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У школској 2019/2020. години Тим за самовредновање је започео самовредновање кључне 

области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ. 

Иницијани тестови су реализовани у септембру, како је било и планирано. Анализирани су 

резултати иницијалних тестова ученика од II до  IV разреда из српског језика и 

математике.Утврђено је да је најнижи проценат усвојености изнад 59%, а највиши се креће 

до 80%, што указује да су ученици добар део градива усвојили. 

Анализом иницијалних тестова по предметима у старијим разредима утврђено је да  

најнижи проценат прелази 33% а највиши се креће до 83%.  

Тим за самовредновање предлаже да предметни наставници, након урађеног иницијалног 

теста изврше анализу наставних области. 

 

У оквиру кључнеобласти ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје вредновања ПОДРШКА 

УЧЕЊУ, ЛИЧНИ,ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ извршена су анкетирања 

родитеља и ученика. 

 

На основу анкете за родитеље подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ утврђено  је следеће: 

 

- 88 % родитеља сматра да су ученици обавештени када ученик наше школе постигне 

добре резултате на такмичењу или неком конкурсу и сл. 

- 91% родитеља сматра да имају добру сарадњу са одељењским старешином и стручном 

службом у праћењу 

- 90% родитеља сматра да је спремно да отворено разговара  са компетентним особама о 

здравственим, емоционалним или социјалним потребама/проблемима свога детета. 

- 100% родитеља са својим дететом отворено разговара о појавама крађе, конзумирања 

дувана,  дроге, различитих врста малтретирања и вршњачког притиска у школи. 

- 92% родитеља подстиче своје дете да брине о свом здрављу и подржава акције по питању 

промовисања здравог живота младих. 

 



На основу анкете за родитеље подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ И ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ, утврђено  је у мањој мери следеће: 

 

- 60 % родитеља сматра да у школи наставници у мањој мери упућују ученике како да уче 

- 62 % родитеља сматра да наставници у мањој мери организују успешне ученике да 

помажу ученицима који спорије напредују 

 

На основу анкете за ученике,подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ И ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  утврђено  је следеће: 

 

 

- 81 % ученика сматра да наставници помажу ученицима који спорије напредују ван 

редовне наставе 

- 89 % ученика сматра да су талентованим ученицима омогућени посебни облици рада ван 

редовне наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад , пројекте и сл.). 

- 84 % ученика сматра да уме да прати и процени сопствено напредовање и сопствене 

резултате 

- 76 % ученика сматра да им наставници истичу потребу перманентног образовања 

 

 

На основу анкете за ученике подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ И ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ утврђено  је у мањој мери следеће: 

 

-  60 % ученика сматра да успева успешно да изврши своје задатке у предвиђеном времену 

- 74 % ученика се изјаснило да часови нису довољно занимљиви 

- 62 % ученика сматра да задаци нису дати по нивоима у довољној мери 

 

На основу анкете  за наставнике подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ И ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ утврђено  је следеће: 

 

- 85% наставника сматра да упућује ученике у разне технике учења и предвиђа различите 

нивое задатака у наставном процесу а које ученици не препознају 

- 87% наставника организује пружање помоћи ученицима који слабије напредују  

- 89% наставника омогућава талентованим ученицима посебне облике рада ван редовне 

наставе, а кроз часове додатне наставе, секције, истраживачки рад и пројекте 

- 90% наставника сматра да се у школи промовишу заштита човекове околине и одрживи 

развој 

-90% сматра да постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног 

понашања, злоупотребе психоактивних сусптанци... 

- 95% сматра да дискретно реагује на поверене проблеме од стране ученика, родитеља и 

упићује их правој особи – служби и притом поштује приватност и поверљивост добијених 

информација 

- у већој мери су наставници оспособљени за израду и примену ИОП-а 

- 80% сматра да ученицима истиче потребу перманентног образовања и помаже ученицима 

да процене сопствене способности за наставак школовања или запослење 

 

 



Током другог полугодишта Тим је анкетирао родитеље на родитељским састанцима  и 

ученике 8. разреда, поводом професионалне орјентације ученика. 

На основу анкете за родитеље, подручје вредновања ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА, утврђено  је следеће:  

 

- 81% сматра да им школа  пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја  детета,  

омогућава личне контакте са наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију 

и да су саветодавне активности школе у области професионалне оријентације корисне за 

професионални развој  детета. 

-63% сматра да се у  школи  могу добити јасне и актуелне информације о наставку 

школовања и избору занимања, као и да су у  школи  доступни информативни материјали у 

штампаном и електронском облику о наставку школовања и избору занимања 

- 68% сматра да школа врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу 

наставка школовања или избора занимања. 

-70%  родитеља је  задовољно  расположивим информацијама у вези професионалне 

оријентације 

На основу анкете за ученике, подручје вредновања ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА, утврђено  је следеће: 

-86% сматра да се у  школи  кроз разговоре информишу о могућностима наставка 

школовања или запослења, као и да  могу добити савете у вези избора школе/занимања 

-69%  сматра да су информације у вези са професионалном оријентацијом које добијају  у 

школи прецизне, јасне и актуелне, да су у школи на располагању информативни 

материјали о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања као и да их  

наставници  подстичу да траже допунске информације у вези даљег школовања 

- 65% сматра да им наставници  помажу да процене сопствене способности, знања и умећа 

за  наставак школовања или запослење 

-70% је задовољно  квалитетом расположивих информација и саветовањима 

 

Тим за самовредновање је у току другог полугодишта на једном од састанака извршио 

анализу области Подршка ученицима, руководећи се прописаним стандардима оквалитету 

рада установе и индикаторима на основу којих се процењује присуство стандарда у 

школској пракси. Поред тога и наведених анкета, чланови Тима су приликом анализе 

користили и Извештај о раду школе на крају првог полугодишта школске 2019/20. године, 

школску документацију (дневнике рада,записнике одељењских и стручних већа). 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима - 4 

 

Чланови Тима за самовредновање су констатовали да су ученици обавештени о свим 

видовима подршке које школа пружа. Распореди допунске и додатне наставе, слободних 

активности, припремне наставе за ученике осмог разреда налазе се на огласним таблама за 

ученике на првом спрату за предметну наставу и у учионицама где се реализује разредна 

настава. Распореди се налазе на школском сајту идоступни су како ученицима, тако и 

родитељима. Подаци који се налазе у Извештају ораду школе на крају првог полугодишта 

шк. 2019/20. године показују да је одржан велики број часова допунске и додатне наставе, 

као и да је оваквим видом подршке било обухваћено много ђака. У млађим разредима,је 

организована допунска настава из следећих предмета: српски језик, математика. На 



млађем зрасту ученици су редовно долазили на часове допунске наставе као и на часове 

додатне наставе из математике у 4. разреду. 

На старијем узрасту од V-VIII  организована је допунска настава за ученике који су имали 

потешкоћа у савладавању градива из појединих предмета (српски језик, математика, 

енглески језик, руски језик, физика, хемија, географија и историја) и за ученике са 

недовољном оценом из предмета.Овде је постојао проблем нередовног похађања наставе 

допунског васпитно- образовног  рада. Питање мотивисања ученика за тај облик рада, као 

и оспособљавање ученика за самостално и правилно учење били су приоритетни задаци на 

тим часовима. 

Тим за самовредновање предлаже да наставници поред досадашњих метода, користе 

и неке иновативне методе како би ученицима олакшали технику учења. Такође, 

наставити, кроз све видове васпитно- образовног рада, укључивање успешнијих 

ученика да помажу ученицима који спорије напредују. 

 

Поред допунске, одржани су и часови додатне наставе из предмета српски језик, енглески 

језик, руски језик, математика, физика, хемија, историја, географија, биологија. 

Напомена: Ове школске године 2019/2020. изостао је секцијиски рад из појединих 

предмета стручног већа првенствено како се наводи, због недостатка простора у школи у 

међусменама као и због незаинтересованости ученика за слободне активности. Већина 

наставника је предвиђени фонд часова усмерила ка реализацији додатне наставе. 

Највише ученика је укључено у додатну наставу.У оквиру додатне наставе ученици се 

додатно припремају за све нивое такмичења предвиђене планом МП. План такмичења је 

саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

Резултати ученика на такмичењима јавно се промовишу и награђују. 

 

Тим за самовредновање процењује да се мере подршке ученицима предузимају на 

основу анализе успеха. Успех ученика се прати на седницама Одељењских већа, на крају 

првог и трећег класификационог периода, на крају првог и другог полугодишта. Врше се 

квантитативне и квалитативне анализе на основу којих се предлажу мере, врши 

саветодавни и инструктивни рад са ученицима и родитељима у сарадњи са наставницима, 

педагошко-психолошком службом и директором школе. Ученици са сметњама у развоју и 

тешкоћама у учењу добијају адекватну подршку кроз израду педагошких профила, 

индивидуалних планова подршке и индивидуалних образовних планова. Састанци Тима за 

инклузивно образовање су редовни и на њима се врши праћење реализације инклузивног  

образовања у школи. Израђују се белешке о напредовању и евалуације 

накласификационим периодима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа негује партнерски однос са 

родитељима ученика и сарадњу у пружању подршке. ВД Директор школе, психолог и 

педагог свакодневно су доступни родитељима ученика. Наставници разредне и предметне 

наставе, редовно (једанпут седмично) имају „отворена врата“, а по потреби заказују и 

посебне састанке са родитељима којима увек присуствује директор и педгошко-

психолошка служба. ВД Директорa школе, школски психолог и педагог редовно 

присуствују 

седницама Савета родитеља и информишу их о реализацији инклузивног образовања, 

активностима које школа предузима у оквиру заштите ученика од насиља, 

самовредновању, развојном планирању и другим значајним питањима за ученике.  



Одељењске старешине држе редовне родитељске састанке: на почетку школске године, на 

крају првог и трећег класификационог периода, на крају првог полугодишта и на крају 

наставне године. По потреби родитељски састанци се организују и више пута, нарочито за 

родитеље ученика осмог разреда, у вези са активностима које се тичу полагања завршног 

испита којима редовно присуствује и директор школе. Родитељима су увек доступне све 

информације на школском сајту који се редовно ажурира, а успех ученика могу пратити и 

путем електронског дневника. 

Тим за самовредновање констатује да у школи не постоје званично формирани 

тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. Најчешће су у ту 

врсту подршке укључене одељењске старешине, предметни наставници, психолог и 

педагог, као и директор школе који функционишу као мини тимови. 

Чланови Тима су сагласни да школа сарађује са свим релевантним институцијама у 

пружању подршке ученицима. Школа остварује сарадњу са Домом здравља ,, Милутин 

Ивковић“, Развојним саветовалиштем, Центром за социјални рад Палилула, хуманитарном 

организацијом ,,Центар за интеграцију младих“, Црвеним крстом идругим.Чланови Тима 

за самовредновање су сагласни да се у школи промовишу здрави стилови живота. 

Реализује се Спортски дан два пута у току школске године у млађим истаријим разредима. 

Организују се предавања у вези са здравом исхраном (Здраво дете-срећно дете), здрављем 

зуба, превенцијом наркоманије, вршњачког насиља, електронског насиља. Поједина 

предавања реализују родитељи - предавачи. Нека предавања су намењена и родитељима и 

ученицима. 

Тим за самовредновање сматра да се у школи промовише заштита човекове околине и 

одрживи развој. Обележавају се Дан планете Земље, Светски дан екологије, Дан заштите 

животне средине на часовима редовне наставе, тематског планирања,часовима одељењског 

старешине, као и слободних активности. У ходницима и учионицама школе изложени су 

панои који су резултат активности ученика и наставника. 

Школа је укључена у акцију прикупљања пластичних чепова „Чеп за хендикеп“ већ 

неколико година и веома успешно прикупља чепове за рециклажу. Такође, поводом Нове 

године и Ускрса организују се продајне изложбе на којима се могу видети ученички 

радови од рециклираног материјала. Рециклирани материјал се користи за уметничке 

активности ученика. Током ове школске године укључени су у акцију у оквиру програма 

друштвено корисног рада - „Чишћење школског дворишта“. 

 

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика – 4 

 

На основу увида и анализе Дневника рада, извештаја одељенских већа, стручних већа 

закључује се да је број реализованих ваннаставних активности велик ( пројекти, посете, 

спортски сусрети, трибине, радионице, вашар рукотворина, концерти, представе у 

извођењу ученика...) такође те активности обухатају велики број ученика. Активности овог 

типа одржавају се континуирано током целе године. 

 

Чланови Тима за самовредновање су у потпуности сагласни да је понуда ваннаставних 

активности у школи у функцији задовољења различитих потреба иинтересовања ученика у 

сагласности са ресурсима које школа има. Према Извештајуо раду школе на крају првог 

полугодишта школске 2019/20. године,  ученици старијих разреда били су укључени у рад 

неке од понуђених секција ( Драмска секција , Саобраћајна секција, Спортска секција...) . 



Реализовано су свичасови секција. У млађим разредима, слободне активности су 

одржаване у оквиру одељења и реализовано је 36 часова по одељењу. Секција нема на 

мљађем узрасту. 

Ученици и наставници припремају, остварују и изводе одабране програме у одговарајућим 

облицима, садржајима, у школи и локалној средини: приредба поводом пријема првака, 

обележавање Дечје недеље, посете музеју, зоолошком врту, позориштима, организовањем 

Новогодишњег и Ускршњег базара, сусрети са писцем, ликовне изложбе у холу школе, 

дебата за ученике (дечја права и обавезе,толеранција и насиље), приредба поводом 

прославе Дана Светог Саве, низ различитих активности поводом обележавања Дана школе: 

Спортски дан, Фестивал науке, рецитовање поезије, изложба у школском холу, приредбе, 

итд. 

Тим за самовредновање констатује да се у школи организују различите активности за 

развијање социјалних вештина. На часовима одељењских старешина реализују се 

активности и радионице везане за конструктивно решавање конфликата, ненасилну 

комуникацију, промовисање вредности. Радионице за промовисање вредности су 

реализовале психолог и педагог школе на састанцима Вршњачког тима и Ученичког 

парламента. 

Тим за самовредновање закључује да је укљученост ученика у ваннаставне 

активности на нивоу прошлогодишњег. Укљученост ученика у ваннаставне активности 

је велика. Тим процењује да је у слободне активности у млађим разредима укључено 100% 

ученика, док је у старијим разредима тај проценат већи од 75%. 

 

Чланови Тима за самовредновање констатују да се кроз наставни рад подстиче 

професионални развој ученика. У школи се реализују сегменти програма„Професионална 

оријентација на прелазу из основне у средњу школу“. На часовима редовне наставе у 

оквиру одређених предмета обрађују се области које се баве овом тематиком. На часовима 

одељењских старешина се реализују предавања и разговори везани за професионални 

развој ученика. Поједини родитељи гостују и представљају ученицима занимања којима се 

баве. Поред тога, ученици учествују на литерарним и ликовним конкурсима који се односе 

на занимања. Ученици осмог разреда са одељењским старешинама посећују средње школе 

и представници средњих школа долазе како би презентовали своје школе будућим 

средњошколцима.Професионална орјентација ученика спроводи се путем тестирања, 

професионалног информисања и саветовања, реалних сусрета, сајма образовања, 

промоција и представљања школа. 

 

Закључак: 

 

Чланови Тима за самовредновање су у потпуности сагласни да је понуда 

ваннаставних активности у школи у функцији задовољења различитих потреба и 

интересовања ученика у сагласности са ресурсима које школа има. 

Улаже се напор да се понуда садржаја и начин реализације факултативних програма и 

ваннаставних активности прилагоде потребама и интересовањима ученика. Школа 

реализује различите бројне акције и активности за развијање социјалних вештина(спортска 

такмичења,квиз, дружења, хуманитарне акције,тематске изложбе, школски пројекти...) 

Ученици на старијем узрасту теже усклађују своје обавезе са ваннаставним активностима у 

школи. Постоји проблем недостатака простора и термина за реализацију слободних 

активности. Резултати ученика на такмичењима јавно се промовишу и награђују.  



 

 

 

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група – 4 

 

У октобру месецу су прикупљени подаци о деци којима је потребна пажња и додатна 

подршка. Ученици који похађају ИОП ( 33 ученика) и ученици који похађају допунску 

наставу остварују напредак. 

Школа сарађује са родитељима и са релевантним институцијама у пружању подршке 

ученицима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа предузима активности за 

упис у школу ученика из осетљивих група. Школа остварује добру сарадњу са вртићима 

из околине која се састоји у размени информација и обезбеђивању уписа све деце која 

територијално припадају школи. Постоји велико интересовање за упис ученика и ван 

територије школе. Школа у марту месецу организује родитељски састанак поводом уписа 

наредне генерације ученика првог разреда и информише родитеље о свим питањима 

значајним за упис. Директор школе настоји и успева да обезбеди бесплатне уџбенике и 

исхрану у школи за децу из осетљивих група сваке школске године. 

Тим за самовредновање констатује да школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група. Могло би се рећи да је редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група ретко, али постоје појединачни случајеви. Школа се 

због такве ситуацијама обраћа Центру за социјални рад  и Школској управи. Директор 

школе и запослени предузимају све законом прописане активности и процедуре како би се 

свим ученицима обезбедило редовно похађање наставе. 

Чланови Тима за самовредновање закључују да се у школи примењују индивидуализовани 

приступи и индивидуални образовни планови за децу изосетљивих група за које постоји 

потреба за таквом врстом додатне подршке. Поред тога, у зависности од потреба детета 

израђују се индивидуализовани планови социјализације и заштите, компензаторни 

програми.Састанци Тима за инклузивно образовање су редовни и на њима се врши 

праћење реализације инклузивног образовања у школи. Израђују се белешке о 

напредовању и евалуације на класификационим периодима. 

Закључак: 

 

Тим за самовредновање констатује да се у школи организују компензаторни 

програми и активности за подршку учењу ученицима из осетљивих група, али и 

другима код којих постоји потреба.  

Тим за самовредновање закључује да школа сарађује са свим релевантним 

институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама. Школа остварује сарадњу са 

Домом здравља ,, Милутин Ивковић“, Развојним саветовалиштем, Центром за социјални 

рад  Палилула, хуманитарном организацијом ,,Центар за интеграцију младих“, Црвеним 

крстом идругим. 

 

Однос јаких и слабих страна 

 

Јаке стране: 



-Школа подстиче интересовања и креативност ученика кроз понуду различитих 

ваннаставних активности ( слободне активности, додатна настава, различити васпитни 

програми). 

-Школа реализује бројне активности у оквиру професионалне оријентације ученика 

-Резултати ученика јавно се промовишу и награђују. 

 

Слабе стране: 

 

-Могућност награђивања ученика зависи од ограничених средстава школе 

-Слаба посећеност слободних активности на вишем узрасту 

-Проблем похађања допунске наставе на старијем узрасту 

-Тешкоће у мотивисању ученика за редовно похађање слободних активности 

- Квалитетнија понуда секција на вишем узрасту и недостатак истих у нижим разредима 

-Недостатак простора и термина за реализацију ваннаставних активности 

-Потпунија реализација програма „Професионална оријентација на прелазу из основне у 

средњу школу“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021.год. 

 

 

Подршка ученицима 

Општи циљ: 

Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 

Родитељи су информисани о похађању допунске наставе свог детета 

Наставници обучени за креирање ваннаставних активности 

 



 

активност 

 

 

носиоци 

 

време 

 

 

исходи 

 

технике и 

инструменти 

На стручним већима наставити 

са међусобним усклађивањем 

наставних предмета садржајно 

и временски у оквиру сваког 

разреда 

 

Стручно веће Стручно 

веће 

Временска и 

садржајна 

усаглашеност 

наставних 

садржаја на 

нивоу разреда 

Анализа 

Тематско планирање 

Договор 

 

 

 

Обавештавање стручних већа о 

потреби обавештавања 

родитеља о долазности ученика 

на часове допунске наставе 

 

 

Стручно веће 

 

август 

 

Родитељи 

обавештени о 

недоласку 

ученика на 

часове допунске 

наставе 

 

Договор 

Препорука обрасца 

Тим за самовредновање би 

трeбао да уведе примену 

информационо-комуникационих 

технологија при анкетирању 

наставника и ученика. 

информатичари август Сајт Тима за 

самовредновање 

намењен 

архивирању 

извештаја о 

самовредновању, 

планова 

побољшања, 

образаца, 

анализа анкета 

као и неопходна 

транспа- 

рентност 

сајт школе, 

Увести -ПОДРШКА 

ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА 

УЧЕЊУ 

 

ПП-служба током 

школске 

године 

успостављање 

правилног 

ритма, техинке 

и режима учења 

у 

предметној 

настави. 

на нивоу одељенске 

заједнице 5. разреда 

одржати 12 часова 

Теме би могле бити  

како треба учити, 

специфичности учења 

по 

предметима,пирамида 

учења и памћења, и 

типови учења. 

 



Покренути и реализовати 

пројекат типа„Професионална 

орјентација на прелазу у средњу 

школу“ који би реализовали 

педагог, психолог школе и 

одељењске старешине седмог и 

осмог разреда.  

http://profesionalnaorijentacija.org/o-
projektu/ 

ПП-служба током 

школске 

године 

Прихватање 

одговорности 

ученика у 

одлучивању о 

свом даљем 

школовању 

 

пројекат „Пет 

корака до одлуке о 

школи и занимању“ 

 

 

Анкетирање ученика о 

интерсовањима за слободне 

активности 

 

 

Стручна већа 

 

септембар 

 

Избор слободних 

ктивности  

усклађен је са 

интересовањима 

ученика 

 

сајт школе, 

фотографије 

Усавршавање наставника у 

области креирања ваннаставних 

активности 

Тим за стручно 

усавршавње 

школска  

2020/2021. 

Наставници 

обучени за 

креирање 

ваннаставних 

активности 

Акредитован семинар 

Увести Зборник ваннаставних 

активности  

Руководиоци 

већа 

школска  

2020/2021. 

Обједињене 

ваннаставне 

активности на 

нивоу целе 

школске године 

евиденција  

 

 

Анализа реализације акционог плана: 

Тим за самовредновањеизвршио самовредновање у току другог полугодишта школске 

2019/2020. 

Анализе резултата самовредновања достављене су свим интересним групама а такође 

коришћене за израду акционог плана. 

Посебна пажња посвећена је уоченим слабим странама, а планиране активности усмерене 

су ка побољшању вредноване области: подршка ученицима 

У бласти подршке ученицима због скраћења школске године и увођења ванредног стања у 

држави због епидемије Covid 19, активности акционог плана као и анкетирање ученика о 

слободним активностима одложено је за 2020/2021.годину, па и сам акциони план 

преименован. 

С обзиром на слабу посећеност часова допунске наставе на вишем узрасту, а ради боље 

информисаности родитеља, препоручени су обрасци за информисање родитеља о 

похађању наставе. Систем информисања почиње са предметним наставником који 

обавештава одељењског старешину који је у обавези да обавести родитеља писменим 

путем. 

Тиму за стручно усавршаање дата је смерница о избору акредитованих семинара за 

2020/2021. шк. годину, а у складу са резултатима самовредновања, како би наставници 

http://profesionalnaorijentacija.org/o-projektu/
http://profesionalnaorijentacija.org/o-projektu/


ојачали компетенције за подршку ученицима кроз слободне активности и мотивисање за 

ваннаставни рад. 

Препорука је да се у наредној школској години прати ваннаставни рад кроз зборник 

ваннаставних активности које би на тај начин биле транспарентне и обједињене као и да се 

креира јединствени образац за информисање родитеља. 

Дат предлог да : 

Педагог и психолог школе са Тимом за професионалну орјентацију и предметним 

наставницима у сарадњи са родитељима покрену и реализују  пројекат „Пет корака до 

одлуке о школи и занимању“ или Упознајем себе (психолог) за ученике седмог и осмог 

разреда у пет фаза.  

 

 

 

 

 

 

 

     


