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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 
 Обровац је сеоско насеље, смештено на 9 км магистралног пута између 
Бачке Паланке и Бача. У центру села налази се школа, а недалеко од ње и 
предшколска установа «Црвенкапа. Школа у Обровцу почела је са радом 1757. 
године, а садашња зграда изграђена је 1962. године. Површина школе је 2000 м2 
Наставу похађа 252 ученика у 12 одељења. При школи раде и два одељења 
припремног предшколског програма са 28 ученика. Настава се одвија на српском 
језику. Школу похађа и 32 ученик Ромске националности , за које је посебно 
организован изборни програм Ромски језик са елементима националне културе. 
Ученици наше школе постижу  велике успехе на свим нивоима такмичења . Уз 
неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња поклања се 
безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине.  
Сви ученици имају могућност да у току наставних и ваннаставних активности 
користе отворене терене за мали фудбал и кошарку и нову фискултурну салу.  
 
 
 
МИСИЈА ШКОЛЕ 
 Ми смо сеоска школа са дугом традицијом васпитно-образовног рада, 
ентузијасти који покрећу велики број активности у селу. Школу похађа велики број 
Рома и у настави је заступљен ромски језик. У школи смо безбедни и сигурни, а 
највише смо поносни на успехе које постижу наша деца на такмичењима. 
 

 

ВИЗИЈА РАЗВОЈА 

 Желимо да постанемо школа: у којој је настава савремена и прилагођена 
потребама ученика и наставника; у којој ће ученици креативно проводити време 
негујући толеранцију и различитости;  у којој ученици имају сталну подршку 
наставника у сарадњи са локалном заједницом. 
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SWOT- АНАЛИЗА  

 

 
ПРЕДНОСТИ/ снаге 
 

СЛАБОСТИ 
 

Стручан и вредан наставни кадар;  
Коректни међуљудски односи;  
Постоји видео надзор.  
Заинтерсованост наставника за успех 
ученика у свим аспектима живота;  
Квалтетно и ангажовано руководство;  
Савремен кабинет за информатику;  
Примена знања и вештина стечених на 
бројним семинарима;  
Мањи број ученика омогућава бољу 
контролу дисциплине ученика и 
обезбеђује виши степен безбедности;  
Пространо школско двориште;  
Нова фискултурна сала 
Оптималан број ученика у одељењима;  
Предшколски вид образовања који се 
успешно одвија у оквиру школе;  
 

Недовољна подршка социјалних 
партнера;  
Недовољна опремљеност кабинета;  
Неискоришћеност капацитета 
даровитих ученика (њихово стагнирање, 
пад мотивације и др.).  
Вештине и знања ученика школе нису 
довољно афирмисани;  
Недовољна подршка медија;  
 

 
МОГУЋНОСТИ/шансе 
 

 
ОПАСНОСТИ/претње 
 

Подстицати рад са даровитим 
ученицима;  
Напредовањем у раду наставни кадар 
мотивисаности на стално стручно 
усавршавање  
Неговање еколошке свести код ученика;  
Умрежити рачунаре у школи;  
Сарадња са центрима за рад са 
даровитом децом;  
Одлична организованост рада 
педагошко -психолошке службе и 
Школске управе;  
 
 
 

Финансијска средства;  
Све већа права родитеља у 
одлучивању 
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• ученици 

• родитељи 

• професори 

• наставници 

• стручни сарадник 

Унутрашњи-људски 

• специјализоване учионице, пољска учионица,  

• библиотека, медијатека, архив,  

• свечана сала,  

• кухиња са трпезаријом,  

• котларница,  

• спортски терени, фискултурна сала 

• пространо школско двориште 

Унутрашњи- материјално-
технички 

• Градска и сеоска библиотека, Дом културе,  

• биоскоп, установа за културу «Хазар». 

• основне и средње школе са територије општине,музичка школа, 
предшколска установа «Младост» 

• Спортско друштво 

• Српска православна црква,  

• Дом здравља,  

• Месна заједница, О Бачка Паланка,  

• МУП, ДДОР , АД «Таркет», туристичке агенције, АМСС, Електровојводина», 

• Ромска заједница, Пријатељи деце, Дечји савез. 

• Друштво учитеља, Црвени крст, КУД «Светозар Марковић». 

• Локална ТВ, радио и новине. 

• Појединци 

Спољашњи 
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У циљу подршке ученицима у претходном периоду  реализовали смо: 

 ученичке радионица за педагошко-психолошко и   здравствено васпитање 

 вршњачку едукацију ученика  
– Опасности које вребају на Интернету 
-Вршњачко насиље 
 
У циљу унапређења наставе коришћењем савремених наставних средстава 

и метода : 

 оспособили смо  наставнике за коришћење мултимедијалних наставних 
средстава 

 побољшали успеха деце кроз обуку наставника за извођење наставе на 
начин који ангажује децу различитих способности 

 изводили наставу коришћењем мултимедијалних наставних средстава и 
диференцирану. 
 
Унапредили смо  сарадњу са родитељима и окружењем организовањем 

различитих културнио-забавних, спортских и едукативних садржаја: 

 учествовали смо у израда и промоцији монографије о Обровцу поводом 700 
година постојања села 

 организовали смо школски турнир у малом фудбалу 

 организовали смо  информатичку обуку за чланове Савета родитеља 
 

ПОТРЕБЕ  

 
Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све кључне 

области рада  школе. 
 

 
  
 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЕТОС 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ 

РЕСУРСИ 

ОЦЕНА 
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САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Самовредновање кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ довело нас је до 
следећих закључака: 

 Наставни кадар је стручан и оријентисан на унапређивање квалитета 
наставе.  Посећивањем одговарајућих семинара и разменом искуства треба 
наставити у смеру осавремењивања наставе и превазићи ограничавајуће 
остаке старих система наставе и учења. Уочена је посебна важност 
контуираних угледних часова, и став Тима је да је то пракса коју треба и 
дање неговати. 

 Негује се слобода у мишљењу и понашању ученика, али је неопходно 
укључити их више у саме процесе оцењивања (самооцењивање) као и 
даље изграђивање одговорности ученика за своје поступке. 

 Комуникација са родитељима је двосмерна и успешна. 

 Кључно је повећавање броја наставника који бележе резултате учења 
ученик (кратке белешке, описни коментари, записи о самооцењивању и  
ученичком оцењивању). 
Како се ради о фундаменталној области у којој увек има простора за 

унапређивање и осавремењивање у складу са развојем технологија и нових 
сазнања.  

 Самовредновање кључне области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  довело нас је 
до следећих закључака: 

 Ученици су безбедни и сигурни у школи 

 Ученичке иницијативе се не разматрају редовно и озбиљно,  

 Ученици се ретко укључују у процес доношења одлука о важним питањима 
у школи; 

 Професионална оријентација се реализује.  
Иако је уочен известан напредак у наведеним показатељима сматрамо да 

ова област обухвата важне сегменте васпитног рада школе.  
Самовредновање кључне области ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

довело нас је до следећих закључака: 

 Добри резултати завршног испита 

 Просечни резултати постигнућа на иницијалном тестирању 

 Наши ученици су постигли веома добре резултате на различитим нивоима 
такмичења 

ОБЛАСТИ ПРОМЕНА 

 

ШКОЛСКИ 
РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 

Образовна 
постигнућа 

ученика  

Настава и 
учење 

Подршка 
ученицима 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ 

 

Приоритетна 
област 1. 

Настава и учење 

Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета  наставе, стварањем 
школе по мери детета водећи рачуна о индивидуалним потребама. 
могућностима и способностима ученика. 
 
 
 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Задатак 1.1 Самоевалуација месечних планова  
 
1.1.1.  Оцена остварености плана, корекције и 
начин остварености корекције 

Учитељи и 
предметни 
наставници 

Једном 
месечно 

Задатак 1.2 Стручно усавршавање наставника за примену нових техника 
учења 

1.2.1.Евидентирање заинтересованих 
наставника 

Тим за стручно 
усавршавање  

Током 
године 

1.2.2.Организовање обуке Тим за стручно 
усавршавање, 
директор 
 

Током 
године 

1.2.3.Израда плана извођења угледних и 
огледних часова 

Стручни 
активи 

Септембар 
сваке године 

1.2.4. Реализација угледних и огледних часова Учитељи, 
предметни 
наставници, 
педагог , 
директор 

Током 
године 

1.2.5. Анализа изведених часова Стручна већа Током 
године 

Задатак 1.3 Сарадња са стручним већима и колегама  

1.3.1. Редовно одржавање седница стручних 
већа 
 

Стручни 
активи, 
педагог ,  
Директор 

 
Током 
године 

1.3.2.  Размена добрих припрема Наставници, 
учитељи 

Током 
године 

1.3.3 . Корелација међу предметима Наставници, 
учитељи 

Током 
године 

1.3.4. Формирање базе знања 
 

Информатичар, 
наставници, 
учитељи 

Током 
године 
 

Задатак 1.4 Ангажовање ученика у припремању и реализацији наставних 
садржаја  

1.4.1.  Евидентирање заинтересованих ученика -Ученици 6. 7. 
и 8.разреда 
-Задужени 
наставници 

Током 
године 
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1.4.2. Израда плана наставних садржаја које ће 
реализовати ученици 

-Ученици 6. 7. 
и 8.разреда 
-Задужени 
наставници 

Током 
године 

1.4.3. Израда припрема за извођење наставе- 
презентације, графофолије, панои, модели.... 

-Ученици 6. 7. 
и 8.разреда 
-Задужени 
наставници 

Током 
године 

1.4.4. „Ученик- предавач“- реализација часова -Ученици 6. 7. 
и 8.разреда 
-Задужени 
наставници 

Током 
године 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Приоритетна област 1 

Циљ1   

Реализовано - исходи Индикатор промене Инструменти 

Евалуирани планови 
рада наставника 

80 % наставника 
редовно евалуира своје 
планове 

Педагошка документација, 
анкете 

Обучени наставници 80 % наставника је 
похађало стручне 
семинаре 

Документација, уверења 

Број реализованих 
угледних и огледних 
часова 

80 % наставника је 
реализовало угледни 
или огледни час 

Педагошка документација, 
евиденција наставника, 
портфолио 

Број одржаних седница 
стручних већа 

Одржан је планирани 
број седница стручних 
већа у складу са ПРШ 

Записници стручних актива 

Формирана база 
припрема за час 

База од 50 припрема у 
електронској и писаној 
форми 

Припреме у електронској и 
писаној форми 

Усклађени наставни 
планови 

30 % наставних 
садржаја сродних 
предмета је усклађено 

Планови и припреме 
наставника сродних 
предмета 

Формирана база знања - 
ППП 

База знања од 50 
презентација 

Презентације у 
електронској форми 

Ученици су 
заинтересовани за 
извођење часова 

20 % ученика у сваком 
разреду је 
заинтересовано за 
извођење часова 

Евиденционе листе 

Израђене припреме за 
извођење часова 

20 припрема за 
извођење наставе  

Материјали за реализацију 
часа – припреме, модели, 
ППП 

Реализовани часови 
„Ученик- предавач“ 

20 реализованих часова Педагошка документација, 
фотографије, видео 
материјал 

Препоруке 
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Приоритетна 
област 2. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета бриге о ученицима, 
подршке њиховом учењу и професионалној оријентацији, социјалном и 
личном развоју неговањем различитости  кроз ваннаставне активности . 
 
 
Активности Носиоци 

активности 
Време 
реализације 

Задатак 2.1 Повећати учешће ученика у раду и животу школе 
 
2.1.1. Формирање радне групе за организовање 
ликовног и литерарног конкурса 

Наставничко 
веће 

Септембар 

2.1.2. Организовати ликовни наградни конкурс  Учитељи и 
наставник 
ликовне 
културе 

Октобар  

2.1.3.Организовати литерарни наградни 
конкурс  

Педагог, 
наставник 
ликовне 
културе 

Октобар  

2.1.4.Одабир најбољих радова Радна група Октобар  

2.1.5.Изложба радова за Дан школе Радна група 20. октобар  

2.1.6.Додела награда ученицима Директор 
школе 

20.октобар  

Задатак 2.2 Помоћи ученицима и њиховим родитељима приликом избора 
средње школе 

2.2.1.Обука наставника о професионалној 
оријентацији 

Педагог, Мира 
Пилиповић, 
Љиљана 
Војиновић 

Током 
године 

2.2.2.Упознавање родитеља са професионалном 
оријентацијом 

ОС осмог 
разреда 

Током 
године 

2.2.3.Упознавање ученика са професионалмом 
орјентацијом 

ОС осмог 
разреда, 
педагог 

Током 
године 

2.2.4.Организовање трибина – гост предавач 
 „ Моје занимање“ 

Педагог, ОС 
осмог разреда, 
предавачи 

Током 
године 

2.2.5.Представљање средњих школа  Педагог, ОС 
осмог разреда, 
Представници 
средњих 
школа из 
Бачке Паланке 
и Бача 

Мај 

Задатак 2.3  Побољшање безбедности ученика 

2.3.1. Проналажење подршке за реализацију 
активности 

Директор, 
секретар 

Током 
године 

2.3.2.  „Безбедност деце у саобраћају“- гост 
предавач – за ученике од 1-4. разреда 
 

Спољни 
сарадник, 
педагог 

Током 
године 
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2.3.3 . Превенција малолетничке деликвенције-
за ученике 5-8. разреда  
 

Тим за 
заштиту 
деце,Спољни 
сарадник, 
педагог 

Током 
године 

2.3.4. Организовање радионица- „Ненасилно 
решавање сукоба“ 
 

Тим за 
заштиту 
деце,Педагог, 
ОС 

Током 
године 

 
Задатак 2.4 Организација ваннаставних активности  
 2.4.1. „Игре без граница“ за ученике старијих и 
млађих разреда  

Дечји савез, 
Педагог, ОС. 
Ученици 

Дечија 
недеља 

2.4.2.  „Фер плеј“ турнир у малом фудбалу Наставник 
физичког, 
Ђачки 
парламент, 
Директор 

20. Октобар 

2.4.3. Маскенбал Педагог, ОС, 
Ђачки 
парламент 

Децембар 

2.4.4. Дани спорта- „Сви побеђују“ Наставник 
физичког, ОС, 
Ђачки 
парламент 

Октобар, мај 

Задатак 2.5 Смањивање различитости међу ученицима-„Упознајмо се да 
бисмо се боље разумели“ 

2.5.1. Организовање приредбе  Наставници 
српског, 
руског, 
енглеског и 
ромског језика, 
наставник 
музичког, 
ученици 

Април-мај 

2.5.2. Ликовни конкурс ученици, 
наставник 
ликовне 
културе 

Април- мај 

2.5.3. Литерарни конкурс  Наставници 
српског, 
руског, 
енглеског и 
ромског језика, 
ученици 

Април-мај  
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ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Приоритетна област 2 

Циљ1   

Реализовано - исходи Индикатор промене  Инструменти 

Ученици учествују на 
ликовном конкурсу 

50 % ученика учествује 
на ликовном конкурсу 

Ликовни радови 

Ученици учествују на 
литерарном конкурсу 

30 % ученика учествује 
на литерарном конкурсу 

Литерарни радови 

Изложба ученичких 
радова 

Ликова и литарарна 
изложба -50 радова 

Ликовни и литерарни 
радови, видео запис, 
фотографије 

Награђени ученици 12 награђених ученика Фотографије, евиденционе 
листе 

Наставници обучени за 
професионалну 
оријентацију 

50 % наставника је 
прошло обуку 

Евиденционе листе 

Родитељи су 
информисани о 
професионалној 
оријентацији 

Разредне старешине 7. 
и 8. разреда су одржале 
родитељске састанке 

Дневници рада 

Ученици су 
информисани о 
професионалној 
оријентацији 

Разредне старешине 7. 
и 8. разреда су одржале 
ЧОС 

Дневници рада 

Организоване трибине 
„Гост- предавач““ 

Ученици 7. и 8. разреда 
су присуствовали 
трибинама- 80% 

Фотографије, видео запис 

Средње школе су 
представљене 
ученицима 

3 средње школе су  
представљене 
ученицима 8. разреда 

Фотографије 

Одржано предавање-
ученици су безбеднији у 
саобраћају 

80% ученика 1-4. 
разреда је слушало 
предавање 

Фотографије, видео запис 

Одржано предавање о 
малолетничкој 
деликвенцији 

80% ученика 5-8. 
разреда посетило је 
предавање 

Фотографије, видео запис 

Реализоване су 
радионице 

50 % наставника 
реализовало је 
радионице на ЧОС 

Фотографије, дневник рада 

Организоване „Игре без 
граница“ 

90 % ученика учествује у 
играма 

Фотографије, видео запис 

Организован турнир у 
малом фудбалу 

60 % дечака учествује 
на турниру 

Фотографије, видео запис , 
евиденција 

Организован 
новогодишњи 
маскенбал 

90 % ученика учествује 
на маскенбалу 

Фотографије, видео запис 

Организовани дани 
спорта 

80 % ученика и 50 % 
наставника учествује 

Фотографије, видео запис 
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Организована приредба 
у циљу смањења 
различитости 

10 % ученика ученика 
учествује у приредби,  
90 % ученика 
присуствује приредби, 
50 % родитеља 
присуствује приредби  

Фотографије, видео запис 

Организован ликовни 
конкурс 

30 пристиглих радова Ликовни радови 

Организован литерарни 
конкурс 

20 пристиглих радова Литерарни радови 

Награђени ученици 6 награђених ученика Фотографије, видео запис 

Препоруке 
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Приоритетна 
област 

3.Образовна постигнућа ученика 

Развојни циљ : Унапређивати успех у учењу , квалитет знања и  
постигнућа ученика, снажити мотивацију за учење и изграђивати 
вредности код ученика. 
 
 
 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Задатак 3.1 Повећати ефикасност учења ученика  

3.1.1.  Евидентирање заинтересованих ученика 
за извођење радионица 

Предметни 
наставници 

Прво 
полугодиште 

3.1.2. Организовати радионице с ученицима на 
којима би вежбали различите технике учења   
( брзо читање, мапе ума...) 

Предметни 
наставници, 
стручни 
сарадник 

Прво 
полугодиште 

Задатак 3.2 Повећати посећеност допунске наставе 

3.2.1.Упознати родитеље с   терминима 
часова допунске наставе 

Учитељи и 
предметни 
наставници 

Токок године 

3.2.2.Редовно информисање о изостајању Предметни 
наставници, 
стручни 
сарадник 

Токок године 

3.2.3.Реализовати допунску наставу кроз 
вршњачко учење ( бољи ученици држе допунску 
наставу – наставник само надгледа) 

Предметни 
наставници, 
ученици 

Током 
године 

Задатак 3.3 Направити систем јавне промоције ученика који постижу 
завидне резултате у наставним и ваннаставним активностима. 

3.3.1. Промоција талентованих ученика који су 
се устакли у појединим областима на 
родитељским састанцима, ШО, ЛЗ 

Тим за 
промоцију 
школе 

Током 
године 

3.3.2.  Награђивање талентованих ученика Директор, ЛЗ Јун 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Приоритетна област 3 

Циљ3   

Реализовано - исходи Индикатори промене  Инструменти 

Реализоване радионице Организовано је 3 
радионице  

Евиденционе листе, 
фотографије 

Ученици  су обучени 30 ученика је обучено  Евиденционе листе, 
фотографије 

Родитељи су 
информисани о 
допунској настави 

80 % информисаних 
родитеља на 
родитељском састанку 

Дневник рада 
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Реализована вршњачка 
едукација 

10 % ученика реализује 
допунску наставу, 30 % 
ученика присуствује 
настави 

Дневници другиг облика ОВ 
рада 

Успешни ученици су 
промовисани 

Сви успешни ученици су 
промовисани ШО, ЛЗ... 

Видео записи, новине, 
фотографије 

Успешни ученици су 
награђени 

Сви успешни ученици су 
награђени 

Видео запис, фотографије, 
евиденција о успесима на 
такмичењима и постигнути 
успех на крају шк.год. 

Препоруке 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ТИМ  

Бојан Радман- заменик председника  СО Бачка  Паланка 
Миодраг Пушкар – директор школе 
Љиљана Ступар – педагог 
Мирјана Коканов – учитељ 
Вера Кесић – наставник српског језика 
Славица Ајдер – наставник биологије 
Љиљана Војновић-наставник српског језика, тим за самовредновање, представник 
родитеља 
Биљана Ивић – наставник ТО 
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АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
БРОЈ 1 

 
 
 
 

фебруар 2015. 
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Приоритетна 
област 1. 

Настава и учење 

Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета  наставе, стварањем 
школе по мери детета водећи рачуна о индивидуалним потребама. 
могућностима и способностима ученика. 
 
 
 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Задатак 1.5 Стручно усавршавање наставника кроз пројекат учења за 
унапређење компетенција  

1.2.1.Евидентирање наставника Педагог  Током 
године 

1.2.2.Обука Завод за 
вредновање 
квалитета 
обробразовања 
и васпитања  
 

Током 
године 

1.2.3.Израда плана унапређења квалитета 
наставе и учења 

Стручни 
активи 

Током 
године 

1.2.4. Реализација планираних активности предметни 
наставници, 
педагог , 
директор 

Током 
године 

1.2.5. Израда пројекта учења Стручна већа Током 
године 

1.2.6. Реализација пројекта учења Учитељи,пред
метни 
наставници, 
педагог , 
директор 

Током 
године 

1.2.7. Анализа реализованих планова и 
пројеката 

Активи, 
Тимови 

Јун- јул 2015. 
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ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Приоритетна област 1 

Циљ1   

Реализовано - исходи Индикатор промене Инструменти 

Обучени наставници 80 % наставника је 
похађало стручне 
семинаре 

Документација, уверења 

Израђени планови 
унапређења квалитета 
наставе и учења 

Актив природних и 
друштевник наука имају 
израђене планове 

Педагошка документација, 
планови 

Број одржаних седница 
стручних већа 

Одржан је планирани 
број седница стручних 
већа у складу са ПРШ 

Записници стручних актива 

Часови допунске и 
додатне наставе 

Посећеност допунске и 
додатне наставе 

Евиденција  

Прилагођени тестови 70% тестова је 
прилагођено ученицима 

Тестови 

Унапређене 
компетенције 
наставника кроз пројекат 
учења 

70 % наставника 
унапредило своје 
компетанције 

Листа за проверу 
унапређења 

Ученици су научени како 
да уче 

70 % наставника 
унапредило своје 
компетанције 

Листа за проверу 
унапређења 

Ученици самостално 
процењују своја знања и 
постављају циљеве 

20 % ученика у сваком 
разреду је 
заинтересовано за 
извођење часова 

Евиденционе листе 

Повећан број ученика 
који решавају задатке 
напредног нивоа 

20 % повећања  Тестови 

Препоруке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.02.2015.        Председник ШО 
Обровац        ________________ 
         (Љиљана Ступар) 
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АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
БРОЈ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

септембар 2015. 
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Приоритетна 
област 2. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета бриге о ученицима, 
подршке њиховом учењу и професионалној оријентацији, социјалном и 
личном развоју неговањем различитости  кроз ваннаставне активности . 
 
 
Активности Носиоци 

активности 
Време 
реализације 

Задатак 2.6 Отварање одељења продуженог боравка 
 
2.1.1. Формирање радне групе за отварање 
продуженог  боравка 

НВ, Савет 
родитеља 

Мај  

2.1.2. Анкетирање родитеља и ученика 1. и 2. 
разреда  

Учитељи , 
педагог 

Мај 

2.1.3.Прокупљање докумената и опремање 
просторије  

Педагог, 
директор, 
учитељи 

Јун-Август 

2.1.4.Израда плана и програма рада продуженог 
боравка 

Радна група Септембар  

2.1.5.Отварање продуженог боравка Радна група Септембар  
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Приоритетна област 2 

Циљ1   

Реализовано - исходи Индикатор промене  Инструменти 

Родитељи су 
заинтересовани за 
отварање продуженог 
боравка 

50 % ученика жели да 
похађа продужени 
боравак 

Анкета 

Опремљен простор за 
продужени боравак 

70 % је опремљена 
учионица за продужени 
боравак 

Анализа, фотографије 

Израђен је план и 
програм рада 
продуженог боравка 

Плана рада План  

Ученици похађају 
продужени боравак 

30 ученика похађа 
продућени боравак 

Евиденција похађања 

Лакше постизање 
образовних стандарда 

70% ученика остварује 
постављене образовне 
стандарде 

Тестови знања за време 
редовне наставе 

Појачана брига о деци 
после школе 

Безбедна и сигурна 
деца са осмишљеним 
временом боравка у 
школи после наставе 

Анкете родитеља и ученика 

Препоруке 

 
 
 
 
 
 
15.09.2015.        Председник ШО 
Обровац        ________________ 
         (Љиљана Ступар) 
 


