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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД; ОПШТИНА ЗЕМУН 
 

 
 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

 

за период 

од 2022. до 2027. године 
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ТО СМО МИ ... 

 

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ 

школа која иде у корак с временом 

 

 

Адреса: Далматинске Загоре 94 

Телефон: 787-0080; 787-0278 

Е-mail:mitraljeta@open.telekom.rs: mitraljetaskola@gmail.com 

Сајт школе: osmitraljeta.edu.rs 

Директор школе: Игор Војновић 

 

НЕКАДА ... 

 

ИЗВОД ИЗ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ   

 

 

 
 

 

Како је прослављен први Дан школе?         

 

„Први Дан школе прослављен је 9. маја 1970. године. Програм је изведен у 

школском дворишту које је било озвучено. Ученици су седели на изнетим 

столицама. У извођењу разноврсног програма учествовао је ђачки оркестар школе 

„Бранко Радичевић„ , под руководством учитеља Томаш Светозара. После програма 

гости су били почашћени. 

 

 

Свечана прослава Дана школе и отварање школе за родитеље ђака била је  

11. маја. У току припрема за њу уређена је коначно и фискултурна сала. Програм за 

родитеље почео је у 18,00 часова и изведен је у холу зграде. Било је присутно око 

mailto:mitraljeta@open.telekom.rs


5 

 

450 родитеља. У програму је учествовао дечји оркестар школе „Бранко Радичевић „. 

Програм је био разноврсан,  добро припремљен и примљен од посетилаца. 

 

 

Главна свечаност поводом предаје зграде на коришћење радном колективу одржана 

је 12.5.1970. године. Пре подне одржан је спортски турнир ученика 3 батајничке 

школе као и школе „Владимир Назор„ у Земуну. Поподневна свечаност одржана је у 

холу зграде у 18,00часова. Госте је сачињавало око 140 званица међу којима су били 

: Станка Веселинов, сарадника НОП-у Батајнаце, генерал Илија Рукавина, 

батајнички првоборац, Ђорђе Радишић, писац и савезни посланик  П. Столица, 

републички посланик, оба секретара ОРСРЈ, председник и секретар ОРССРН, 

председник и секретар СО Земун, поједини начелници, истакнути радници СО, 

председница Градског дечјег фонда за непосредну заштиту Дара Ђорђевић, 

представници месног војног гарнизона, представници месних организација, 

друштава и предузећа. Од ближе породице Светислава Голубовића Митраљете 

присуствовали су сестра и зет којима су пионири поклонили букет црвених 

каранфила.“ 
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САДА... 

 

Прошлост је иза нас али је ми чувамо и она нам је подстрек за будућност. Знати 

како смо почели и где смо били, услов је успешности наше школе данас. 

Образовање, љубав и дух колективног стварања део је нас. Тако радимо и тако и 

даље стварамо! 

Програм ЗЛАТНОГ ЈУБИЛЕЈА наше школе 6.12.2019. 

 

1. Химна „Боже правде“ 

2. Поздравна реч директора – Стево Јањанин 

3. Хор - сплет песама 

• Београде 

• Земљо моја 

• Један и један 

• Тата купи ми ауто 

• Музика на струју  

• Главо луда 

4. Поздрав водитеља – Ана Ранковић и Анастасија Алфиревић V4 

5. Драматизација „Митраљета у протеклих пола века“  

Први део - Некад и сад Улоге: Јана Ресановић (нана), Никола Шупут (деда), Андреј 

Шкорић(отац), Кристина Поповић (мама), Милица Калањ (дете), Тамара Богојевић 

(дете), Петар Љекочевић (дете), Огњен Керечки (дете)  
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6. Стихови за сва времена 

„Свићу опет румена сванућа“, Добрица Ерић, стихове говори Сандра  Петаковић V4 

„Осмех“, Недељко Попадић, стихове говори Павле Чарапић VII2 

 „У зимски дан“, Десанка Максимовић, стихове говори Јана Ресановић VIII5 

„Неповратна песма“, Мирослав Антић, стихове говори Марина Кречак V3 

7.Драматизација „Митраљета у протеклих пола века“ (наставак) 

    Други део – Сећање 

Улоге у другом делу, осим поменутих тумаче: Исак Станић IV4, Николина 

Стојаковић IV4, Павле Калањ IV4, Милан Вељовић IV1, Павле Ђујић IV1, 

Хелена Фрлог V1 , Ђурђа Милаш V1, Нина Арамбашић V3,  Ања Бурсаћ V3 и 

Калина Јакововић IV4 

8. Рецитација „Ђачка заклетава “ Мила Јањић I4 

9. Песму „Другарство нема краја“  изводи група ученика IV5 

10. Рецитал „Школски савети“  Емилија Станојевић, Ана Релић, Сара Вукашин, 

Немања Пачић, Стефан Радић, Теодора Божовић IV5 

11. Плес „Ивин Денс“, ученици II2 

12. Драматизација „Митраљета у протеклих пола века“ (наставак) 

    Трећи део - Младост  

13. Етно песма „Месечина“ у извођењу ученика  IV1 

        Солисти: Анђелина Ђурић VII4, Лена Петровић VI1  , Исидора Малешић IV1 

14. Рецитација  „ Има једна школа драга “ Сара Косановић III3 

15. Драматизација „Митраљета у протеклих пола века“  (наставак) 

Четврти део - Љубав  

16. Рецитал „Моја школа“ 

17. Фолклор КУД „Батајница“ 

18. Поздрав директора 
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УРАДИЛИ СМО... 

 

Када се осврнемо на урађено можемо рећи да смо урадили много тога. Нашој школи 

никада не недостају идеје, недостаје нам време за реализацију тих идеја. Можемо 

рећи да смо посетили разне радионице, музеје, били учесници многих активности, 

како на школском тако и на градском нивоу, учествовали на такмичењима. Сваким 

кораком унапред померамо границе својих циљева изненађујући и сами себе шта 

можемо. Образовно-васпитни процес може бити врло креативан однос  јер у раду са 

ученицима ви остварујете директан однос и у тој интеракцији налазите многе 

приступе. Сваки час може бити изазов ако тако посматрате ствари. У нашој школи 

покушавамо да направимо такав приступ. 

 

НЕКАД… 

Почетак рада школе 1969.г. 

Шездесетих година 20. века, са порастом броја становника,  јавља се и потреба за 

изградњом треће школе у Батајници. Тако је на седници Скупштине општине Земун,  

20.06.1969.г. донета одлука о оснивању школе ''Светислав Голубовић Митраљета''. 

Школа је добила име по народном хероју из Батајнице, који је погинуо на Фрушкој 

гори 1942.г. 

   Прве године рада у школу је уписан 721 ученик (342 у млађу , а 379 у старију 

наставу), формирана  су  23 одељења и једно комбиновано, из насеља Економија. 

   У нову школу прешли су да раде просветни радници из основних школа ''Бошко 

Палковљевић Пинки'' и ''Бранко Радичевић''. Први учитељи били су: Павлица 

Даница, Секуловић Споменка, Стаменовић Ружица, Ковачевић Даница, Ђуричић 

Будимир, Галић-Диаз Марија, Степановић-Дуран Љубица, Вучковић Нада, Ранковић 

Вукосава, Влашић Љубица и Петковић Мирослава. У предметној настави:  Вуковић 

Милован (наст. математике), Петровић Нада (наст. физике), Савић Радованка (наст. 

биологије, хемије), Марјановић Славко (наст. географије), Карановић Јелица (наст. 

историје), Титовић Злата (наст. руског јез.), Вукобрат Миле и Перишић Драгослав 

(наст. физичког васп.), Црногорац Рајка и Стевановић Невенка (наст. српског 

језика), Савић Олга (наст. биологије и хемије), а убрзо су им се придужиле нове 

колеге -  Степанов Бранислав (наст. српског језика), Милошевић Марија (наст. 

енглеског језика), Ранковић Снежана (наст. ликовне културе), Перић Слободан 

(наст. математике), Белановић Љиљана (наст. музичке културе), Ристић Јорданка и 

Толимир Милош (наст. општетехничког образовања). 
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   Прва седница Наставничког већа одржана је у згради Основне школе ''Бошко 

Палковљевић Пинки''.  Донесена је одлука да ученици од 1. до 4. разреда похађају 

наставу у тој школи од 12 до 15 часова, а старији ученици у Основној школи 

''Бранко Радичевић'' од 15 до 19 часова, до преласка у новоизграђену школу. 

   Усељење у нову школску зграду извршено је 06.12.1969.г. Овај догађај био је 

веома свечан и дочекан је са великом радошћу. 

   Први директор, Петровић Радослав, изабран је на седници, 19.04.1970.г. Тада је 

договорено и да се као Дан школе обележава  9. мај, Дан победе над фашизмом.  

Други директор био је Милош Коџо (02.09.1974. до 31.08.1975.), следио је Вукашин 

Ивезић (01.09.1975. до 30.09.1979.), Милош Толимир (01.10.1979. до 09.10.1988.), 

Драган Комненић (29.06.1989. до 21.05.2001.), а од 21.05.2001.г. директор школе је 

Стево Јањанин. 

   Временом се број ученика и запослених  повећавао, сведочанство о завршеном 

основном образовању добило је преко 4000 ученика. Успеси ученика су се ређали на 

свим нивоима такмичења .  Вредно је помена да је године 1985. ученик Михајловић 

Ненад  добио Октобарску награду, а 2006. године Миловановић Драгомир је 

присуствовао додели Нобелове награде у Стокхолму. Успеси ученика су 

многобројни, па се „Митраљета“ у генералном пласману земунских школа често 

налази међу прве три. 

   Циљ нам је да „Митраљета“ и даље буде синоним за квалитетно образовање које 

поштује традицију, али и иде у корак са савременим европским  тенденцијама. 

МИ СМО ШКОЛА КОЈА ЈЕ ДО САДА РЕАЛИЗОВАЛА МНОШТВО ПРОЈЕКАТА! 

 

Део нашег Развојног плана је и  

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН, као посебан документ наше школе 

 

На основу члана 50. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник РС бр 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20, 129/21) Школски одбор Основне школе 

„Светислав Голубовић Митраљета“ је на седници одржаној 3.02.2022.  саслушао 

предлог  Стручног актива за развојно планирање за усвајање стратешког плана 

развоја школе.     

 

УВОД 

 

Развојни план школе је стратешки план који садржи приоритете у остваривању 

образовно- васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој школе и то : 

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту 
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2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима 

и родитељима 

4) мере превенције осипања ученика 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета 

6) план припреме за завршни испит 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

11) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад 

школе 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

13) друга питања од значаја за развој школе 

Развојни план донет је на основу Извештаја о спољашњем вредновању школе, 

Извештаја о самовредновању раду школе, Извештаја о раду школе, идентификовања 

образовних потреба на нивоу стручних тимова и већа  као и кроз анализу резултата 

упитника који је спроведен online током августа 2021. међу наставним кадром 

школе. Кроз тај упитник хтели смо да сагледамо где се наша школа тренутно налази, 

које су главне предности и слабости и какве су шансе и које су препреке да се стигне 

до планираних циљева у будућности. У наведеном периоду Стручни актив за 

развојно планирање је одржао низ састанака на којима су разматрани предлози 

снага, слабости, могућности и препрека. На наредним састанцима дефинисане су 

потребе школе, одређени су приоритети и донешени предлози мера којим би се 

побољшали сви аспекти рада школе и допринело остварењу мисије и визије школе. 

На састанцима анализирана је и Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 

године, разумевање потреба деце и одраслих у савременом друштву као и кроз 

консултације са наставницима, родитељима и представницима локалне заједнице, 

утврђени су приоритети, дефинисани циљеви и активности у сврху побољшања 

квалитета образовно- васпитног рада. Подизање нивоа квалитета наставе и учења, 

систематична подршка ученицима и укључивање свих актера ( родитеља, ученика, 

локалне заједнице), укључивање у пројекте препознати су као основни принципи 

развоја школе као образовно- васпитне установе која је отворена и прати промене у 

савременом друштву. Квалитетнија настава са активним, интерактивним, 

пројектним и другим иновативним методама, отворена ка новим трендовима у 

образовању, која захтева коришћење савремене технологије и усмеравање ка 

потреби перманентног учења, допринеће још већој мотивисаности ученика и бољим 

постигнућима, већој успешности на завршним испитима. Укључивање ученика у рад 

школе, уважавање њихових ставова, поверавање задатака већи акценат ставља на 

саме ученике као креаторе школске климе. Стварање савремене школе могуће је 

само уз активну подршку локалне заједнице и унапређење сарадње са родитељима, 

као сарадницима у остваривању најбољег интереса школе. 
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ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ 

МИТРАЉЕТА“ 

АДРЕСА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94 

ТЕЛЕФОН 011/7870080 

Web-site http://www.osmitraljeta.edu.rs/ 

e-mail mitraljeta@open.telekom.rs 

ДАН ШКОЛЕ 09.05. 

ЛОГО ШКОЛЕ 

 

ПОВРШИНА ШКОЛЕ 2720 m2, школа се реконструише и врши се 

надоградња 

ПОВРШИНА ШКОЛСКОГ 

ДВОРИШТА 

8141 m2 школа се реконструише и врши се 

надоградња 

БРОЈ УЧЕНИКА 984 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 36 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ИЗВОДИ 

НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ КОЈИ СЕ УЧЕ У 

ШКОЛИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

БРОЈ СМЕНА 2 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

1. Јасминка Пајић-помоћник директора 

2. Ана Ћирајнић-педагог школе 

3. Јелена Станић-психолог школе 

4. Божица Вукадиновић Самарџија-професор разредне наставе 

5. Ингрид Граорац-библиотекар школе 

6. Гордана Главаш-професор математике 

7. Лена Петровић-представник Ученичког парламента 

8. Стојан Љубинковић-представник јединице локалне самоуправе 

9. Александра Костић-представник Савета родитеља 

Мере унапређивања образовно- васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту 

 

Анализа стања: 

Анализирани су резултати завршних испита последње три године. Анализа 

постигнућа ученика вршена је редовно, сваке године на састанцима стручних већа и 

Наставничком већу, а по добијању званичних резултата од Завода за вредновање 

квалитета образовања. 

 Просечна постигнућа на тесту из српског језика бележе стални пораст: Пораст је 
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равномеран на свим нивоима, од основног до напредног и у свим областима 

(вештина читања и разумевања прочитаног, писано изражавање граматика, лексика 

и књижевност). Резултати показују да се дистрибуција постигнућа на завршном 

испиту поклапа са дистрибуцијом закључених оцена на крају седмог и осмог 

разреда. Просечна постигнућа на тесту из математике су уједначена.Тестови 

показују да ученицима сваке године највећи проблем представља област алгебра и 

функције, а са највише успеха решавају задатке из области мерења. Дистрибуција 

постигнућа поклапа се са закљученим оценама ученика у седмом и осмом разреду. 

Највећи пораст у постигнућима бележи се из комбинованог теста. 

 

Мере: 

 

А) појачати квалитет наставе математике, физике и хемије 

Б) задржати постојеће критеријуме оцењивања јер се показало да су они у складу са 

резултатима завршних испита 

В) унапредити концентрацију и разумевање прочитаног садржаја 

Г) редовно држати и појачати допунску наставу 

Д) усмерити ученике да редовно похађају припремну наставу 

Ђ) одржати састанке са родитељима и нагласити приоритете  

Мере унапређивања доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима 

је потребна  додатна подршка 

  

 
 

Законом о основама система образовања створени су услови за институционалну 

подршку развоју и примени инклузивног образовања и обезбеђивање доступности 

образовања деци из различитих осетљивих група, која су до сада углавном остајала 

ван система. 

 

Општи принципи система образовања  и васпитања и право на образовање 

подразумевају 

 

• Једнакост и доступност образовања 

• Квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање 

• Пуно поштовање права детета 

• Образовање и васпитање које излази у сусрет различитим потребама ученика 

• Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и 

интересовањима 

• Приступ свим нивоима образовања деци, ученицима и одраслима са 

сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

Инклузивна оријентација и планирање практичних корака у школи постала је 

Школског развојног плана, Школског програма. Школа планира и реализује 
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инклузивно образовање тако што добро планира и организује ресурсе унутар школе, 

али користи и ресурсе из локалне заједнице. 

 

Увођење и примена инклузивног образовања подразумева добру анализу 

могућности и потреба и у складу са тим планирање људских, материјалних и 

финансијских ресурса неопходних за обезбеђивање подршке деци са посебним 

образовним  потребама. 

 

Мере доброг  управљања могу да обухватају: 

 

• Флексибилну примену школских докумената 

• Укључивање родитеља као волонтера- асистената у настави 

• Прављење малих група ученика,од 3-5 

• Online допунска и додатна настава 

• Укључивање педагошких асистената или ученика старијих разреда(Ученички 

парламент, Вршњачки тим) у рад са децом са посебним потребама, у смислу 

асистенција на часу 

• Организовање вршњачке подршке(нпр. вршњачка асистенција школа-кућа) 

• Редовно набављање стручне литературе која би била од помоћи и 

наставницима и ученицима 

• Организовање перманентне едукације за запослене у циљу развијања свести 

о неопходности  Инклузивног образовања, и не само образовања већ и 

инклузивног друштва. 

 

У нашој школи редовно има састанке и делује Тим за додатну подршку ученицима. 

 

Наш Тим има за задатак следеће: 

 

• Идентификује децу из осетљивих група 

• Прати спровођење ИОП-а 

• Евалуира ИОП 

• Осмишљава антидискриминационе мере и активности 

• Осмишљава потпуну инклузију 

• Осмишљава партиципацију родитеља 

• Осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања 

• Брине о наставничким компетенцијама 

 

Задаци Тима за инклузивно образовање су следећи: 

• Доношење Плана и програма 

• Координација са задуженим наставницима, директором и сарадницима 

• Праћење рада Тимова за израду ИОП-А 

• Доношење ИОП-а на Педагошком колегијуму и информисање стручних 

органа 

• Стална сарадња са Интересорном комисијом Земун 

• Набавка стручне литературе и опреме 

• Вођење евиденције о деци која се образују по ИОП-у 

 

По опису детета утврђује се потреба за индивидуализацију или израду ИОП-а за 

предмет, понашање, ситуацију. На педагошком колегијуму формира се Тим за свако 
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дете, који чине одељенски старешина, наставник, стручни сарадник и родитељ. 

 

Индивидуални план се, дакле, израђује за свако дете коме је потребан додатна 

подршка у образовном систему, а разлози и узроци могу бити разнолики. 

 

Врсте подршке у образовању су следеће 

• Прилагођавање метода, материјала и учила  

       (мере индивидуализације) 

• Прилагођавање простора  и услова у којима се учење одвија 

• Измена садржаја учења и стандарда постигнућа 

• Остале мере подршке (материјална, здравствена помоћ, асистивне 

технологије...) 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Циљ инклузивног образовања је адекватно реаговање свих субјеката 

наставног процеса на разноврсност и посебност дечијих потреба кроз промене 

садржаја, приступа и стратегија, са заједничком визијом веће обухваћености деце са 

посебним потребама образовним процесом. 

 

У школи је формиран Тим за ИО, који има следеће задатке: 

▪ Информисање свих стручних тела о циљу, садржајима и активностима које ће 

се на плану афирмације ИО предузимати у школи 

▪ Израда Годишњих и оперативних планова рада Тима за ИО 

▪ Давање предлога за укључивање ученика у ИОП 

▪ Формирање тимова за додатну сарадњу 

▪ Подстицање наставничких компентенција и стручних усавршавања из 

области ИО 

▪ Континуиране сарадње са родитељима ученика са посебним потребама 

▪ Обавештавање родитеља конкретног ученика о одлуци Педагошког 

колегијума којом се предлаже ИОП. 

Предвиђено је да се програм реализује кроз следеће области: 

 

1. Информисање и промоција инклузивног образовања 

2. Стручно усавршавање наставника  

3. Идентификација ученика са посебним потребама 

4. Израда и примена ИОП – а 

5. Праћење и корекција ИОП-а 
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Планирана активност 

 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

 

Израда плана и 

програма ИО за 

школску сваку школску 

годину 

Састанак. 

Искуствена анализа. 

Самоевалуација програма. 

Чланови тима VIII 

 

Упознавање стручних 

тела са 

специфичностима 

ученика са посебним 

потребама 

На  Наставничком већу - 

анализа потреба ученика 

на основу утисака и 

искуства наставника. 

Одељењске 

старешине, 

Наставници и 

учитељи 

Стручни 

сарадници 

IX - X 

 

Формирање и 

планирање радаТимова 

за израду ИОП-а 

 

На Педагошком 

колегијуму- анализа 

предлога за рад ученика по 

ИОП-у, формирање 

тимова. 

Договор о начину и 

динамици рада тимова, о 

начину израде ИОП-а и 

начинима праћења и 

извештавања о 

напредовању ученика. 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Психолог и 

педагог 

Чланови Тима за 

ИО Тимови за 

израду ИОП-а 

VIII - X 

Област: Информисање и промоција ИО 

Буђење свести о 

потребама ученика који 

раде по ИОП-у 

 

Стручно предавање  

Израда паноа. 

 

Чланови Тима за 

ИО Психолог 

 

IX, XII, 

III 

 

Буђење свести 

родитеља о праву све 

деце на редовно 

школовање и потребама 

ученика  

 

Стручно предавање на 

родитељским састанцима, 

Савету родитеља. 

Прављење брошура за 

пано. 

Укључивање ученика са 

ПП и родитеља у 

заједничке школске 

активности (приредбе, 

излете...). 

 

Чланови Тима за 

ИО Педагог и 

психолог Чланови  

Ученичког 

парламента 

IX 

током 

године 

 

Област: Стручно усавршавање 

 

Стручно предавање: 

Рад са децом са 

поремећајима 

менталног здравља 

 

Упознавање наставника са 

профилом ученика са 

посебним потребама. 

Психолог IX 
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Подстицање наставника 

за коришћење стручне 

литературе 

 

Допуњавање инклузивне 

библиотеке са 

литературом неопходном 

за инклузивни рад. 

Набавка литературе и 

прављење списка 

корисних интернет 

страница. 

 

Чланови тима за 

ИО 

 

Током 

године 

Област: Идентификација ученика са посебним потребама 

Прикупљање 

информација о 

потенцијалним 

ученицима за рад по 

ИОП-у 

 

Предлагање ученика за 

ИОП. 

Анализа постигнућа и 

потреба предложених 

ученика. 

Анализа потенцијалних 

извештаја Интерресорне 

комисије... 

 

Одељењске 

старешине 

Чланови тима за 

ИО 

IX  - X 

 

Израда школске карте 

на нивоу одељења – 

ученици са посебним 

потребама 

Индивидуални разговори 

стручних сарадника са 

наставницима. 

Формирање базе података. 

Психолог и 

педагог 

Тим за ИО 

Током 

године 

Добијање сагласности 

родитеља 

Разговор са родитељима 

идентификованих ученика. 

Указивање на потребе и 

истицање користи од 

примене ИОП-а. 

Одељењске 

старешине 

Чланови тима за 

ИО 

Родит. 

идентификовани

х ученика 

IX - X 

Област: Израда и примена ИОП – а 

Формирање  подтимова 

за израду и примену 

ИОП-а 

 

Формирање тимова од 

одговарајућих наставника 

и стручних сарадника, 

родитеља. 

 

Чланови тима за 

ИОП 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници 

IX 

Израда ИОП – а за 

идентификоване 

ученике  

 

Прикупљање информација 

и израда педагошких 

профила идентификованих 

ученика. 

Размена мишљења на 

основу педагошког 

профила ученика. 

Осмишљављње активноси 

Чланови тима за 

ИОП 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници 

Родитељи 

X. 
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везаних за напредовање 

ученика. 

 

Примена ИОП-а у 

одељењима 

 

Израда и припрема 

материјала које садрже 

задатке за ученике  који 

раде по ИОП-у. 

Праћење и евидентирање 

потреба ученика. 

Евидентирање проблема 

током реализације плана. 

 

Предметни 

наставници 
Од IX 

Област: Праћење и корекција 

Реализација 

планираних активности 

 

Анализа планираних и 

остварених задатака 

увидом у припреме 

наставника и радни 

материјал ученика. 

Посета часова у 

одељењима где се ради  по 

ИОП-у. 

 

Чланови тима за 

ИО 

Чланови 

подтимова 

Стручни 

сарадници 

 на 

месечном 

/тромесеч

ном нивоу 

Напредовање ученика 

 

Анализа постигнућа 

ученика. 

Задовољство ученика 

(анкета, интервју); 

Задовољство родитеља 

(анкета, интервју). 

 

Предметни 

наставници 

Чланови Тима за 

ИО 

 на 

месечном/ 

тромесечн

ом нивоу 

Израда новог ИОП-а 

 

Корекција ИОП-а 

(уколико ученик није 

савладао планирано). 

Израда новог ИОП-а ( 

уколико је ученик 

напредовао). 

 

Чланови Тима за 

ИО 

Чланови 

подтимова 

на 

месечном/ 

тромесечн

ом нивоу 

Извештавање 

Педагошког колегијума 

Подношење извештаја о 

напредовању ученика са 

посебним потребама. 

 

Чланови Тима за 

ИО 

Чланови 

подтимова 

 на 

тромесечн

ом нивоу 

Извештавање 

Разредних већа 

Подношење извештаја о 

напредовању ученика са 

посебним потребама. 

Чланови 

подтимова 

 на 

тромесечн

ом нивоу 

Динамика рада школе је таква да се потреба за индивидуализованим приступом (у 

даљем тексту индивидуализација) може мењати у смислу укидања или  увођења код 
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појединих ученика. 

 

Наша школа негује инклузивну нпраксу, надамо се успешно, сарађујемо са 

родитељима деце која раде по ИОП-у, као и са релевантним школама и 

институцијама.  У рад наше деце укључени су и Стручни мобилни тимови, и то из 

Основне  школе „Сава Јовановић Сирогојно” школе за особе оштећеног слуха “Др 

Радивој Поповић”, из Земуна,  који по два пута седмично раде са децом у 

просторијама наше школе, где су им обезбеђени адекватни услови. Чланови 

Стручних мобилних тимова су дефектолози/логопеди и сурдоаудиолози. Са овим 

институцијама имамо успешну сарадњу, која се за време епидемије ковид19 

одвијала у другачијем облику. Надамо се да ће се наставити сарадња као и пре 

епидемије. 

 

У циљу што успешнијег рада школа је поручила и Инклузивне уџбенике за ученике 

који ове године раде по ИОП-у. Планирано је да се библиотека инклузивних 

уџбеника обогаћује сваке школске године, у складу са финансијским могућностима 

школе. 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

 

Тим за заштиту ученика од дикриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у васпитно- образовним установама, као и Вршњачки тим сваке 

године детаљно планирају и спроводе мере превенције насиља, а кроз повећање 

сарадње међу ученицима,наставницима и родитељима.  Децембра 2012. године 

школа је добила плакету да је успешно спровела програм „Школа без насиља- ка 

сигурном и подстицајном окружењу „, а то нам је био само подстицај да 

континуирано спроводимо ове мере. Тих година Вршњачки тим школе је учествовао 

у многим програмима који се тичу проблема насиља. Представљали смо и наш рад 

као пример добре праксе. Спровођење мера превенције подразумева и примену 

Протокола о заштити деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, као и Програм превентивних активности за заштиту деце/ученика од 

насиља.  

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима: 

- Организовање дежурства радника школе ради осигурања безбедности 

ученика у школи и дворишту, постојање камера  

- Вођење евиденције у Књизи дежурства везано за активности током дана 

- Сарадња са МУП-ом, Центром за социјални рад и здравственим установама 

- Упознавање ученика са Правилником о протоколу у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање  

- Писање Кодекса лепог понашања и прављења паноа за контролу импулсивног 

реаговања у одељењима где се укаже потреба 

         - Спортски сусрети ученика  

         - Обележавање Дана толеранције 

         - Укључивање у хуманитарне акције    

          - Акције вршњачког тима 

         -  Тематско-едукативна радионица - предавање на тему виртуелног насиља 

          - Часови ОС посвећени темама који се односе на промовисање позитивних 
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вредности у друштву: недискриминацији, толеранцији, ненасилном решавању 

сукоба итд. 

         - Кутија поверења у холу школе   

        - Промовисање позитивних вредности на крају школске године ученика  осмих , 

додела награда ученицима у холу школе који су остварили 

        - Укључивање ученика у ваннаставне активности у складу са њиховим 

потребема и интересовањима ради квалитетно организованог слободног времена и 

унапређивања комуникацијских вештина.  

-  Укључивање родитеља у активности – активна партиципација родитеља 

-  Активна сарадња са Спољашњом заштитном мрежом, три батајничке школе  

 - Евидентирање појава насиља и њене учесталости и предузимање мера. 

Мере превенције осипања ученика 

 

         Просторне могућности наше школе ограничавају већи упис деце у нашу 

школу. Надоградња школе , већ годинама у назад , види се као неопходно решење. 

Надоградња и реконструкција почела је 2021. Године. Кад је реч о осипању ученика, 

тј. одласку из наше школе он износи   2,35% . Разлог  исписивања ученика је у 

највећем проценту пресељење у другу средину, а само два случаја односе се на 

незадовољство родитеља радом предавача, учитеља или наставника.   

 

 

            У циљу задржавања што већег броја ученика и упису нових ученика, школа 

предузима  мере превенције осипања ученика: 

 

а) препознавања тешкоћа у раду и ефикасна помоћ ученицима; 

б) отворена сарадња са родитељима у циљу заједничке помоћи ученицима; 

в) унапређење рада које резултира задовољством ученика у школи; 

г) благовремено препознавање било ког облика насиља које трпи ученик и 

ефикасним  предузетим радњама у складу са превенцијом насиља у школи; 

д) промоција уписа ученика у 1. разред, сваке школске године у зависности од 

актива учитељица које би требале примити ново одељење; 

ђ) позивање родитеља првака и будућих првака на наставу од стране учитеља; 

е) представљање школе кроз слободне активности, креативним приступом 

наставним предметима – виши разреди, осмишљавања дана представљања школе, 

реклама путем сајта школе 

ж) висок пласман, рејтинг школе, на свим нивоима такмичења; 

 з) високи резултати ученика постигнути на квалификационим испитима за упис у 

средњу школу; 

 и) презентовање најуспешнијих ученика и њихових постигнућа ученицима, 

родитељима  и локалној заједници на сајту школе; 

 ј) организовање културних и спортских манифестација у просторијама школе 

к) сарадња са вртићем „Чворак“, њих позивамо на наше манифестације, учитељи и 

стручна служба држе родитељске састанке за родитеље будућих првака. 
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Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних прeдмета 

 

Анализа: 

            а) додатна настава се одржава од 4. разреда по предметима; 

б) секције из појединих предмета односно области 

в) организација разних културних, едукативних и забавних манифестација у 

школи; 

г) учествовање у Међународним пројектима 

 

             Зато се предузимају следеће мере: 

 

            а) подизање квалитета рада секција; 

б) редовно одржавање секција од стране наставника; 

в) редовно одржавање часова додатне наставе; 

в) учешће на разним такмичењима; 

г) учешће на разним манифестацијама и конкурсима; 

д) учешће на предавањима; 

ђ) учешће на изложбама, приредбама; 

е) учешће у разним пројектима; 

План припреме за завршни испит 

Анализа стања: 

а) Почетком другог полугодишта ученици једном или два пут недељно имају 

припремне наставе у оквиру допунске наставе 

б) Након завршетка наставне године ученици су имали организовано 10 часова 

обавезне   припремне наставе из матерњег језика и математике и свих предмета који 

се полажу на комбинованом тесту 

в) Последње три године раде се пробна тестирања ради увида у знање и припрему у 

смислу бољег сналажења и смањивања напетости од непознатог,то јест од 

пријемног испита 

г) Разговори и заједнички родитељски састанци одржавају се као важан аспект 

упознавања са свим фазама испита и активностима око уписа у средње школе 

План припреме: 

а) Период од јануара до априла користи се за понављање и утврђивање битних 

знања за рад 

б) У априлу месецу урадити иницијално-пробно тестирање,како би се видели 

недостатаци у знању ученика 

в) На основу пробног теста сачинити план рада који ће бити усмерен ка отклањању 

недостатака у знању,а потом и у раду на задацима из припремних збирки задатака 

г) Урадити пробно тестирање у реалним условима одвијања завршног испита 

д) Сачинити реалан распоред рада усклађен са распоредом часова водећи рачуна да 

сви ученици имају могућност похађања припремне наставе 

ђ) Припреме за комбиновани тест ускладити са предметима и предметним 

наставницима,радити их по областима како предвиђа збирка –пробни тест 

е) Сваке школске године оформити тим наставника који раде припрему 

комбинованог теста,а обавеза тима је да сачини акциони план припремне наставе. 
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План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

 
 

Основна школа „Светислав Голубовић Митаљета“ је укључена у три  ЕРАЗМУС+  

пројекте:                 

 

Назив пројекта:  Teaching About Life and Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

 

Координатор пројекта: 

Kedainiu „Ryto“ progimnazija, Lithuania 

 

Школе партнери: 

Primary school Eng. Georgy Ivanov Valkov, Bulgaria 

Ozel Akhisar Koleji Ortaokulu, Turkey 

Third (3rd) Primary School of Karpenissi, Greece 

Scoala Gimnaziala Ocna Sibiului, Romania 

Osnovna skola „Svetislav Golubovic Mitraljeta“, Serbia 

 

 

Циљеви : 

• Стицање социјалних и образовних вештина 

• Развој компетенције из матерњег и страног језика 

• Промовисање толеранције и поштовања различитих култура и традиција 

• Унапређење осећаја припадности једној заједници и учење о другим 

различитим културама. 

• Стварање нових пријатељстава испуњених толеранцијом и поштовањем 

 

Задаци: 

– Повећање интересовања ученика за читање 

– Повећавање социјалног, когнитивног и емоционалног развоја ученика 

– Подстакнути ученике да читају бајке, легенде и приче на матерњем и енглеском 

језику. 

 

Пројекат се одвија у два правца и то: 

Ученици: Традиционалне приче – Интеркултурално образовање – Уметност – 

Литература 

 

Наставници: Решавање и промоција иновативних стратегија образовања за бољи 

емоционални развој ученика.  

 

Да би се постигла самосвест, неопходна је могућност праћења сопствених емоција, 

препознавање различитих емоционалних реакција, као и тачна идентификација 

сваке засебне емоције. Наставници ће током овог пројекта помоћи ученицима да 

развијају вештине као што су: саморегулација, емпатија, толеранција, социјалне 

вештине, мотивација,…) 
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Назив пројекта: Creating Of Digital Environment : Stop Traditional Education    

                              Approach Multidisciplinary (CODE: STEAM) 

 

Координатор пројекта: 

Colegiul National de Informatica Matei Basarab, Romania 

 

Школе партнери: 

Kamilpasa ilkokulu, Turkey 

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo, Italy 

CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y NARANJO, Spain 

Götene kommun, Sweden 

Osnovna skola „Svetislav Golubovic Mitraljeta“, Serbia 

 

Брзи развој технологије и значај појединаца који производе технологију, и обука 

генерације која ће у будућности производити технологију може се обезбедити само 

кроз образовање и континуирано обучавање. 

Деца која рано почињу да добијају образовање из кодирања, више се развијају у 

смислу менталног развоја, критичког размишљања кроз креативно изражавање и 

решавања проблема, вештине, планирање, успостављање односа између ситуација и 

генерисање нових идеја. 

Циљ: Развити способност за алгоритамског размишљања, аналитичко мишљење и 

решавања проблема. 

– Повећањем креативности и сагледавањем проблема из друге перспективе. 

– Научити како поделити проблеме на мање делове који се решавају. 

– Повећање концентрације код ученика. 

– Учење страног језика 
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Назив пројекта: Future Narratives (Приче будућности) 

Пројекат Future Narratives координира Удружење за образовање у културном 

наслеђу Финске (The Association of Cultural Heritage Education in Finland), у 

партнерству са организацијама INTO SCHOOL Ltd (Финска), La Fundación SM 

(Шпанија) и Центром за урбани развој (Србија). 

Циљ: Упознавање са културним наслеђем и трансмедијално коришћење културног 

наслеђа у образовању 

Кроз пројекат се развија европски модел за трансмедијално коришћење културног 

наслеђа у образовању, који се заснива на креативном приповедању и дигиталним 

алаткама, а тестира у укупно шест основних школа у Финској, Србији (ОШ 

“Светислав Голубовић Митраљета”, Батајница и ОШ “Краљ Петар II Карађорђевић”, 

Београд) и Шпанији. 

Учесници, полазећи од културног наслеђа, стварају нове приче кроз музику, звучне 

пејзаже и филмове – својеврсно ново културно наслеђе. Пројектом се истиче 

потреба за индивидуалном креативношћу и активношћу деце, њиховим личним 

виђењем културног наслеђа, што ће бити присутно и у резултатима пројекта 

(презентације, видео клипови, фотографије,…). 
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План стручног усавршавања 

 

У оквиру пуног радног времена наставник има 68 сати годишње различитих облика 

стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из школе ради 

похађања одобрених програма и стручних скупова (три дана по 8 сати), а 44 сата, 

годишњег стручног усавршавања у школи, у оквиру развојних активности Школе. 

 

Стално  стручно  усавршавање наставника у школи, остварује се током 

школске године, у следећим активностима: 

 

1. Извођење oгледних часова, односно активности са дискусијом 

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и 

анализом 

3. Похађање онлине семинара 

4. Стручна предавања/приказ књиге, приручника, стручног чланка, 

часописа, дидактичког материјала и теме из области образовања и 

васпитања/ 

5. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја 

6. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, 

приручника, наставних средстава 

7. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији 

образовно-васпитног процеса 

8. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Школским 

развојним планом, предавања и радионице ван школе, потврђено 

сертификатом установе, институције, организације 

9. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у школи 

10. Рад са студентима, волонтерима – менторски рад 

11. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу 

града/општине, која доприноси унапређењу и афирмацији образовно-

васпитног процеса 

12. Маркетинг школе 

13. Рад у радним телима и програмима 

 

Кључне области у којима се треба усавршавати су: 

1. Превенција насиља, злостављања и занемаривања 

2. Превенција дискриминације 

3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група 

4. Комуникационе вештине 

5. Учење да се учи и развијање мотивације да се учи-СЕМИНАР 

6. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области 

иновативних метода наставе и управљања одељењем 

7. Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 
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Наставничке компетенције 

1. Уже стручна област  

2. Поучавање и учење 

3. Подршка развоју личности детета и ученика 

4. Комуникација и сарадња 

 

Мере: 

1. Семинаре бирати по критеријуму потреба на нивоу школе 

2. Стечена знања и вештине на семинарима потребно је више примењивати у 

свакодневном раду 

3. Међусобно делити стечена знања кроз презентације на састанцима Стручних 

већа, Одељењског и Наставничког већа 

4. Разрадити систем сртучног усавршавања унутар установе 

5. Пренети искуства са семинара на Стручним већима 

Mере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 
              Квалитет васпитно – образовног процеса зависи од многих услова и 

фактора, међу којима наставне методе имају посебно важан значај. Активна настава 

подразумева и другачији став према наставним методама.Савременом 

организацијом настве, применом активног учења и активним методама рада 

добијамо наставу која развија мишљење. Преко метода које примењујемо можемо 

јасно видети чиме „опремамо“ децу у току наставе: памћењем, сложеним процесима 

мишљења , умењима ,применом знања и ,наравно, како то  чинимо.  

               Активна настава је могућа под условом да у њој доминирају активно учење 

и активне методе рада које ће највише допринети мисаоном развоју ученика. Управо 

таква организација наставе која помоћу најцелисходнијих метода и облика 

активности остварује ефикасније, брже и интензивније учење, а тиме и боље и 

квалитетније, доприноси рационализацији наставе и повећава ефикасност учења 

наставних садржаја. 

               Када у настави оцењујемо не само знање, већ и учешће у дискусији, у 

изношењу свог става, аргумента, кад оцењујемо прављење извештаја, презентовање 

рада у групи, извођење огледа, истраживачки рад ученика, тада је мотивација за 

учењем и сазнањем много већа.     

               Како помоћи наставницима да у свом раду користе иновативне методе 

наставе, учења и оцењивања ученика ?  

 

               У циљу подизања квалитета наставе увођењем иновативних метода наставе, 

учења и оцењивања, школа предузима  

 

мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика: 

 

а) јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем ; 

б) усавршавање наставника кроз семинаре и јачање компетенција : 

       К1-за наставну област,предмет и методику настве, 

       К2-за поучавање и учење; 

в) додатна обука наставника из области оцењивања ученика ; 

г) опремање учионице савременим наставним средствима ( видео бим, паметна 



27 

 

табла, рачунар,...); 

ђ) вредновање резултата рада наставника који уводе иновативне методе наставе и 

учења ; 

е) одржавање огледних и угледних часова наставника ; 

ж) могућност учешћа наставника на конкурсима Министарства просвете за 

најиновативније осмишљен час. 

 

План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 
 

Сарадња са родитељима остварује се свакодневно и индивидуално.  

Сарадњи са родитељима биће посвећена максимална пажња и она ће се одвијати 

кроз: 

 

- упознавање родитеља са проблемима, успехом и владањем ученика; 

- прикупљање података о социјално – економским условима ученика, односно 

њихових родитеља; 

- организовање и припрема родитељских састанака; 

- остваривање сарадње са установама у којима раде родитељи ученика; 

- -индивидуални контакти одељенских старешина и наставника са родитељима 

ученика; 

- благовремено информисање родитеља о променама које се дешавају код 

ученика; 

- -разговор са родитељима ученика који ометају наставу, који не долазе 

редовно на часове, имају недолично понашање, праве штету итд. 

- - разговор са родитељима чија деца нередовно раде домаће задатке и не 

извршавају друге обавезе у школи; 

 

             Сарадња се одвија и кроз анализу стања:  

 

- родитељи имају утицаја на избор уџбеника; 

- учествују у одабиру добављача ужине; 

- учествују у одабиру предузећа за осигурање; 

- учествују у одабиру и организацији екскурзија и матурске вечери; 

- учествује у професионалној оријентацији наших ученика кроз предавања и 

представљање занимања нашим ученицима; 

- доносе одлуке око донација; 
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- учествују у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања у 

васпитно-образовним установама; 

- имају могућност посете часовима; 

- укључује родитеље у рад појединих секција; 

- помоћ у акцијама бољег опремања школе; 

- предавања за родитеље; 

- радионице за родитеље; 

- огледни часови; 

- предавање родитеља стручњака из одређене обасти за ученике; 

- испитавање задовољства родитеља (два пута годишње) програмом сарадње 

породице и школе; 

- помажу у организацији школских манифестација. 

Ради боље информисаности родитеља редовно се припрема пано испред канцеларија 

педагога и психолога, на коме су излагане неопходне и важне чињенице које би 

могле да поспеше однос родитељ-дете, родитељ-школа, које би могле да упознају 

родитеље са свим потешкоћама са којима ће се сусрести њихово дете на путу свог 

развоја, као и са начинима на које би им могли помоћи. 

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

1. Сагледати број сати као и преостале услове за стицање звања 

2. Сачинити списак потребних недостајућих елемената за звања код наставника и   

    учитеља који то желе а имају приближне услове 

3. Сагледати постојаће финансијске ресурсе за реализацију одређених програма 

4. Предност наставницима и учитељима са мањим бројем семинара 

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

 

Наша школа налази се у приградском насељу, које нема установе културе. Зато се 

ми трудимо да постанемо установа која је центар културних дешавања Батајнице. 

Ученици школе постижу добре резултате што се огледа, првенствено кроз резултате 

на општинским, окружним и републичким такмичењима и кроз резултате 

постигнуте на завршном испиту -  упис у средњу школу. 

Наша школа већ четврту годину интензивно и веома успешно сарађује са школама у 

Батајници: „Бранко Радичевић“ и „Бошко Палковљевић Пинки“.  

Успешно организујемо и заједничке састанке Ученичког парламента, као и размену 
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ученика осмог разреда чланова УП. То су активности које планирамо и да 

наставимо. Планирамо да на све важна збивања буду позвани гости из других 

школа, као што је Дан школе, Свети Сава ,спортским активностима и такмичењима, 

културним манифестацијама које организује наша школа,...Наша школа интезивно 

сарађује и са Конаком књегиње Љубице, наши ђаци су чести гости радионица у том 

музеју, а и ми смо организовали и ревије у њиховом простору. Ту сарадњу 

настављамо и даље.У циљу што квалитетнијег остваривања васпитно-образовних 

задатака, школа ће сарађивати са свим чиниоцима друштвене средине уз налажење 

обостраних интереса. Тако ћемо наставити успешну сарадњу са МЗ, СО Земун, 

Градским  секретаријатом, Министарством  просвете, науке и технолошког развоја, 

ДКЦ-ом, Православном црквом, Аеродромом Батајница, библиотеком «Свети Сава», 

са основним и средњим школама Земуна, Основна школа « Радивој Поповић», и 

«Сава Јовановић Сирогојно «, , спортским, културним и техничким домовима и 

институцијама, спортска друштва, а такође ће се користити културни објекти и 

установе за реализацију програма рада, а то су позоришта, биоскопске сале, музеји, 

спортске хале и терени итд. Наша школа већ континуирано сараћује и са Центром за 

талентом Земуна.  

Тражиће се могућност сарадње са донаторима, добро стојећим и заинтересованим 

појединцима за помоћ овој васпитној установи, као и остваривање сарадње са 

невладиним организацијама, заинтересованим за улагање у образовање и спорт. 

 

 

ОБЛАСТИ  ПРОМЕНЕ 

 

Школским развојним планом желимо да унапредимо следеће области живота и рада 

школе: 

 

Етос, са подручјем вредновања - Партнерство са родитељима и следећим 

показатељима -комуникација са родитељима; укључивање родитеља у живот и рад 

школе. 

Настава и учење као кључна област, следе подручја вредновања која обухватају -

Планирање и припремање - Наставни процес - Учење - Праћење напредовања 

ученика, чиме долазимо до показатеља истих, а они су: планирање, припремање; 

комуникација и сарадња, рационалност и организација; подстицање ученика; 

корелација и примена знања; одговорност ученика, начин учења; праћење и 

оцењивање, извештавање. 

 

Подршка ученицима, са подручјима вредновања – у школи се подстиче лични, 

професионални и социјални развој ученика 
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ВИЗИЈА 

 

        Желимо да наша школа постане савремена , добро опремљена школа са 

функционалним наставним средствима, уз још бољи квалитет наставе и учења 

по свим сегментима(од планирања и припремања наставног процеса, учења до 

праћења напредовања ученика) где ће ученици стицати квалитеттно 

образовање које ће примењивати у даљем школовању , раду и животу . 

Желимо отворену , безбедну , ефикасну , квалитетну и демократску школу 

која ће бити у могућности да ученицима понуди велики број разноврсних 

садржаја, како у наставним тако и у ваннаставним активностима и тиме 

створи атмосферу у којој ће бити више солидарности , другарства а мање 

конфликта. 

Тежимо да будемо школа, савремена и прилагођена, ефикасна и атрактивна 

за ученике, за родитеље и локалну заједницу, а све са јасним циљем и 

настојањима, како бисмо израсли у јаку образовну институцију и били међу 

бољим и водећим школама у региону. 

Симбиоза смо младости и искуства, место где се негује љубав, хуманост, 

толеранција , пријатељство, разумевање између запослених и ученика и 

међусобно поштовање. 

 

Области за које је оцењено да треба даље развијати и унапређивати у циљу 

подизања квалитета наставе су  : 

 

1) ЕТОС 

2) НАСТАВА И УЧЕЊE 

3) ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНА ОБЛАСТ- ЕТОС 

 

Развојни циљ:Унапређивање и развијање различитих облика активног учешћа 

родитеља у животу школе 

 Задаци : 

1. Едукација родитеља о важним васпитним темама и организовање тематских  

родитељских састанака  

     1.2.Укључивање родитеља у школске активности 

 

Табела 1.1. 

 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Припремање и реализација  

тематских родитељских 

састанака : 

- Мој ђак првак 

- Самосталност код деце 

- Проверите како 

васпитавате у породици 

Одељењске старешине, 

учитељи, педагог, 

психолог 

Током школске године  
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- Награде и казне 

- Како помоћи детету да 

развије радне навике 

- Како сам се снашао у 

петом разреду 

- Професионална 

оријентација – улога 

родитеља 

Радионица за родитеље „Како 

сам се снашао у петом разреду“ 

за родитеље ученика 5. разреда 

Психилог, педагог  Новембар 

Организација трибина за 

родитеље од стране стручњака  

Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, 

библиотекар школе, 

педагог и психолог, 

учитељица Татјана 

Бабић 

Март 

 

Саветодавни рад са родитељима  Учитељи, одељењске 

старешине, педагог, 

психолог 

Континуирано током 

године 

 

Испитивање задовољства 

родитеља програмом сарадње 

породице и школе, упитник 

 

Учитељи, одељењске 

старешине, педагог, 

психолог 

1 пут годишње 

 

„Мој ђак првак“ , билтен 

 

Учитељи првог разреда, 

психолог, педагог 

Август сваке године  

 

Табела 1.2. 

 

Ангажовање родитеља при 

организацији различитих 

манифестација, маскембала, 

радионица, вашара, ... 

Одељењске старешине, 

учитељи 

Континуирано током 

године 

Укључивање родитеља и 

организација заједничких 

активности, ученика родитеља и 

наставника 

Учитељи, одељењске 

старешине, педагог, 

психолог, директор 

школе и тим за 

организацију 

манифестације 

Током године 

Спортска утакмница ученици- 

родитељи/наставници 

Ученички парламент, 

наставници физичког 

васпитања 

Април сваке године 

Представљање рада школе кроз 

позоришне представе и ревије, 

Тим за организацију 

манифестације 

Током године 
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манифестације-позивање 

родитеља 

Укључивање и позивање 

родитеља на литерарни, ликовни 

и музички конкурс- три 

батајничке школе, ширење 

спољашње заштитне мрежа 

Ученички парламент, 

Вршњачки тим, педагог, 

психолог, библиотекар 

Децембар, фебруар и 

мај сваке године 

Литерарни сусрет–родитељи 

активно учествују у сарадњи са 

школом пратећи рад своје деце 

Библиотекар школе, 

професори српског 

језика, библиотека 

„Свети Сава“Земун 

Април  

Укључивање родитеља у програм 

професионалне оријентације- 

представљање занимања 

Тим, учитељи, 

одељењске старешине 

Током године 

Новогодишњи маскембал 

„Вратимо се традицији“ за 

ученике од 1. до 4. разреда 

Учитељи, Ученички 

парламент, Вршњачки 

тим 

 Децембар  

Ускршњи вашар Учитељи, родитељи, 

ученици 

Април, мај сваке 

године 

Активност у оквиру Дечје 

недеље у коју су укључени 

родитељи, ученици и учитељи 

Стручно веће учитеља Октобар сваке године 

 

 

Евалуација  

 

Критеријуми успеха Начини праћења  Носиоци и време 

реализације 

Одржани планирани 

тематски родитељски 

састанци  

Записници у дневницима 

васпитно – образовног 

рада са родитељских 

састанака 

Учитељи, одељењске 

старешина, током  

школске године 

Одржана радионица за 

родитеље „Како сам се 

снашао у петом разреду“ 

за родитеље ученика 5. 

разреда 

Сумирање мишљења 

родитеља после одрржане 

радионице- извештај на 1. 

Тромесечју  

Новембар, 

 

Одржана  трибина за 

родитеље од стране 

стручњака : 

 

Записници Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Март 

. 

Саветодавни рад са 

родитељима  

документација Континуирано током 

године ,Учитељи, 

одељењске старешине, 

педагог, психолог 
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Спроведено испитивање 

задовољства родитеља 

програмом сарадње 

породице и школе, 

упитник 

 

Спроведени упитници и 

обрађени резултати и 

приказани на 

Наставничком већу 

1 пут годишње 

 

Урађен „Мој ђак првак“ , 

билтен 

 

Подељени родитељима и 

остављени узорци  

Август сваке године  

 

 

 

Критеријуми успеха Начини праћења  Носиоци и време 

реализације 

Родитељи укључени у 

организацију различитих 

манифестација, 

маскембала, радионица, 

вашара,.. 

Извештаји о реализованим 

активностима, 

фотографије  

Одељењске старешине, 

учитељи 

Родитељи укључени у 

организацију заједничких 

активности, ученика 

родитеља и наставника 

Извештаји о реализованим 

активностима, 

фотографије  

Током године Учитељи, 

одељењске старешине, 

педагог, психолог, 

директор школе и тим за 

организацију 

манифестације 

Одржана спортска 

утакмница ученици- 

родитељи наставници 

Записник Ученичког 

парламента  

Април сваке године 

Ученички парламент, 

наставници физичког 

васпитања 

Позвани родитељи на 

представљање рада школе 

кроз позоришне представе 

и ревије, манифестације-  

позивнице Током године Тим за 

организацију 

манифестације 

Одржан литерарни, 

ликовни и музички 

конкурс- три батајничке 

школе 

Записник Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Полугодишњи и годишњи 

извештај, Тим 

Одржани литерарни сусрет  Извештај и фотографије Библиотекар 

школе,професори српског 

језика 

Укључени  родитеља у 

програм професионалне 

оријентације- 

представљање занимања 

Извештај Тима  Током године Тим, 

учитељи, одељењске 

старешине 

Одржан новогодишњи 

маскембал „Вратимо се 

традицији“  за ученике од 

1. до 4. разреда 

Записник Ученичког 

парламента, записник 

Стручног већа  

Крај школске године , 

учитељи, одељењске 

старешине  

Одржан Ускршњи вашар Извештај Стручног већа 

учитеља , фотографије  

Крај школске године, 

учитељи 
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Спроведене активности  у 

оквиру Дечје недеље у 

коју су укључени 

родитељи, ученици и 

учитељи 

 Извештај Стручног већа 

учитеља 

Новембар сваке године 

 

Одређене наведене активности и њихова реализација биће додатно пропраћене кроз 

евалуационе листиће за родитеље и ученике. Упитник о задовољству родитеља 

програмом сарадње породице и школе биће нам показатељ од великог значаја. 

 

РАЗВОЈНА ОБЛАСТ- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Развојни циљ: 

Унапређивање квалитета наставе и активности ученика у процесу учења путем 

увођења нових облика и метода рада и усавршавању процеса оцењивања ученика 

 

Задаци:  

1.Едукација наставника разредне и предметне наставе за примену активних метода и 

техника путем семинара 

2.Примена рачунара у реализацији часова наставних предмета: свет око нас, 

познавање природе и друштва, математике, биологије, историје, географије, српског 

и енглеског језика, физике и хемије. 

 

ЗАДАТАК 1. 
Активности Носиоци активности Време 

реализације 

1. Формирање групе наставника 

разредне и пред. наставе који ће 

проћи обуку за примену активних 

метода и техника рада и 

усавршавању процеса оцењивања 

ученика путем семинара 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

педагог, психолог 

фебруар 

2. Наставници који су прошли 

обуку примењују нове активне 

методе и техника рада и 

оцењивања ученика 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Током наставе 

 

3. Обезбеђивање нопходних 

средстава и материјала за 

реализацију часа 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе и 

директор, педагог, психолог 

школе 

Током наставе: 

 

4. Реализаија планираних часова: 

4.1. Евалуација часа од стране 

наставника и ученика 

Наставници разредне и 

предметне 

наставе,ученици,педагог и 

диектор 

Током наставе: 
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ЗАДАТАК 2. 
Активности Носиоци активности Време 

реализације 

1. Формирање групе наставника 

за примену рачунара у настави и 

коришћење различитих 

образовних апликација,софтвера у 

настави 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Педагог,психолог 

септембар 

2. Обезбеђивање неопходних 

средстава и мтеријала за 

реализацију часа 

Тим и директор Током наставе: 

 

3. Реализација планираних часова Наставници разредне и 

предметне 

наставе,ученици,педагог и 

диектор 

Током наставе: 

 

 

 

ЕВАЛУЦИЈА ЗАДАТАКА 

Критеријум 

успеха 

Начин праћења Носиоци Време 

1.Одржани часови 

активне наставе у 

предметној и 

разредној настави 

2.Добро 

осмишљен процес 

учења и 

подучавања на 

реализованим 

часовима                               

3.Примена нове 

технинке, 

прилагођене деци 

млађег узраста 

Увид у 

оперативне 

планове рада и 

Дневнике рада   

Стручна већа наставника 

предметне  и разредне 

наставе,педагог,психолог  

и директор 

Током наставе: 

 

 

 

 

Развојни циљ: Јачање професионалних компетенција запослених у области 

мотивације ученика за учење и постигнућа ученика. 

 

Задаци:  

1. Едукација наставника за примену иновативних метода наставе, учења и праћења 

напредовања ученика. 

2. Подизање нивоа општег успеха ученика и њихових постигнућа на завршном 

испиту. 
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ЗАДАТАК 1. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

На стручним већима 

презентовати тешкоће ученика 

у учењу и начина ефикасног 

превазилажења проблема. 

Наставници разредне и 

предметне наставе. 

У току школске године. 

Наставници разредне и 

предметне наставе припремају 

и реализују угледне часове на 

којима се презентује 

прилагођавање наставе 

интелектуалним 

способностима ученика. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог. 

Током другог 

полугодишта. 

Обезбеђивање адекватних 

средстава и материјала за 

реализацију часа. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог. 

Током школске године. 

Реализација планираних часова Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог, 

директор, ученици. 

Током школске године. 

На стручним већима 

наставника разредне и 

предметне наставе истицање 

значаја континуираног праћења 

рада ученика и пружање 

помоћи и подршка у учењу. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог, 

директор, ученици. 

Током школске године. 

 

ЗАДАТАК 2. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Иницајални тестирања ученика 

по наставним предметима. 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

септембар 

Планирање наставе и 

оцењивања ученика у складу са 

правилником о оцењивању. 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

септембар, током шк. 

године 

Анализа резултата 

критеријумских тестова и 

Завршног испита, као и израда 

и примена мера за подизање 

нивоа образовних постигнућа. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог, 

директор. 

Током школске године. 

Упућивање ученика у успешно 

учење, као и примена техника 

учења ради боље мотивације. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог, 

ученици. 

Током школске године. 
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Осмишљавање и примена 

нових метода рада са 

ученицима који не остварују 

напредак у складу с 

очекиваним. 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

педагог, психолог, 

ученици. 

Током школске године. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ЗАДАТАКА 

Критеријум 

успеха 

Начин праћења Носиоци Време 

Одржани угледни 

часови у 

предметној и 

разредној настави у 

којима се 

презентују наставне  

методе учења 

прилагођене 

интелектуалним 

могућностима 

ученика. 

Сценарији за 

праћење 

Стручна већа 

разредне и 

предметне наставе, 

директор, педагог, 

психолог. 

Током школске 

године. 

Путем 

евалуационих 

листића, утврђено 

позитивно 

мишљење ученика 

и наставника о 

реализованим 

часовима 

Евалуциони 

листићи 

Стручна већа 

разредне и 

предметне наставе, 

директор, педагог, 

психолог. 

Током школске 

године. 

 

РАЗВОЈНА ОБЛАСТ-ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Развојни циљ: У школи се организују различите активности којима се пружа 

подршка ученицима у развоју личних и социјалних вештина. 

 

Задаци:  

1.  Промовисања међународних пројеката у нашој школи 

2. Укључивање ученика у међународне пројекте ради развијања личних и 

социјалних вештина 

Ова развојна област се надовезује на Европски развојни  план. Овај план је саставни 

део педагошке документације наше школе. У њему су детаљно анализирани и 

представљени задаци у оквиру ове области. Основна школа“Светислав Голубовић 

Митраљета“, Београд је стекла право на Еразмус акредитацију у периоди од 

01.02.2022  до 31.12.2027.године, ознака акредитације ( 2021-1-РС01-КА120-СЦХ-

000046415).  


