултате на ту тему , 
способност да науче на 

Резултати анкете 
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нарочито ученике са 
тешкоћама у учењу 

часу 

Циљ4 обезбедити редовно праћење напредовања ученика и обавештавати родитење о 
успеху ученика 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

1.4.1, Увести електронски 
дневник 

Електронски дневник 

Програм електронског 
дневника, сертификати са 
обуке, инструктор у школи и 
потребна опрема техничка. 

Препоруке 
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Приоритетна 
oбласт 1. Подршка ученицима 

Стратешки циљеви: 
 
а. Унапредити  лични, професионални и социјални развој ученика 
б. Ојачати свест и повећати мотивацију код ученика о могућностима њиховог утицајa на 
живот и рад школе  

Задатак 2.1 
Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 

 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоциакти
вности/ 
партнери 

Временски 
оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 2.1.1 
Благовремено 
реаговати на 
здравствене, 
емоционалне  и 
социјалне потребе 
ученика 

Праћење 
здравственог и 
емоционалног 
стања ученика и 
његових 
социјалних 
потреба  

одељењски 
старешина, пе-
пси служба, 
предметни 
наставници 

континуирано 

Одељењски 
старешина, 
пепси служба, 
предметни 
наставници 

Активност 2.1.2 
Промовисати 
здравствену 
заштиту и 
неговање 
квалитетних 
стилова живота, 
сарадња са 
здравственим 
устновама 

Реализована 
предавања, 
ученици који воде 
рачуна о здрављу и 
негују квалитетан 
стил живота 

одељењски 
старешина, пе-
пси служба, 
предметни 
наставници, 
управа школе 

Током школске 
године 

оспособљени 
наставници, 
пе-пси 
служба,здравс
твене 
установе, 
едукативни 
постери 

Активност 2.1.3 
Унапредити 
безбедност и 
сигурност ученика 
у школи  

Повећана 
безбедност ученика 
кроз јасна и 
прецизна задужења, 
обавеза и 
одговорности свих 
запослених у школи, 
Правилник о 
безбедности ученика 
у школи 

Директор 
школе, пепси 
служба, 
наставници 

континуирано 
Запослени у 
школи 

Задатак 2.2 
Унапредити подршку у учењу ученицима из осетљивих група и ученицима који имају 
потешкоћа у савладавању наставног садржаја 

 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоциакти
вности/ 
партнери 

Временски 
оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 2.2.1 Боља постигнућа Предметни континуирано оспособљени 
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Прилагодити 
захтеве и темпо 
рада различитим 
могућностима и 
потребама ученика 
и прилагодити 
наставни материјал 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика  

ученика наставници, пе-
пси служба 

наставници, 
пе-пси служба 

Активност 2.2.2. 
Унапредити 
менторски однос са 
ученицима којима 
је потребна 
додатна подршка 

Боља постигнућа 
ученика којима је 
потребна додатна 
подршка 

Пепси служба, 
тим за додатну 
подршку 

континуирано 

Тим за 
додатну 
подршку, 
пепси служба, 
наставници 

Активност 2.2.3. 
Обезбедити  
подршку кроз 
сарадњу са 
релевантним 
институцијама и 
појединцима, 
обезбедити 
материјалну 
подршку кроз 
сарадњу са 
различитим 
донаторима 

Успостављена 
сарадња са 
релевантним 
институцијама, 
појединцима и 
донаторима 

Упрва школе, 
пепси служба, 
тим за 
додатну 
подршку 

Током године 

досадашња 
успешна 
сарадња са 
различитим 
релевантним 
институција
ма и 
појединцима 

Активности 2.2.4. 
Унапредити учење 
кроз међусобно 
повезивање 
ученика  ( бољи 
ученици помажу 
лошијима )                 

Боља постигнућа 
ученика 

одељенски 
старешина, пе-
пси служба, 
предметни 
наставници 

континуирано 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
пепси служба, 
ученици 

Активност 2.2.5. 
Примењивати 
поступке за 
континуирано 
праћење 
напредовања и 
постигнућа 
ученика којима је 
потребна додатна 
подршка, 
планирати 
активности за 
ученике који 
заостају у раду 

Унапређене 
процедуре за 
праћење 
напредовања и 
постигнућа ученика,  
постигнућа и успех 
ученика се 
систематски прате и 
на основу тога се 
утврђују посебне 
потребе сваког 
ученика за 
савлађивање 
тешкоћа у 
наставном процесу 

Педагог, 
психолог, 
предметни 
наставници 

континуирано 

Педагог, 
психолог, 
предметни 
наставници, 
одељењски 
старешина 



 

31 

Задатак 2.3 
 

Повећати  мотивацију ученика и укључити ученике у рад и живот школе, 
као активне носиоце садржаја и активности 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски 
оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 2.3.1 
Подстицати и 
неговати 
демократски дух и 
ученичке 
иницијативе и 
различите 
активности у 
школи 

Мотивисани 
ученици који желе 
да учествују у 
живот и рад 
школе, ученици су 
укључени у 
доношењу одлука 
у школи, школа 
подстиче и 
подржава 
иницијативе и 
активности 
ученика и уважава 
предлоге и 
сугестије ученика 

Предметни 
наставници, 
одељењски 
старешина, 
стручна веће 

континуирано 
Наставници, 
ученици 

Активност 2.3.2 
Повећати број 
секција у школи 

Повећан број 
секција у школи 

Предметни 
наставници, 
стручна већа 

Током школске 
године 

Наставници, 
ученици, 
опремљен 
простор за рад 
(учионице, 
лабораторије) 

Активност 2.3.3. 
Мотивисати 
ученике за 
учествовање у 
различитим 
секцијама у школи, 
уважавањем 
ученичких 
интересовања и 
иницијатива 

Повећан број 
мотивисаних 
ученика који су 
укључени у 
различите секције 

Предметни 
наставници, 
стручна већа 

Током школске 
године 

Наставници, 
ученици, 
опремљен 
простор за рад 
( учионице, 
лабораторије ) 

Активност 2.3.4. 

Организовати 
ваннаставне 
активности у 
школи едукативно-
забавног карактера 
поштујући 
интересовања 
ученика( спорт, 
култура, 

Повећан број 
ваннаставних 
активности у 
школи и 
мотивисани 
ученици који желе 
да учествују у 
њима 

Предметни 
наставници, 
стручна већа, 
управа школе 

Током школске 
године 

Наставници, 
ученици, 
опремљен 
простор за 
реализацију 
активности 
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такмичења, 
изложбе ученичких 
радова, 
презентације)  

Активности 2.3.5 
Организовати 
вршњачке 
едукације 

Реализоване  
вршњачке едукације  

Предметни 
наставници, 
стручна већа 

Током школске 
године 

предметни 
наставници, 
учении 

Активност 2.3.6 
Подстицати 
ученике у уређењу 
и оплемењивању 
школског простора 
 

Заинтересовани и 
мотивисани 
ученици за 
учествовање у 
уређењу школског 
простора 

Директор 
школе, 
Стручна већа, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине,  

Током године 

Наставници, 
ученици, 
средства и 
материјал за 
рад 

Задатак 2.4. 

Унапредити рад са талентованим ученицима 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоциакти
вности/ 
партнери 

Временски 
оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 2.4.1. 
Мотивисати 
талентоване 
ученике да 

учествују на 
различитим 

такмичењима, 
пружањем 

различитих врста 
подршке 

Повећан број 
ученика који су 

заинтересовани да 
учествују на 

такмичењима 

Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине, 
педагог, 
психолог 

Током школске 
године 

Педагог, 
наставници,оп
ремљене 
лабораторије 
и учионице, 
различита 
наставна 
средства и 
материјали, 
стручна 
литература 

Активност 2.4.2. 
Развијати 

менторски однос на 
релацији ученик –

наставник код  
ученика који 
учествују на 

такмичењима 

Већа мотивисаност 
и боља постигнућа 
ученика у настави и 

такмичењима 

Предметни 
наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

Наставници, 
педагог, тим 
за додатну 
подршку 



 

33 

Активности 2.4.3. 
Укључити 
Ученички 
парламент у акцију 
промовисања 
успешних ученика и 
вршњачку подршку 

Ученички 
парламент планира 
активности 
промовисања 
успешних 
ученика и 
вршњачку 
подршку 

 Тим за 
подршку раду 
Ученичког 
парламента 

почетком 
школске године 
и током године  Ученици, тим 

за подршку 
раду 
ученичког 
парламента 

 

Задатак 2.5. 

Унапредити квалитет знања ка применљивости  

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски 
оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 2.5.1. 
Прилагодити 
наставне садржаје 
у циљу 
оспособљавања 
ученика за 
самостално 
обављање 
занимања за који 
се школују 

Прилагођен 
наставни садржај 

Предметни 
наставници 

Почетак школске 
године 

Предметни 
наставници 

Активност 2.5.2. 
У наставном 
процесу 
примењивати и 
повезивати 
научена знања са 
праксом и  то 
увести као 
стандард рада 

Ученици који 
повезују теоријска   
знања са праксом и 
успешно примењују 
научена знања у 
практичном и 
свакодневном 
животу 

Предметни 
наставници 

континуирано 
Предметни 
наставници 

Активности 2.5.3. 
Унапредити 
подршку 
ученицима у 
професионалном 
животу кроз 
процес каријерног 
вођења и 
саветовања, помоћ 
при избору даљег 
образовања или 
запослења 

Ученици који 
успешно 
настављју 
школовање или 
запослење 

Тим за 
каријерно 
вођење, 
предметни 
наставници  Током школске 

године 

Тим за 
каријерно 
вођење, 
наставници  
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ЕВАЛУАЦИЈА ОБЛАСТИ Подршка ученицима 

Приоритетна област 2 Подршка ученицима 
Циљ1  
Унапредити  лични, професионални и социјални развој ученика 
Циљ 2 
Ојачати свест и повећати мотивацију код ученика о могућностима њиховог утицајa на 
живот и рад школе 
 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 2.1.1. 
Написане процедуре за 
благовремено идентификовање  
здравственог и  емоционалног 
стања и социјалних потреба 
ученика 

Праћење здравственог и 
емоционалног стања 
ученика и његових 
социјалних потреба 

Процедура за благовремено 
идентификовање здравственог 
и емоционалног стања и 
социјалних потреба ученика 

Активност 2.1.2. 
Реализована предавања на тему 
заштите здравља и 
промовисање здравих стилова 
живота 

 
Ученици који воде рачуна о 
здрављу и негују квалитетан 
стил живота 

Извештај са предавања, 
трибина, едукативни плакати 
 

Активност 2.1.3. 
Унапређени стандарди 
безбедности ученика 

Повећана безбедност 
ученика кроз јасна и 
прецизна задужења, обавеза 
и одговорности свих 
запослених у школи 

Правилник о безбедности 
ученика у школи 

Активност 2.2.1. 
Прилагођени захтеви и темпо 
рада различитим могућностима 
и потребама ученика и 
прилагођени наставни 
материјали индивидуалним 
карактеристикама ученика 
 

Боља постигнућа ученика 
Наставни планови и програми, 
припрема за наставу 

Активност 2.2.2. 
Унапређен менторски однос са 
ученицима којима је потребна 
додатна подршка 

Боља постигнућа ученика 
којима је потребна додатна 
подршка 

 Сертификати одговарајућих 
семинара, педагошка свеска 

Активност 2.2.3. 
Остварена сарадња са 
релевантним институцијама и 
појединцима, обезбеђена 
материјална подршка кроз 
сарадњу са различитим 
донаторима 

Успостављена сарадња са 
релевантним 
институцијама, 
појединцима и 
донаторима 

Донације, материјална 
подршка 

Активност 2.2.4. 
Међусобно повезани ученици  
( бољи ученици помажу 
лошијима )             

Боља постигнућа ученика 
Књига евиденције, педагошка 
свеска 

Активност 2.2.5. 
Реализовани поступци за 
континуирано праћење 
напредовања и постигнућа 
ученика којима је потребна 

Унапређене процедуре за 
праћење напредовања и 
постигнућа ученика,  
постигнућа и успех ученика 
се систематски прате и на 

Процедура за праћење 
постигнућа ученика, план 
активности за ученике који 
заостају у раду, књига 
евиденције, педагошка свеска 
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додатна подршка, реализован 
план активности за ученике 
који заостају у раду 

основу тога се утврђују 
посебне потребе сваког 
ученика за савлађивање 
тешкоћа у наставном 
процесу 

Активност.2.3.1. 
Подстиче се и негује 
демократски дух, ученичке 
иницијативе и различите 
активности у школи 

Мотивисани ученици који 
желе да учествују у живот 
и рад школе, ученици су 
укључени у доношењу 
одлука у школи, школа 
подстиче и подржава 
иницијативе и активности 
ученика и уважава 
предлоге и сугестије 
ученика 

Записници ученичког 
парламента, активности 
ученика 

Активност 2.3.2. 
Повећан број секција у школи 

Повећан број секција у 
школи 

Извештаји о раду секција, 
активности секција 

Активност 2.3.3. 
Мотивисани ученици који 
учествују у различитим 
секцијама у школи 

Повећан број мотивисаних 
ученика који су укључени 
у различите секције 

Извештаји о раду секција 

Активност 2.3.4. 
Организоване ваннаставне 
активности у школи 
едукативно-забавног карактера  

Повећан број 
ваннаставних активности 
у школи и мотивисани 
ученици који желе да 
учествују у њима 

Извештаји о активностима у 
школи, фотографије, плакати 

Активност 2.3.5. 
Организоване вршњачке 
едукације 

Реализоване вршњачке 
едукације 

Презентације, плакати, 
извештаји 

Активност 2.3.6. 
Ученици учествују у уређењу и 
оплемењивању школског 
простора 
 

Заинтересовани и 
мотивисани ученици за 
учествовање у уређењу 
школског простора 

Оплемењен и уређен школски 
простор 

Активност 2.4.1. 
Мотивисани ученици који 
учествују на различитим 
такмичењима 

Повећан број ученика који су 
заинтересовани да учествују 
на такмичењима 

Резултати са такмичења 

Активност 2.4.2. 
Остварен менторски однос на 
релацији ученик –наставник 
код  ученика који учествују на 
такмичењима 

Већа мотивисаност и боља 
постигнућа ученика у 
настави и такмичењима 

Резултати са такмичења, књига 
евиденције 

Активност 2.4.3. 
Ученички парламент 
промовише успешне ученике и 
вршњачку подршку 

Ученички парламент 
планира активности 
промовисања успешних 
ученика и вршњачку 
подршку 

Записници Ученичког 
парламент, извешаји 

Активност 2.5.1. 
Ученици су способни за 
самостално обављање 
занимања за који се школују 

Боља постигнућа ученика на 
часовима теоријске наставе и 
практичне наставе 

Прилагођени наставни планови 
и програми 

Активност 2.5.2. 
У наставном процесу се  

Ученици који повезују 
теоријска   знања са праксом 

Прилагођени наставни планови 
и програми 
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примењују и повезују научена 
знања са праксом  

и успешно примењују 
научена знања у практичном 
и свакодневном животу 

Активност 2.5.3. 
Ученицима се пружа подршка  
у професионалном животу кроз 
процес каријерног вођења и 
саветовања и помоћ при избору 
даљег образовања или 
запослења 

Ученици који успешно 
настављају школовање 
или запослење 

 Тим за каријерно вођење 

Препоруке 
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Приоритетна 
област 

2. Ресурси  

Стратешки Циљеви 
а. Људски ресурси:  
а1. Наставити са сталном обуком наставника. (обуке су обухваћене у стратешким 
циљевима за наставу и учење и подршка ученицима те се овде неће посебно наводити) 
а2. Примењивати усвојене нове методе рада у учионици. (примена је наведена у 
стратешким циљевима за наставу и учење и подршка ученицима те се овде неће посебно 
наводити) 
а3. Остварити сарадњу са осталим школама и организацијама на заједничким 
пројектима. 
а4. Подршка наставницима који применом нових метода остварују боља постигнућа 
 
б. Материјални ресурси:  
б1. Завршетак сале за физичко васпитање. 
б2. Унапредити услове рада у учионицама и лабораторијама. 
б3. Обезбедити опрему за рад ваннаставних активности 
б.4.Опремити радионицу за производњу прехрамбених производа 
б.5. Створити предуслове за реализацију пројектне наставе и он-лине наставе 
б.6. Решити имовинско-правна питања васништва  

Задатак 3.1 Остварити сарадњу са осталим школама и организацијама на заједничким 
пројектима. 
 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 3.1.1 
Прикупити 
информације о 
доступним 
пројектима из 
области примене 
савремених 
метода у настави 
и повећања 
педагошких 
компетенција 

Извештај о 
доступним 
пројектима. 

Тим за пројекте 
и остали 
заинтересовани 

током целог периода 

Тим за 
пројекте, 
заинтересов
ани 
наставници 

Активност 3.1.2 
Избор пројеката и 
пријављивање на 
конкурс 

Попуњена пријава 
Тим за пројекте 
и остали 
заинтересовани 

током целог периода 

Тим за 
пројекте, 
заинтересов
ани 
наставници 

Активност 3.1.3 
Реализација 
добијених 
пројеката 

Извештај о 
реализацији 
пројектних 
активности 

Тим за пројекте 
и остали 
заинтересовани 

током целог периода 

Тим за 
пројекте, 
заинтересов
ани 
наставници 

Задатак 3.2 Подршка наставницима који применом нових метода остварују боља 
постигнућа и који доприносе квалитету рада школе 
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Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 3.2.1 
Јавно похвалити 
наставнике, 
промовисати 
њихов рад 

Мотивација за 
даље усавршавање 

Актив за Шрп, 
Наставничко 
веће, 
руководство 
школе 

Континуирано, 
према потреби 

Извештаји, 
часопис, 
сопствена 
средства 

Задатак 3.3 завршетак сале за физичко васпитање 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активности 3.3.1 
Обезбеђивање 
средстава за 
завршетак радова 

Обезбеђена 
средства 

Школски 
одбор и 
директор 
школе и 
органи 
локалне, 
републичке и 
покрајинске 
власти 

2025. 

Финансијер 
из 
локалних и 
покрајинск
их органа 

Активност 3.3.2 
Опремање сале 

Опремљена сала 

Школски 
одбор и 
директор 
школе и 
органи 
локалне, 
републичке и 
покрајинске 
власти 

2025. 

Финансијер 
из 
локалних и 
покрајинск
их органа 

     

Задатак 3.4 Унапредити услове рада у учионицама и лабораторијама. 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 3.4.1 
Опремити 
учионице опште 
намене 

Нове рачунаре, 
пројекторе и 
намештај у 
функцији активне 
наставе 

Руководство 
школе, 
наставници 

Континуирано 

Обезбеђене 
финансије 
и сопствена 
средства 
као и 
финансије 
од 
пројеката 

Активности 3.4.2 
Опремање 
лабораторија 

Сачињен план и 
набавка по плану 

Руководство 
школе, 
стручно веће и 
помоћни 
наставници 

По потреби 

Обезбеђене 
финансије 
и сопствена 
средства 
као и 
финансије 
од 
пројеката 
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Задатак 3.5 Обезбедити опрему за рад ваннаставних активности 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активност 3.5.1 
Обезбедити 
опрему за 
радионицу за 
производњу 
прехрамбених 
производа 

Набављена опрема  

Управа школе, 
наставник 
који води 
секцију 

2022. 

Обезбеђене 
финансије 
и сопствена 
средства 
као и 
финансије 
од 
пројеката 

Активност 3.5.2 
Обезбедити 
стабилну 
интернет 
конекцију у 
учионицама 

Приступ интернету 
у учионицама 

Управа школе 2021 
Сопствена 
средства, 
донације 

Активности 3.5.3 
Набавити опрему 
за драмску 
секцију 

Костими, 
сценографија 

Управа школе, 
наставник 
који води 
секцију 

2022. 

Обезбеђене 
финансије 
и сопствена 
средства 
као и 
финансије 
од 
пројеката 

Активности 3.5.4 
Створити услове 
за рад фото 
секције 

Простор за рад 

Управа школе, 
наставник 
који води 
секцију 

2025. 
Управа 
школе 

Активности 3.5.5 
Опрема, средства 
и простор за 
промоцију и 
информисаност 

Огласне табле, 
панои, рамови, 
фотографије, 
скулптуре, полице, 
видео бим (видео 
скрол) 

Управа школе 
и 
заинтересован
и наставници 

Континуирано 

Пројекти, 
донације, 
сопствена 
средства 

Активност 3.5.6 
Уређење 
ентеријера 

Графити, изложбе, 
осликан ентеријер 

Управа школе, 
заинтересован
и наставници 

Континуирано 

Пројекти, 
донације, 
сопствена 
средства 

Активност 3.5.7 
Уређење 
ектеријера 

Мобилијар 
Управа школе, 
заинтересован
и наставници 

Континуирано 

Пројекти, 
донације, 
сопствена 
средства 

Активност 3.5.8 
Решавање 
имовинско 
правног статуса 
земљишта 

Власнички лист Управа школе 2023 
Управа 
школе 
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Евалуација области Ресурси 

Приоритетнаобласт 3 Ресурси 

Циљ1 Остварити сарадњу са осталим школама и организацијама на заједничким 
пројектима. 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 3.1.1 
Прикупити информације о 
доступним пројектима из 
области примене савремених 
метода у настави и повећања 
педагошких компетенција 

Извештај о доступним 
пројектима. Извештај и апликација 

Активност 3.1.2 
Избор пројеката и 
пријављивање на конкурс 

Попуњена пријава Попуњена апликација 

Циљ3.2 Подршка наставницима који применом нових метода остварују боља постигнућа 
и који доприносе квалитету рада школе 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 3.2.1 
Јавно похвалити наставнике, 
промовисати њихов рад 

Мотивација за даље 
усавршавање 

Записници и остала писана 
документација 

Циљ3.3 Спровести иницијативу за обнову и завршетак сале за физичко васпитање 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 3.3.1 
Израда пројектне 
документације за завршетак 
започетих радова 

Завршен пројекат Пројекат завршетка радова 

Активности 3.3.2 
Обезбеђивање средстава за 
завршетак радова 

Обезбеђена средства Финансијски извештај 

Активност 3.3.3 
Опремање сале 

Опремљена сала Опрема за салу 

Активност 3.3.4 
Активности у вези са 
Петицијом за завршетак сале 

Заступљеност у медијима и 
пријем код релевантних 
институција 

Дописи, извештаји чланци и 
објвљене вести 

Циљ3.4 Унапредити услове рада у учионицама и лабораторијама. 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 3.4.1 
Опремити учионице опште 
намене 

Нове табле, нове завесе, 
паное, рачунаре, 
пројекторе и платна, 
намештај у функцији 
активне наставе 

Опрема за учионице 
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Активности 3.4.2 
Опремање лабораторија 

Сачињен план и набавка 
по плану 

Опрема  

Циљ3.5 Унапредити услове рада у учионицама и лабораторијама. 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активност 3.5.1 
Обезбедити опрему за 
школски бенд 

Набављене клавијатуре, 
појачала, бубњеви 

Опрема  
Квалитетнији наступи 
Бољи репертоар 

Активност 3.5.2 
Обезбедити стабилну 
интернет конекцију у 
учионицама 

Приступ интернету у 
учионицама 

Интернет конекција 
Примена у настави 

Активности 3.5.3 
Набавити опрему за драмску 
секцију 

Костими, сценографија 
Костими сценографија 
Квалитетније изведбе 

Активности 3.5.4 
Створити услове за рад фото 
секције 

Простор за рад 
Простор за рад 
Већи број изложби и већза 
заинтересованост ученика 

Активности 3.5.5 
Опрема, средства и простор 
за промоцију и 
информисаност 

Огласне табле, панои, 
рамови, фотографије, 
скулптуре, полице, видео 
бим (видео скрол) 

Опрема  
Боља информисаност 

Активност 3.5.6 
Уређење ентеријера 

Графити, изложбе, осликан 
ентеријер 

Изложбе, осликан ентеријер и 
фасада 
Позитивна реакција ученика за 
нови ентеријер 

Препоруке 
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Приоритетна 
област 3. приоритетна област Етос 

Општи циљ приоритетне области 4: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим 
нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом, ефикаснија промоција рада школе 
и резултата ученика и наставника и стварање амбијента пријатног и безбедног за све. 
4. Етос  
4.1. Углед и промција школе 
4.1.1. Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе.  
4.1.2.Промоција успешности, стварања позитивне слике о школи позиционирање школе у 
медијском и јавном животу 
 4.2. Атмофера и међуљудски односи  
4.2.1. Повећање протока и доступности информација свим запосленима, ученицима и 
родитељима. Унапређење канала интерне и екстерне комуникације 
4.2.2. Уважавање личности свих запослених у школи, ученика и родитеља 
4.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном 
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе 
4.3.1. Укључивање родитеља/старатеља у живот и рад школе и школско учење. 
4.3.3.Побољшавање везе између школе и Школског одбора 
4.3.4.Повећан степен учешћа школе у локалној заједници. 
 

Задатак 4.1 Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе.  
 
 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

1.Побољшање 
изгледа школског 
сајта  
2.Редовно слање 
информација о 
догађајима у 
школи  
3.Увођење 
новинарског листа 
на сајту школе који 
ће уређивати 
ученици 

Већи број посета 
сајта и позитивне 
оцене сајта, 
усклађена јасно 
истакнута 
обележја школе, 
количина 
пропагандног 
материјала. 
Ученици, 
наставниции 
родитељи се 
редовно 
обавештају о 
актуелним 
дешавањима. 

Управа 
школе, 
директор, 
наставнициТ
ИО и технике 
и технологије 
Наставници 
информатике 
и остали 
наставници. 

Током целог 
петогодишњег 
периода 

Аплицира
ње 
пројектима 
на 
конкурсе, 
Министарс
тва 
просвете, 
науке и 
технологиј
е, локалне 
самоуправе
, Градског 
секретарија
та, 
донације 

Повећање протока 
и доступности 
информација свим 
запосленима, 
ученицима и 
родитељима. 
Унапређење канала 
интерне и екстерне 

Формирање тима 
за културне, 
хуманитарне и 
јавне делатности 
Обавезно јавно 
истицање на сајту 
и огласним 
таблама свих 

Тима за 
културне, 
хуманитарне 
и јавне 
делатности 
Савет 
родитеља, 
дежурни 

Током целог 
периода, основне 
активности 2021 
године- 

Све постоји 
у школи 
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комуникације извештаја, 
Годишњи план 
рада, распоред 
часова, свих 
облика 
васпитнообразовн
ог рада, распоред 
контролних вежби 
и писмених 
задатака 
Организовање 
колективних и 
појединачних 
отворених врата 
Огласна табла у 
холу школе и сајт 
школе за 
информисање 
родитеља. 

ученик и 
наставници 

Задатак 1.2. Специфичан циљ: Стварање пријатније атмосфере и побољшавање квалитета 
међуљудских односа 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Сарађивати са 
културним, 
спортскими другим 
институцијама: 
позоришта, 
библиотеке, 
галерије и друго и 
обезбедити њихове 
програме, 
гостовања, 
предаваче. 

Број партнерстава 
са институцијама 
и невладиним 
организацијама  

Управа 
школе, 
директор, 
наставници 
Ученички 
парламент 

Током целог 
петогодишњег 
периода 

Постојећи у 
школи 

Оснаживање 
ученика за што 
самосталније 
планирање, 
организовање и 
реализацију 
активности: 
изложбе, спортске 
активности, дебате 

Број реализованих 
програма Развијен 
позитиван однос 
према културним 
и спортским 
вредностима и 
развијени појмови 
о културном и 
спортском 
окружењу код 
ученика 

Управа 
школе, 
директор, 
наставници 
Ученички 
парламент 

Током целог 
петогодишњег 
периода 

Постојећи у 
школи 

Специфичан циљ : 3. Побољшавање квалитета и врста ваннаставних активности у школи 

Активности 
Индикатори 
успеха 

Носиоци 
активности/ 
партнери 

Временски оквир 
имплементације 

Ресурси 

Активности за Повећам број 
ваннаставних Управа континуирано 

Школски 
ресурси, 
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наставнике и 
запослене које 
јачају тимски рад, 
оптимизам 
међусобну 
сарадњу и 
упознавање, 
изградња тимова, 
посете, путовања, 
изложбе и остале 
активности 

активности: 
Стручна путовања 
Изградња тимова 
Посете културним 
активностима 
 

школе, 
директор, 
наставници 
 

средства 
локалне 
самоуправе 
, ресурси 
запослених. 

Активности за 
ученике, настава 
измештена из 
учионице  

Број активности 
које су 
реалоизоване 

Управа 
школе, 
директор, 
наставници 
 

На почетку сваке 
школске године 
организација и 
план, реализација 
континуално 

Школски 
ресурси, 
средства 
локалне 
самоуправе 
, ресурси 
запослених. 

Адекватне 
секције 
организоване 
иницијативом 
ученика и 
наставника 

Број секција које 
успешно раде 

Управа 
школе, 
директор, 
наставници 
 

На почетку сваке 
школске године 
организација и 
план, реализација 
континуално 

Школски 
ресурси, 
средства 
локалне 
самоуправе 
, ресурси 
запослених. 

 

Евалуација области ЕТОС 

Приоритетна област 1 ЕТОС 
Задатак 4.1 Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе.  
 
 
 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

1.Побољшање изгледа 
школског сајта  
2.Редовно слање информација 
о догађајима у школи  
3.Увођење новинарског листа 
на сајту школе који ће 
уређивати ученици 

Сајт редовно ажуриран са 
квалитетним садржајима и 
информацијама на чијем 
раду учествују ученици и 
наставници са управом 
школе 
Школски часопис који 
уређују ученици са 
наставником који им 
помаже 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Повећање протока и 
доступности информација свим 
запосленима, ученицима и 
родитељима. Унапређење 
канала интерне и екстерне 
комуникације 

Интернет комуникација, 
сајт школе, е дневник, 
добра сарадња шкле са 
родитељима и локалном 
заједницом 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Задатак 1.2. Специфичан циљ: Стварање пријатније атмосфере и побољшавање квалитета 
међуљудских односа 
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Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Сарађивати са културним, 
спортскими другим 
институцијама: позоришта, 
библиотеке, галерије и друго и 
обезбедити њихове програме, 
гостовања, предаваче. 

Број партнерстава са 
институцијама и 
невладиним 
организацијама  

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Оснаживање ученика за што 
самосталније планирање, 
организовање и реализацију 
активности: изложбе, спортске 
активности, дебате 

Број реализованих 
програма Развијен 
позитиван однос према 
културним и спортским 
вредностима и развијени 
појмови о културном и 
спортском окружењу код 
ученика 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Специфичан циљ : 3. Побољшавање квалитета и врста ваннаставних активности у школи 
 

Реализовано - исходи Индикатори Инструменти 

Активности за наставнике и 
запослене које јачају тимски 
рад, оптимизам међусобну 
сарадњу и упознавање, 
изградња тимова, посете, 
путовања, изложбе и остале 
активности 

Повећам број 
ваннаставних активности: 
Стручна путовања 
Изградња тимова 
Посете културним 
активностима 
 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Активности за ученике, 
настава измештена из 
учионице  

Број активности које су 
реалоизоване 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Адекватне секције 
организоване иницијативом 
ученика и наставника 

Број секција које успешно 
раде 

Непосредан увид, 
документовање, скалирање 
Извештавање, непосредно 
праћење, анкетирање 

Препоруке 

 

 

 

 

 

 

 




