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№1 - Лична карта школе 
 
 
 
 

Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" налази се у 
насељу Палилула; окружена је негованим парком и спортским 
теренима. 

  
Са радом је почела далеке 1963. године као Девета основна 

школа. Први директор је био чувени педагог др Жика Марковић, који 
је оставио значајног трага у развоју ове 
установе. Пројектована је тако да може 
примити по три одељења од првог до 
осмог разреда. Ученици који похађају 
школу долазе са подручја четири 
најстаријих крагујевачких насеља - 
Палилула, Багремар, Централна 
радионица и Стара звезда. Насеља су се 
временом ширила, тако да се знатно 
повећао број ученика и школа данас има 31 одељење. Због 
недостатка простора, за рад се користи и посебна зграда која се 

налази у дворишту школе, а која је замишљена за дневни боравак 
ученика. У тој згради наставу углавном похађају ученици млађих 
разреда. 

 
Школа данас располаже са неколико кабинета - биологија, 

хемија, физика, информатика, и на све начине се труди да 
осавремени наставу ових и других предмета. Настава осталих 
предмета се изводи у специјализованим учионицама. 

 
Ученици школе одувек су учествовали на разним такмичењима 

и постизали завидне резултате. Било да се радило о спортским 
активностима, српском језику, математици, физици, биологији, ..., 
награде су стизале и ученици су школи доносили безброј диплома и 
похвала. Летопис школе сведочи о тим успесима, као и мноштво 
успешних, пословних људи, бивших ученика наше школе. Посебно се 
поносимо успехом наших ученика на пријемним испитима за средње 
школе и њиховим даљим задржавањем успеха који су понели из наше 
школе. 

 
Данас школу похађа преко 700 ученика. Поред редовних 

активности ученици су укључени у разне врсте спортских и 
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слободних активности. Тренутно у школи са успехом раде спортска и 
драмска секција, хор млађих и старијих разреда, шаховска секција ... 

 
Посебно желимо да истакнемо значајне успехе наших ученика 

са такмичења (пласмани и награде) одржаних током протекле 

школске године и надамо се њиховом успеху и у текућој школској 
години. 

 
Сматрамо веома значајним учешће наших учитеља и 

наставника на едукацијама за савремене облике рада, а у складу са 
реформама у образовању и 
васпитању, које спроводи 
Министарство просвете и спорта. У 
том смислу школа је укључена у два 
пројекта, а оба се примењују већ 
четири школске године. Наставу по 
тим пројектима изводе едуковани 
учитељи и наставници. На тај начин 
школа се активно укључује у 
реформске процесе и ми искрено 
желимо да наша школа постане 
место где ће ученици долазити са задовољством, растерећени брига 
везаних за превазиђене облике извођења наставе. 
 

 

~ • ~ 
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№2 - Анализа стања 
 
 
 
 
 Стручни актив за Школски развојни план је на основу података 
које је прикупио и консултација са наставницима, родитељима, 
ученицима и члановима органа управљања и руковођења, направио 
анализу стања школе. 
 
 
 

(i) Снаге  
- људски ресурси као потенцијал (ученици и 

наставници), 
- родитељи (јачање улоге/ангажовање Савета 

родитеља), 
- потребе за променама – усавршавање, 
- пријатељи школе, 
- традиција школе, 

- школски и дворишни простор, 
- присуство различитих пројеката, 
- разноврсност структуре становништва чија деца 

похађају школу (социјалне, образовне, старосне, 
резиденцијалне – стамбене зграде и породичне 
куће, ...) 

 
 
 

(ii) Слабости  
- материјалне и финансијске потешкоће (услови 

општег сиромаштва у просвети и конкретно 
школе), 

- мотивисаност људи за рад (финансијска), 
- подела посла/рада (праћење), 
- руковођење (општа слабост у образовању), 
- схватање важности континуираног усавршавања 

наставника (да се семинари не похађају само 
због сакупљања ''сати'', већ и због 
имплементације у настави) – истинска промена, 

- професионализација, 
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- слаба комуникација са локалном заједницом 
(уколико постоји вулгарног је карактера). 

{- међуљудски односи} 
 
 

 

(iii) Могућности 
- несагледиве (!), 
- описивање и мерење реалности, 
- правилно сагледавање реалности, 
- правилно планирање и реализовање развоја, 
- праћење развојног процеса моћним 

инструментима (самовредновање, планирање 
развоја), 

- улагање у материјалне ресурсе школе (опремање 
специјализованих учионица и кабинета, 
решавање питања фискултурне сале), 

- рад на маркетингу школе, 
- стварање од школе едукативног центра. 

 
 
 

(iv) Претње 

- да се критички не сагледа садашња, реална 

ситуација и не изврши предикција последица, 
- конкуренција (родитељи бирају школу за своје 

дете), 
- правилно праћење развојног процеса (правилна 

идентификација релевантних параметара које је 
потребно пратити), 

- изостајање финансијске подршке (рестриктивно 
буџетирање од стране оснивача, а и локалне 
заједнице/самоуправе), 

- недоследност у спровођењу планираног 
(формално задовољавање процедура, прављење 
планова, да би се задовољила прописана 
администрација, уз одсуство ваљаности 
садржаја). 

 

~ • ~ 
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№3 – Мисија школе 
 
 
 
 
 На основу мишљења да је diferentia specifica наше школе 
''богатство духа у општем сиромаштву'' (аланфордовски речено), 
као и присуство ромске популације, мисија наше школе би била 
детерминисана вредностима које у њој негујемо. 
 
 
 Које вредности негујемо у школи? 
 

- интеграција ромске популације, 
- разбијање стереотипија, 
- уважавање различитости, 
- поштовање личности, 
- инсистирање на индивидулности – интегрисање, 
- подршка посебностима (идентификација, 

неговање, размена, подстицање), 
- хармонични односи са природом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

~ • ~ 
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№4 – Визија школе 
 
 
 
 
 Визију наше школе можемо да сагледамо одговором на питање: 
Каква школа желимо да будемо у некој тачки будућности? 
 

 Желимо школу која је препознатљива по метакогнитивном 
приступу у најширем значењу – учење учења, учење толеранције, 
учење уважавања различитости и неговању интегрисане 

индивидуалности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

~ • ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“неусиљена, спонтана настава” 
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№5 – Мото школе 
 
 
 
 
 

ГРЦИ ДОСПЕШЕ У ТРОЈУ, ЈЕР ПОКУШАВАХУ! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ • ~ 
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№6 – Ресурси школе 
 
 
 
 
 Када пажњу усмеримо ка ресурсима школе, можемо да кажемо 
да су потпуно разуђени, али не у физичком смислу или у смислу 
њихове разноврсности, већ понајпре у њиховом несинхронизованом, 
па и несинергијском утицају на рад и живот школског организма. 
 
 Унутрашњи ресурси би били следећи: 

   ученички потенцијал (појединачно посматрано), 
   наставно особље, 
   технолошка подршка, 
   материјални ресурси, 
   школска библиотека, 
   континуално стручно усавршавање наставника, 
   корелације унутар стручних већа/актива, 
   корелације између стручних већа/актива, 

    
 
 Спољашњи ресурси би били: 

   родитељи, 

   бивши ученици, 
   Центар за интерактивну педагогију – Београд, 
   Друштво математичара Србије, 
   Црвени крст, 
   спортски клубови, 
   Природно математички факултет – Крагујевац, 
   КУД ''Крагуј'', 
   буџетски (републичко и локално буџетирање), 

 истакнути појединци (професори универзитета, колеге 
које се баве струком/школом, јавни радници, ...), 

   Школска управа у Крагујевцу, 

    
 
 

~ • ~ 
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№7 – Потребе школе 
 
 
 
 
 На основу анализе стања школе, свих претходно обрађених 
ставки, и осталих података до којих је дошао Стручни актив за 
Школски развојни план, можемо констатовати које су то потребе 
школе. 
 
 - Настава и учење - 
 нови односи у настави (нова филозофија школе) 
 употребљивост знања 
 развојни приступ учењу 
 употреба савремених технологија 
 
 - Постигнућа ученика - 
 развијање инструмената мерења – праћење свих сегмената – 
што већи број 
  

 - Етос - 
 школа без насиља (у најширем значењу) 
 развијање односа на релацији наставник – ученик 
 партнерски односи 
 оживљавање рада стручних већа у школи 
 унапређивање вештине комуникације 
  
 - Руковођење и управљање - 
 институционализација рада са родитељима 
 праћење реализације преузетих одговорности 
 развијање тимског рада 
 интелигентна подела рада 
 тимски рад 
 настава – организација – менаџерски послови 
  
 - Ресурси - 
 мултимедијални простор (учионица) 
 библиотека са приступом интернету 
 континуална набавка стручне литературе 
 амфитеатар за минипредавања и презентације 

 фискултурна сала (са пратећим просторијама) 
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 просторија(е) за пријем родитеља 
 континуирано и промптно праћење савремених токова 
образовања 
 стручно усавршавање наставника кроз акредитоване програме 
од стране Министарства просвете и спорта 

 едукативна радионица/играоница на отвореном 
 учионица у природи (на отвореном) 
 
 - Подршка ученицима - 
 поштовање – уважавање личности ученика 
 неговање појединачних способности 
 развојни приступ ученику 
 
 - Школски програм и годишњи програм рада школе - 
 у функцији осталих сегмената (као пројекција и као средство 
реализације) 
 
 
 

 На основу увида у претходно изложено, Стручни актив за 
Школски развојни план је издвојио следеће приоритетне потребе: 
 
 - учионица у природи (на отвореном), 
 - стручно усавршавање наставника кроз акредитоване 
програме од стране Министарства просвете и спорта, 
 - континуирано и промптно праћење савремених токова 
образовања, 

 - набавка стручне литературе. 

 
 

~ • ~ 
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ПРОЈЕКАТ ''УЧИОНИЦА У ПРИРОДИ'' 
 
 
 
 
 
 Имајући у виду специфичности школе, њене потребе и општу 
визију даљег развоја, Стручни актив за Школски развојни план, уз 
консултације са свим релевантним чиниоцима, одлучио је да као 
приоритет издвоји уређење простора у делу школског дворишта и цео 
пројекат назвао Учионица у природи (на отвореном).  

Замишљено је да се на простору школског дворишта сместе три 
учионице са фиксираним клупама и седиштима, али је простор за 
рад у њима различито осмишљен. Једна учионица била би урађена 
тако да ученици у њој седе традиционално распоређени (по двоје у 
клупи) и то је учионица намењена за традиционално организовану 
наставу, односно ex catedra предавања. Друга учионица имала би шест 
столова са столицама и њена је намена за извођење групног и других 
облика кооперативног учења (интерактивна настава). Трећа 
учионица би се састојала од три реда полукружних клупа са 
столицама и замишљена је као мали амфитеатар, а осим за учење 
намена би јој била и за извођење сценских активности. Назвали смо 
је ''мала сцена''. 
 

 Овакво опредељење Стручног актива може се у најкраћем 
образложити на следећи начин: 

(1) Школа располаже великом зеленом површином и да би 
заштитили део са садницама и цвећем, мислимо да треба 
да постоји посебан део дворишта намењен за учење. У том 
случају, засађени део дворишта би постао мала еколошка 
оаза о којој би ученици посебно бринули, што би допринело 
савременим еколошким трендовима. 

(2) Ученици у дневном боравку део активности би проводили 
на том простору, што би било у складу са захтевима 
здравственог васпитања, јер би више времена проводили 
на отвореном простору уз одговарајуће сврсисходне 
активности. 

(3) Отворила би се могућност за квалитетно организовање 
слободног времена и слободних активности ученика, јер је 
једна од учионица замишљена као мали амфитеатар који би 
се користио и као мала сцена. 

(4) У естетском смислу, школско двориште би добило на 
квалитету и свакако скренуло пажњу локалне, а и шире 
околине, што је у сагласности са мисијом школе. 
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(5) У топлијем делу године одређени наставни садржаји, могли 
би да буду изведени у природном амбијенту, што би 
свакако допринело подизању квалитета и поштовању 
дидактичких принципа у извођењу наставе. Познавајући 
механизме учења, мотивације и памћења, уверени смо да 

би знања стечена у оваквим учионицама имала трајнији 
карактер и свакако би ученици школе стекли драгоцено 
искуство учења у амбијенту који није традиционално 
затворена школска просторија. С обзиром да је једно од 
кључних опредељења наше школе управо подстицање и 
неговање различитих приступа учењу и развоју личности 
ученика, такав пројекат би представљао значајан допринос 
и променио би не само постојећи начин рада већ и свест о 
неопходним променама у начину пружања и преношења 
знања. Дакле, мотивација би била наглашена не само код 
ученика, већ и код наставника. 

 
Осим наведених, свакако да постоји још аргумената који иду у 

прилог опредељењу ШРП-тима да баш учионици на отвореном да 
приоритет у даљем расту и развоју школе. 
 Замишљено је да се две учионице сместе на зеленом простору 
испред главног улаза школе, а једна поред зграде дневног боравка. 
Постојеће дрвеће би остало, такође и травнате површине. Учионице 
испред главног улаза (за групни рад и мала сцена) биле би 
наткривене одговарајућим тремом, а трећа учионица би остала 
потпуно отворена. Од наставних средстава је предвиђено да свака 
учионица добије: 

- једну белу покретну таблу, 
- једну зелену покретну таблу, 
- једну флип-чарт таблу. 

Такође, замишљено је да се један лап-топ и пројектор припреми 
за потребе рада у тим учионицама (као и пратећа средства, нпр. 
продужни каблови, ...). 
 
 У складу са замишљеним пројектом, неопходно је и стручно 
усавршавање наставника, те је и оно предвиђено Школским 
развојним планом. Осим одговарајућих акредитованих семинара, 
које би похађали одређени наставници, школа би континуално 
набављала адекватну стручну периодику и литературу која би била 
подршка прокламованом здравом начину живота и рада у условима 
постмодерне школске средине и нове филозофије школе. 
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ПРОЈЕКАТ ''НАСТАВНА БАЗА'' 
 

 

 

Унапређивање квалитета образовања у нашим школама је један 
од основних проблема са којим се сусреће савремено школство. 
Наведени циљ је могуће постићи једино применом савремених 
педагошко-психолошких достигнућа и дидактичко-методичких 
концепција.  

Слабости предавачко-показивачке наставе могу се отклонити 
уколико наставник, осим предавача, у већој мери постане и 
организатор, дијагностичар, васпитач и иноватор. Свака школа овај 
проблем мора решити самостално уважавајући своје могућности, 
ресурсе и особености. 

Реалним сагледавањем својих материјалних и техничких 
могућности, људских ресурса и потреба, мишљења смо да би квалитет 
наставног процеса у нашој школи у великој мери био унапређен 
формирањем Наставне базе . 

Наставна база би била кабинетска просторија која је 
опремљена уређајима којима тренутно располажемо ( два рачунара са 
приступом Интернету, један штампач и један фотокопир апарат ), тј. 
ставили бисмо у функцију постојећа наставна средства и учинили их 
доступним коришћењу свим наставницима школе. Поред 

електронских уређаја, наставна база би у себи садржала и 
наставничку библиотеку у којој би се налазили уџбеници, 
приручници, практикуми и остала стручна литература потребна за 
извођење наставе, као и часописи који се баве проблематиком 
савременог школства. 

Наставна база је осмишљена да пружа подршку настави тако 
што би је наставници користили за: 
 планирање и припремање наставе, 
 израду и штампање годишњих и оперативних планова рада, 
 штампање радних листића, тестова, контролних задатака, 

писмених задатака, ... 
 перманентно образовање, 
 коришћење Интернета као извора информација прикупљањем 

информативних материјала у штампаном и електронском облику, 
 обезбеђивање информативних материјала за ученике о наставку 

школовања и могућностима запошљавања, 
 мултимедијалну обраду наставних садржаја, 
 стручно усавршавање, 
 обезбеђивање актуелних и савремених материјала за ваннаставне 

активности, секције, додатну наставу и др. 
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Дакле, наставна база не би била просторија у којој би се само 
налазила наставна средства, већ просторија у којој би се наставници 
перманентно образовали и иновирали наставни процес, али и 
побољшавали међусобне сарадничке односе. 

Евалуација би била спроведена тако што би се водио протокол 

рада о посећености одређених адреса и количине израђених 
наставних средстава (материјала), а очекивани исход би био 
побољшање квалитета наставе и боља постигнућа ученика. 
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2006 / 2007. школска година  
 
 
 

 
 
 
 

Формирање наставне базе  
- акциони план - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
активност 

 

 
носиоци 

активности 

 

 
време 

реализације 

 
начин 

праћења 

 
одговорна 

особа 

1. Израда пројекта Директор, септембар – Пројекат, Директор 



 

 17 

о формирању 

наставне базе 

Слободан 

Живановић 

октобар 2006. финансијски 

план, одлуке 
наставничког 

већа, савета 
родитеља, 

школског одбора 

2.Формирање 
наставничке 

библиотеке као 
посебне целине 

Директор, 
наставничко веће, 

савет родитеља, 
школски одбор 

септембар – 
октобар 2006. 

Одлуке 
наставничког 

већа, савета 
родитеља, 

школског одбора 

Директор 

3. Формирање 
збирке 

дидактичког 
материјала 

Директор, савет 
родитеља 

 

септембар – 
октобар 2006. 

Одлуке 
наставничког 

већа, савета 
родитеља, 

школског одбора 

Директор 

4. Формирање 
тима за техничко – 

технолошку 
подршку 

На предлог 
наставничког већа 

изабрати чланове 
тима 

јануар – фебруар 
2007. 

Одлука 
наставничког 

већа 

Руководилац 
тима 

5. Реализација 
финансијског 

плана и издвајање 
средстава за 

опремање 
просторије 

Директор, шеф 
рачуноводства 

јул – август 2007. 
године 

Издвојена 
средства за 

адаптацију 
просторије 

(молерски радови, 
репарација и 

набавка 
намештаја, 

радови на 
електричној 

инсталацији) 

Директор 

6. Извођење 
радова у 

просторији 

Ђачки родитељи, 
ноћни чувар и 

домар, шеф 
рачуноводства, 

директор 

јул – август 2007. 
године 

Изведени радови Директор 

7. Куповина 
библиотечког 

материјала, 
комплета 

уџбеника и 
претплата на 

часописе 

Директор, Слободан 
Живановић 

мај – јул 2007. Попис 
набављених 

уџбеника и 
претплата 

Директор 

8. Израда печата и 
регистра 

Директор, Слободан 
Живановић 

септембар 2007. Оформљен 
регистар и 

направљен печат 

Слободан 
Живановић 

9. Обележавање и 

регистровање 
библиотечких 

јединица 

Слободан 

Живановић 

септембар – 

октобар 2007. 

Направљен 

инвентар 
наставне базе који 

садржи одређени 
број комплета 

уџбеника, збирки 
дидактичког 

материјала и 

стручних 
часописа 

Слободан 

Живановић 

10. Прављење 
листа жеља и 

потреба стручних 
актива за даље 

опремање 
наставне базе 

Стручни сарадник новембар – 
децембар 2007. 

Извештај о 
потребама 

стручних актива 

Стручни 
сарадник 
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2007 / 2008. школска година 

 
 
 

 
 
 
 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА И ЈАЧАЊЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
- акциони план - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
активност 

 

 
носиоци 

активности 

 
време 

реализације 

 
начин 

праћења и 

 
одговорна 

особа 
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  евалуација 
 

 

1. Израда годишњег 

плана рада (део 
стручног усавршавања 

наставника) 

Директор и стручни 

сарадник 

Август, 

септембар 

Документ – 

годишњи 
програм рада; 

сертификати о 
посећеним 

семинарима 

Директор 

школе 

2. Семинар: култура 
критичког мишљења 

Стручно веће нижих 
разреда 

Школска 2007\ 
08. 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

3. Семинар: грађанско 
васпитање 

Стручно веће нижих 
разреда 

По позиву 
школске управе 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

4. Семинар: грађанско 

васпитање 

Задужени 

наставници 5 – 7 
разреда 

По позиву 

школске управе 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

5. Семинар, описно 

оцењивање 

Учитељи првог 

разреда 

По позиву 

школске управе 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

6. Републички зимски 

семинар 

Наставници српског 

језика 

Јануар 2008. год Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

7. Семинар, наставник 

наставнику  

Наставници 

енглеског језика 

Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

8. Семинар: стручно 
усавршавање 

наставника енглеског 
језика 

Наставници 
немачког језика 

Током школске 
2007/08.год 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

9. Специјализовани 

семинар за наставника 
математике 

Наставници 

математике 

Јануар 2008. год Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

10. Републички 

семинар о настави 
физике 

Наставници физике Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

11. Семинар, хемијски 

експеримент у настави 

Наставници хемије Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 
 

12. Семинар, 
савремена настава 

биологије 

Наставници 
биологије 

Током школске 
2007/08.год 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

13. Специјалиѕовани 
републички семинар за 

наставу ТО 

Наставници 
техничког 

образовања 

Током школске 
2007/08.год 

 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

14. Методика за 

ефикаснију наставу 
географије 

Наставници 

географије 

Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

15. Семинар, подршка 

настави историје 

Наставници 

историје 

Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

16. Семинар, 

оптимализација и 
усавршацање техничке 

и дидактичко – 
методичке 

заступљености разних 
процеса у физичком 

васпитању 

Наставници 

физичког 

Током школске 

2007/08.год 

Сертификатии 

примене у 
настави 

Директор 

школе 

17. Семинар,креативно 
мишљење у ликовним 

активностима 

Наставници ликовне 
културе 

Током школске 
2007/08.год 

Сертификати и 
примене у 

настави 

Директор 
школе 

18. Пројекат Орфеј Наставници 

музичке културе 

Током школске 

2007/08.год 

Сертификати и 

примене у 
настави 

Директор 

школе 
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19. Семинар 

превенција 
малолетничке 

деликвенције 

Директор,стручни 

сарадник 

Септембар 2007. 

год 

Сертификати и 

примене у 
настави и  

Директор 

школе 

20. Семинар:Ни црно 
ни бело   

25 наставника Април-мај 
2008. год 

Сертификати и 
примене у 

настави и  

Директор 
школе 

21. Састанак стручног 
већа учитеља и план 

огледних часова 

Учитељи од првог до 
четвртог разреда 

 

Септембар 2007. 
год. 

Записник Директор 
школе 

22. Огледни час-

природа и дрштво 4 
разред 

Мирјана Кандић Новембар 

2007.год. 

Записник о 

посећеном часу 

 

Директор 
школе 

23. Огледан час 
ликовна култура 4 

разред 

Мирјана Тодоровић Децембар 2007. Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

24.  Огледни час први 

разред  

Ана Рабреновић Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

25. Огледни час први 
разред 

Драгана Петровић Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

26. Огледни час први 

разред 

Гордана 

Миловановић 

Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

27. Огледни час други 
разред 

Саша Ђорђевић Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

28. Огледни час други 

разред 

Снежана Топаловић Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

29. Огледни час други 

разред 

Слободан Николић Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

30. Огледни час 
трећи разред 

Слободанка 
Бошковић 

Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

31. Огледни час 

трећи разред 

Саша Чомић Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

32. Огледни час 

трећи разред 

Душица Срећковић Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

33. Огледни час 
четврти разред 

Нела  
Јанић 

Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

34. Огледни час 

четврти разред 

Мила  

Миловановић 

Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

35. Састанци сручних 
већа наставника 

предметне наставе-
план извођења 

огледних часова 

Наставници од 5-8 
разреда 

Септембар 2007. 
год. 

Записници 
стручних већа 

Директор 
школе 

36. Огледни 

час:Рационализација 
коришћења електричне 

енергије 

Валентина  

Рацић 

Новембар 

2007.год. 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

37. Огледни час хемије Валентина 
Милошевић 

Децембар 2007. Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

38. Огледни час -  

област математике 

Веће наставника 

математике 

Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

39 . Огледни час – 

област српског језика и 

књижевности 

Веће наставника 

српског језика 

Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

40. Огледни час -  

област страних језика 

Веће наставника 

страних језика 

Током школске 

2007/08.год 

Записник о 

посећеном часу 

Директор 

школе 

41. Огледни час – 
област историје и 

географије 

Веће наставника 
историје и 

географије 

Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

 

Директор 
школе 

42. Огледни час – 
област биологије 

Веће наставника 
биологије 

Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

43.  Огледни час -  
област физичког 

васпитања 

Веће наставника 
физичког 

васпитања 

Током школске 
2007/08.год 

Записник о 
посећеном часу 

Директор 
школе 

44. Набавка стручних Стручни сарадник Септембар - Стручни Директор 
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часописа август часописи који су 

заведени као 
инвентар 

наставне базе 

школе 

45. Формирање базе 
података о стручном 

усавршавању 
наставника 

Стручни сарадник Децембар 2007 / 
март 2008. 

Подаци унети у 
наставну базу 

Директор 
школе 

46. Израда годишњег 

извештаја ШРП 

Тим за ШРП Септембар 2008. Израђен 

извештај 

Директор 

школе 
Mирјана 

Кандић 
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2008/2009. школска година 

 
 

 
 
 
 
 
 

Изградња мале сцене 

- акциони план - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aктивности 

 

 
носиоци 

ативности 

 

 
време 

реализације 

 

 
начин праћења 

и евалуација 

 

 
одговорна 

особа 

 
1. Снимање Геодетски завод Август 2008. год. Скица терена Директор 
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терена 

2. Избор дела 

доришта где ће се 
правити мала 

сцена 

Директор школе, 

архитекта 

Септембар 2008. Извештај Директор 

3. Израда 
финансијског 

плана 

Шеф 
рачуноводство, 

секретар,  
директор, 

донатори 

Септембар 2008. Направљен 
финансијскии план 

Директор 

4. Израда 

пројектне 
документаци 

је и нацрта 

архитекта Септембар – 

октобар 
2008. год 

Пројекат мале сцене Директор 

5. Усвајање 
финансијског 

плана на 
органима школе 

(Педагошки 
колегијум, 

наставничко веће, 
школски одбор) 

Директор, шеф 
рачуноводства 

Октобар 2008. Записници са 
одрзаних седница 

Директор 

6.Расписивање 

тендера за 
извођење радова 

Секретар школе Октобар-новембар 

2008. год. 

Тендерска 

документација 

Секретар 

директор 

7. Избор 

најповољније 
понуде 

Комисија и 

директор 

Новембар 2008. 

год. 

Тендерска 

документација и 
записник комисије 

Директор 

8.Радови на 
терену 

 

Изабрани 
извођач  радова 

Децембар 2008. 
Април 2009. год. 

Изградња мале сцене 
на терену испред 

школе 

Директор 

9.Монтирање 
клупа и седишта  

Изабрани 
извођач  радова 

Март-април 
2009.год. 

Монтиране клупе и 
седишта у обилу мини 

амфитеатра 

Директор 
школе, 

архитекта 

10. Завршетак 
радова 

Изабрани 
извођач  радова 

Април 2009. год. Завршена прва летња 
учионица-мала сцена 

Директор 

11. Свечано 

отварање –
извођење 

пригодног 
програма 

Комисија за 

културну и јавну 
делатност школе 

Мај 2009. год. Видео запис Директор 

12. Извођење 
наставе и 

ваннаставних 
активности у 

објекту мале сцене 

Задужени 
наставници 

Мај-јун 2009.год. Припреме наставника 
и извештај о 

изведеним часовима 

Стручни 
сарадник 

13. Израда плана 
коришћења мале 

сцене 

Стручна већа 
учитеља и 

наставника 

Август-септембар 
2009.год. 

План о коришћењу 
мале сцене 

Директор и 
стручни 

сарадник 

14. Опремање 
наставне базе 

литераруром и 
наставним 

средствима 

Директор школе Септембар 2008, 
август 2009. год. 

Заведена литература и 
наставна средства као 

и ивентар нас.базе 

Директор 

15. Стручно 
усавршавање-

посета 
семинарима 

Директор, 
наставници и 

стручни 
сарадник 

Септембар 2008. 
август 2009. год. 

Сертификати Директор 
 

 

16. Огледна 
предавања- млађи 

разреди 

Сртучно веће 
учитеља 

 

Октобар 2008. мај 
2009.год. 

Запиници о посећеним 
часовима 

Директор и 
стручни 

сарадник 

17. Огледна 
предавања- 

старији разреди 

Сртучно веће 
наставника 

 

Октобар 2008. мај 
2009.год. 

Запиници о посећеним 
часовима 

Директор и 
стручни 

сарадник 

18. Израда 
годишњег 

извештаја ШРП 

Тим школе Септембар 
2009.године 

Извештај о 
реализацији 

Директор 
школе 
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2009/2010. школска година 

 
 
 
 
 
 

Изградња две летње учионице  

- акциони план - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
активности 

 

 
носиоци 

ативности 

 
време 

реализације 

 
начин 

праћења и 

 
одговорна 

особа 
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  евалуација 
 

 

1. Снимање 

терена 

Геодетски завод Август 2009. год. Скица терена Директор 

2. Избор дела 
доришта где ће се 

правити мала 
сцена 

Директор школе, 
архитекта 

Септембар 2009. Извештај Директор 

3. Израда 
финансијског 

плана 

Шеф 
рачуноводства, 

секретар,  
директор, донатори 

Септембар 2009. Направљен 
финансијскии план 

Директор 

4. Израда 

пројектне 
документаци 

је и нацрта 

архитекта Септембар – 

октобар 
2009. год 

Пројекат за две 

летње учионице 

Директор 

5. Усвајање 
финансијског 

плана на 
органима школе 

 (Педагошки 
колегијум, 

наставничко 
веће, школски 

одбор) 

Директор, шеф 
рачуноводства 

Октобар 2009. Записници са 
одрзаних седница 

Директор 

6. Расписивање 
тендера за 

извођење радова 

Секретар школе Октобар-
новембар 2009. 

год. 

Тендерска 
документација 

Секретар 
директор 

7. Избор 

најповољније 
понуде 

Комисија и 

директор 

Новембар 2009. 

год. 

Тендерска 

документација и 
записник комисије 

Директор 

8.Радови на 

терену 
 

Изабрани извођач  

радова 

Децембар 2009. 

Април 2010. год. 

Изградња две 

летње учионице у 
школском 

дворишту 

Директор 

9.Монтирање 
клупа и седишта  

Изабрани извођач  
радова 

Март-април 
2010.год. 

Монтиране клупе и 
седишта у обилу 

мини амфитеатра 

Директор 
школе,архитекта 

10. Завршетак 
радова 

Изабрани извођач  
радова 

Април 2010. год. Завршена прва 
летња учионица-

мала сцена 

Директор 

11. Свечано 

отварање –
извођење 

пригодног 
програма 

Комисија за 

културну и јавну 
делатност школе 

Мај 2010. год. Видео запис Директор 

12. Извођење 

наставе и 
ваннаставних 

активности у 
објекту мале 

сцене 

Задужени 

наставници 

Мај-јун 2010.год. Припреме 

наставника и 
извештај о 

изведеним 
часовима 

Стручни сарадник 

13. Израда плана 
коришћења мале 

сцене 

Стручна већа 
учитеља и 

наставника 

Август-септембар 
2010.год. 

План о коришћењу 
мале сцене 

Директор и 
стручни сарадник 

14. Опремање 
наставне базе 

литераруром и 
наставним 

средствима 
 

Директор школе Септембар 
2009,август 

2010. год. 

Заведена 
литература и 

наставна средства 
као и ивентар 

нас.базе 

Директор 

15. Стручно 
усавршавање-

посета 

семинарима 

Директор, 
наставници и 

стручни сарадник 

Септембар 2009. 
август 2010. год. 

Сертификати Директор 
 

 

16. Огледна 

предавања- млађи 

Сртучно веће 

учитеља 

Октобар 2009. 

мај 2010.год. 

Запиници о 

посећеним 

Директор и 

стручни сарадник 
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разреди часовима 

17. Огледна 

предавања- 
старији разреди 

Сртучно веће 

наставника 
 

Октобар 2009. 

мај 2010.год. 

Запиници о 

посећеним 
часовима 

Директор и 

стручни сарадник 

18. Израда 

годишњег 
извештаја ШРП 

Тим школе Септембар 

2010.године 

Извештај о 

реализацији 

Директор школе 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


