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Приоритети у остваривању образовно – васпитног рада 
 

 

Приоритети у остваривању образовно – васпитног рада усклађени су са општим циљевима 

Школског програма и односе се на: 

 

1. Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовноj пракси, кроз 

отклањање свих недостатака уочених приликом екстерног вредновања рада школе. 

2. Стварање услова за психо-физички (интелектуални, емоционални, социjални, 

морални и физички) развоj сваког детета, односно ученика, у складу са његовим 

узрастом, развоjним потребама и интересовањима, успостављањем и 

унапређивањем здравог, пријатног и мотивишућег радног окружења које 

карактерише нулта толеранција на насиље и одмерени, развојно усмерени захтеви у 

настави. 

3. Развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних 

компетенциjа и стручних компетенциjа у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада и развоjем савремене науке и технологиjе; 

 

Акциони план унапређења квалитета рада установе 
 

 

 

План активности Носиоци 

активности 

Мерила за 

вредновање 

Редефинисање школског програма по 

питањима међупредметних 

корелација. 

Наставници 

Стручна 

служба 

Дефинисаност 

корелација у 

Програму. 

Редефинисање концепта годишњег 

плана рада школе по питањима 

међупредметних корелација 

увођењем активности у оквиру 

пројекта Обогаћеног једносменског 

рада. 

Наставници 

Стручна 

служба 

Дефинисаност 

корелација у 

активностима 

ОЈР. 

Редефинисање модела оперативних 

планова који укључује план провере 

остварености стандарда постигнућа 

ученика. 

Стручна 

служба 

Дефинисаност 

плана провере у 

оперативним 

плановима. 

Контрола прилагођености 

различитим потребама ученика, 

Директор 

Стручна 

Уочавање 

прилагођености 
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захтева и темпа рада у настави. служба темпа и захтева 

током 

посећених 

часова. 

Постављање наставних садржаја на 

школски сајт / Wikiс траницe на 

школском серверу или систему за 

електронску наставу, у циљу 

подстицања активности у настави и 

сарадничког односа међу ученицима, 

корелиране наставе, као и повезивања 

у раду ученика из различитих 

школских јединица. На овај начин би 

негативне специфичности школе по 

питањима процента норме са којим 

наставно особље ради у више школа, 

постале позитивне пошто би 

активности ученика употребом веба 

омогућиле и међушколску сарадњу. 

Директор 

IT служба 

Наставници 

Постављеност 

наставних 

материјала на 

систему за 

електронску 

наставу. 

Укљученост у 

заједнички рад 

ученика из обе 

школске 

јединице. 

Укљученост у 

заједнички рад 

ученика из разл. 

школа. 

Постављање вајрлес мреже у школи 

са приступом интернету, и обука 

наставног особља за употребу 

савремених платформи за учење као 

што суMOODLE, Едмодо или друге 

електронске учионице у циљу веб и 

мобајл – наставе као модерног начина 

екстензије наставе. 

Директор 

IT служба 

Наставници 

Успостављеност 

бежичне мреже 

у школи са 

приступом 

интернету. 

Присутност 

електронске 

наставе. 

Дефинисање модела педагошке 

документације, како би она била 

систематичнија. 

Стручна 

служба 

Дефинисаност 

упутства за 

формативно 

оцењивање 

Формирање канцеларије педагога и 

психолога и посебне просторије за 

разговор са ученицима и родитељима. 

Директор Успостављеност 

канцеларије 

стручне службе 

у обе школске 

јединице 

Доследно спровођење употребе 

стандарда, од школског програма, 

годишњег плана рада школе, кроз 

оперативна планирања, припреме за 

часове, писане провере... у циљу 

унапређења резултата на завршном 

испиту. 

Наставници Употреба 

стандарда 

Континуирано путем огласне табле 

обавештавање наставног особља у 

обе школске јединице о важним 

Директор  

IT служба 

Успостављеност 

употребе 

електронске 
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питањима као што је правилник о 

сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника и  креирање 

личног плана професионалног развоја 

наставника и стручних сарадника. 

Побољшано извештавање у ИО 

Петловача реализовати постављањем 

факс уређаја и удаљеном контролом 

рачунара односно штампача, као и 

употребом сервиса интернета као што 

су мејл и веб. 

поште у 

службеној 

комуникацији. 

Успостављеност 

употребе 

мрежних 

уређаја (нпр. 

штампача). 

Успостављеност 

електронске 

огласне табле 

заједничке за 

обе школске 

јединице. 

Обнављање фонда наставних 

средстава (столови за стони тенис, 

телевизори и пројектори, лаптоп и 

таблет рачунари, комплети за 

експерименталне вежбе и дигиталну 

наставу...) и дефинисање планова 

њихове употребе, редефинисање 

намене и планова употребе школских 

просторија. 

Централна 

пописна 

комисија 

Пописне 

комисије 

Попис 

 

 

Директор школе   Председник школског одбора 

 

_________________   __________________________ 

 

Владимир Симовић.        Славица Јокић 


