
 

ОСНОВНА ШКОЛА 
"ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК" 

ОРАШАЦ 
 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 
 

2019 – 2022  године 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Јануар 2019. године 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                На основу члана 119 став 1 тачка 2  Закона о основама система 

образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/17,27/18 ) Школски одбор 

ОШ ''Први српски устанак'' у Орашцу на седници одржаној   25.01.2019. године, 

донео је: 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

  

о усвајању предлога Развојног плана школе за период 2019-2022 годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.     Усваја се Развојног плана школе за период 2019 - 2022 годину 

 

 

 

         2.    Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Орашцу, 25.01.2019. године                                    Председник Школског одбора 

                                                                                ________________________________ 

 

                                                                                              Слађан Мрљеш  



 

 

 

 
 

 
 
 Изградњу садашње Спомен 
школе обећао је сам краљ Петар I 
Карађорђевић приликом посете 
Орашцу 1912. године пре почетка Првог 
балканског рата. Одбор за грађење 
спомен –школе у Орашцу формиран је 
1923. године по налогу краља 
Александра Карађорђевића. Освећење 
темеља извршено је 1927. године. План 
школе израдио је архитекта Петар 
Гачић. Радови су били окончани 1932. 
године а освећење спомен –школе 
било је 15. фебруара 1933. године. 
   Церемонијална прослава 
освећења спомен школе у Орашцу, пре 
80 година, представљала је најрепрезентативнију свечаност.. Новински чланови преносили су да су 
сви прилизи пуни света, а да је пред уласком у школу постављена почасна чета петог пешадијског 
пука и једна батерија првог артиљериског пука. Сто коњаника чекало је краља Александра на 
Старчевића брду и допратило до школе. Његов долазак најављен је пуцањем топова. На свечаност 
осим краља, дошли су представници највишег државног врха, чланови владе и председник владе са 
др. Миланом Сршкићем, маршал Двора г. Димитријевић, министри, сенатор г. Павелић, 
председништво Народне скупштине, сенатори, народни посланици, представници општинских 
власти и Дунавске бановине. Посебан значај имао је долазак изасланика патријарха Варнаве, 
викарног епископа Тихона Радовановића који је уз асистенцију целокупног свештенства среза 
Орашачког извршио освећење школске зграде. Након поздравних говора, председника одбора за 
подизање школе г. Лазара Анића, председника општине г. Недељка Тодоровића, управитеља школе 
Драгослава Недића, присутнима се обратио краљ Александар речима. "Шумадинци, ...., осветлајте 
још једном образ Карађорђевој Шумадији....". Након громогласног аплауза три ученика школе Милош 
Јовановић, Милан Милојевић и Драгољуб Стојановић рецитовали су песмице о Карађорђу. Ове 
рецитације су се допале Њ.В. Краљу па се дуго задржао у разговору са малим живахним дечацима, 
обећао им школовање о његовом трошку и даривао их дукатом. 
   
 

И данас након 85 година рада Спомен школе можемо рећи да баштинимо историју али се 
истовремено развијамо као модерна школа у складу са захтевима савременог друштва и 
тенденцијама у педагогији. 

 
 

При освећењу спомен школе на спомен плочи која сведочи о том догађају остало је уклесано: 
 
"ЗАХВАЛНА ШУМАДИЈА ПОДИЖЕ ОВАЈ ДОМ ЗА СПОМЕН СЛАВУ ВЕЛИКОМ КАРАЂОРЂУ И 
ОСТАЛИМ МНОГИМ ЗАСЛУЖНИМ ПРЕЦИМА КОЈИ 1804. ГОДИНЕ НА ОВОМ СВЕТОМ МЕСТУ 
ДИГОШЕ УСТАНАК И ПОЧЕШЕ ВЕЛИКО ДЕЛО НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА И УЈЕДИЊЕЊА" 

 



У издвојеном одељењу у Копљарма изводи се четвороразредна настава у једној смени. 
Школска зграда има 2 учионице, 1 кабинет за информатику и  наставничку канцеларију. Школско 
двориште је пространо и чине га широке травнате површине и борове шуме. 

 
Орашац се сматра колевком модерне српске државе. Налази се на 70 км удаљености од 

Београда и 6 км од Аранђеловца. У овом историјском месту 15. фебруара 1804. године на Сретење 
подигнут је Први српски устанак под вођством Карађорђа. Републички завод за заштиту споменика 
културе  Републике Србије у сарадњи са СО Аранђеловац  урадио је Пројекат за изградњу 
Меморијалног комплекса  у Орашцу, који обухвата површину 40 ха, а њиме је обухваћено и школско 
двориште  у Орашцу.  Споменички комплекс „Први српски устанак“ чине: Марићевића јаруга, спомен 
чесма, Црква Вазнесења Господњег, Музеј, Фонд Први српски устанак“ , спомен школа и окућнице 
устаника. Од 2002. године у Орашцу се обележава Дан државности Србије на Сретење Господње, 
15. фебруара по новом календару. 

 
Школа се налази у прелепом природном окружењу, зеленила и брдовитог шумадијског 

крајолика. У школском дворишту постоји ограђено асвалтирано 
игралиште за рукомет и кошарку и асвалтирано игралиште за 
одбојку који служе за потребе извођења наставе, спортских 
активности и манифестација, као и за развијање физичке 
културе омладине села Орашца. ''Парк пријатељства'' донација 
Скупштине општине Аранђеловца и '' Наше Србије'', који има 4 
љуљашке, 4 клацкалице, 3 пењалице, клупе и украсно биље.   
 

Структура становништва је таква да се људи претежно 
баве пољопривредом, сточарством, виноградарством, 
воћарством, старим занатима. Крај је познат по аутентичним 
старим кућама и развијеном народном радиношћу, фолклору. 
Негује се дух гостопримства и отворености према људима.  
 

      
Поседујемо стручно знање из следећих области: активно учење, интерактивна педагогија, 

школа без насиља, инклузивно образовање и других. Имамо искуства у пројектним активностима. 
2010. године наша школа је сертификована  ''Школа без Насиља'', након успешно реализованог 
програма.   Године 2012. успешно је завршен пројекат школе „Растем и учим на свој начин“ у 
трајању од годину дана, у оквиру пројекта -Пружање унапређених услуга на локалном нивоу -DILS, 
који реализује Влада Републике Србије у сарадњи са Министарством просвете и науке из средстава 
Светске банке/ Међународне банке за обнову и развоју IBRD Зајам број 7510 YF.  На пројекту 
„Растем и учим на свој начин“ партнери школе били су: Центар за социјални рад „Сава Илић“ 

Аранђеловац, Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка 
бања“ Аранђеловац, РТВ „Сунце“ Аранђеловац, ОШ „Душан 
Радоњић“ Бања Аранђеловац и пројекат је подржан од стране СО 
Аранђеловац.  

Можемо рећи да се у нашој школи негују вредности: 
образовање, поштовање различитости и традиције. Пројектом Школа 
без насиља створили смо безбедну средину за ученике и јаку 
унутрашњу и спољашњу заштитну мрежу. А пројектом „Растем и учим 
на свој начин“ допринели смо развоју инклузије у нашој школи. 

Основна школа: '' Први српски устанак '' у Орашцу обухвата територију села Орашца и 
Копљара. На овом терену налазе се две школске зграде у којима се изводи настава.  

Школска зграда у Орашцу грађена је као Спомен школа од камена, гранита и бетона  1932. 
године, а  наредне  године  је  примила  прве  ђаке. Од Завода за заштиту споменика културе школа 
'' Први српски устанак '' у Орашцу проглашена је за непокретно културно добро  од  24.  јуна 1983. 
године.Школа је специфичног спољашњег изгледа. Унутрашњост чине 4 учионице опште намене ( 2 
у приземљу и 2 на спрату ), постоје три канцеларије за запослене, дигитални кабинет.  

У посебној згради налази се ђачка кухиња и трпезарија са наткривеном терасом. 
 

Школа данас има 130 ђака распоређених у 10 одељења, осам у матичној школи и две 
комбинације у издвојеном одељењу у Копљарима. У школи је запослено 33 радника. У школи раде 6 
наставника разредне наставе и 17 наставника предметне наставе. Ненаставно особље чине: 
директор,  педагог, секретар, шеф рачуноводства и пет радника помоћно-техничке службе.  



Ученици  и родитељи су високо сензибилисани за прихватање ученика са тешкоћама у развоју, 
развијена је вршњачка подршка.  
 
                              Поменућемо и више него успешну сарадњу са осталим институцијама: 
Интерресорна комисија, Месна заједница Орашац, Здравствени центар Аранђеловац, Црвени крст, 
Центар за социјални рад „Сава Илић“, Туристичка организација, Задужбинско друштво „Први српски 
устанак“, КУД „Сретење“, Полицијска станица, Градска библиотека, средње школе у Аранђеловцу, 
црква у Орашцу, Спорстки савез, Центар за културу Аранђеловац, Вила „Александар“ Орашац, 
приватно предузеће „Стублина“, предшколска установа и локални медији. 
 

 
АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

 

Први корак  у изради Развојног плана школе односио се на разговор о развоју школе.  
SWOT  анализа вршена је путем упитника за све интересне 

групе: ученици, родитељи и запослени у школи. Обрадом података 
добијених анкетирањем установили смо следеће : 
Снаге наше школе: 

- Доста пажње поклањамо планирњу образовно-васпитног рада 
- Стручни  кадар оријентисан развојним активностима школе 
- Безбедна средина 
- Атмосфера толеранције и прихватања различитости 
- Стално унапређење наставе 
- Индивидуализован приступ ученицима 
- Ученици активни на конкурсима дечјег стваралаштва 
- Добра  сарадња са институцијама из локалне средине 
- Историјски  значај школе 
- Природно окружење 

- Искуства у раду на пројектима 

- Отвореност школе за сарадњу 
 

 
 
Слабости наше школе 

 
- Школски  простор: непостојање кабинета, фискултурне 

сале 
- Превоз  ученика од куће до школе 
- Оптерећеност - мали број наставника а много тимова 
- Већина  наставника ради у две или више школа 
- Недовољна техничка опремљеност школе за рад у 

комбинованим одељењима 
- Школа у средини са ограниченим ресурсима за подстицај 

развоја ученика (у односу на веће градске средине) 
 
Могућности наше школе: 

 
- Увођење  нових техника учења 
- Развијање  интересовања ученика кроз наставу и ваннаставне активности- нови садржаји, 

облици сарадње, ангажовања ученика.. 
- Афирмисати  успехе ученика и наставника 
- Боља  оствареност образовних стандарда 
- Унапређење  тимског рада 
- Стручно  усавршавање запослених унутар и ван установе 
- Искористити  постојеће  ресурсе- локално становништво, специфичност локалитета, културни 

ресурси 
- Школа као културни центар средине- већи утицај на коришћење слободног времена код 

ученика  
- Подстицање компетенција ученика за учење, комуникацију, дигиталне компетенције и друге 
- Активнији положај ученика-подршка ученичкој иницијативи на креирање живота у школи 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Претње за развој наше 
школе: 

- Мотивисаност  ученика и наставника за учење 
- Пси  луталице 
- Смањење броја ученика и оријентисаност градским школама 

 
У анализи стања, поред технике свот анализе користила се и техника скалирања, такође је 

урађена са свим интересним групама.  
 
 

 
Скала је имала индикаторе, распона од један до десет, један је најмања а десет 

највиша оцена. Добијени резултати приказани су табеларно и графички. 

 

 

 

 

  
 
 
Настава 
и учење 

Етос Ресурси 

Руковођење, 
организација 

и 
обезбеђивање 

квалитета 

Постигнућа 
ученика 

 
 
 

Подршка 
ученицима 

Школски 
програм 

и 
Годишњи 

план 
рада 

школе 

Наставници  8,5 6,67 7,2 8,67 8,11 10 10 

Родитељи  7,9 9 4,6 9 7,78 9,5 7,5 

Ученици 6,65 7,98 4,8 6,3 6,29 6,75 7,75 

Укупна 
прос.оцена 

7,68 7,88 5,53 7,99 7,39 8,75 8,42 

 

 



 
       

 

 

 
На основу табеле и графичког приказа  може се видети да су најнижом просечном 

оценом оцењене области ресурси и постигнућа ученика, а највишом подршка ученицима.   

 
 

 

РЕСУРСИ НАШЕ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ 

 
I РЕСУРСИ ШКОЛЕ  

 
 

 

 

 
УНУТРАШЊИ РЕСУРСИ 
 

- Стручан кадар 
- Ученичке организације 
- Спортски терени 
- Ученици,  
- Родитељи 

-Специфичност локалитета школе 
-Аутентичност школског простора 
-Одржавање прославе Дана државности 
-Скромна опремељеност савременом техником за рад у 
настави 
                                                                                                  

                                                                          - Природно окружење 
                                                                           -Историјски значај школе 
 

 

II Ресурси средине: 

 



- Општина  

- Завод за заштиту споменика 

- Црвени крст 

- Школска управа Крагујевац 

- Музеј 

- Дом културе 

- Црква и Марићевића јаруга 

- Полицијска станица 

- КУД 

- Предшколска установа 

- Месна заједница 

- Фудбалско игралиште 

- Здравствени центар  

- Ватрогасци 

- Народни музеј Аранђеловац 

- Рисовачка пећина 

- Локалне телевизије 

- Центар за социјални рад 

- Интерресорна комисија 

- Сеоска домаћинства 

- Центар за културу 

- Вила „Александар“  

- Приватно предузеће „Стублина“ 

- Историјски локалитети у близини- Дворине, манастири 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 
- Укљученост  у прославу Државног празника- Сретење 

- Школско  двориште је 

истовремено и Меморијални 

комплекс 

- Историјско  место 

- Спомен  школа 

- Богата  традиција 

- Мали  број ученика а велики 

резултати  на такмичењима 

- Квалитетан наставни кадар 

- Велика  пролазност познатих 

личности 

- Еколошка  средина 

- Вредни  ученици 

- Отвореност за сарадњу  

- Стално унапређење рада и 

иновације у раду 

- Укљученост ученика у 

организацији живота у школи 

                                                                                 

 

 

 

 



 

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО 

 

 
- Неговање  историје и 

традиције 

- Дечје стваралаштво, 

креативност 

- Активно учење 

- Функционално знање  

- Критичко  мишљење 

- Одговорност  

- Отворена  школа 

- Уважавање , толеранција, 

прихватање  различитости 

- Очување природе 

- Сарадња, тимски рад 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ШКОЛА У КОЈОЈ СЕ РАЗВИЈА 

ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА 
 

 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ: 
 

 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У КОЈИМА СЕ 

СТИЧУ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 



 

 

СТВАРАМО 

ПОТОМКЕ 

ДОСТОЈНЕ ПРЕДАКА 

 

 
 

 

ПОТРЕБЕ 
 
 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВЊЕ 
 

- Програми усмерени на исходе 
- Оперативно планирање 
- Тимски рад и сарадња у планирању 
- Правовремено информисање  
- Редовно извештавање 
- Добра комуникација и координација 
- Планирање подстицања компетенција ученика 
- Планирање коришћења наставних средстава и опреме 
- Планирање сарадње са установама локалне средине 
- Комуникација са сарадницима школе 

-Укључивање родитеља у планирање 
- Праћење пројеката и конкурса 
-Испитивање потреба ученика при планирању 
- Анализе реализације и мере унапређења као полазна основа у планирању 

 
 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

- Настава приоритет 
- Стално унапређење наставе 
- Стручно усавршавање наставника 
- Активно учење 



- Вршњачко учење 
- Савремена настава- положај ученик-наставник, коришћење опреме и наставних 

средстава 
- Коришћење ресурса локалне средине у сврху учења 
- Веће коришћење библиотеке у сврху учења 
-Пројектна настава 
-Вредновање у настави је у функцији даљег учења 
-Корелација у настави 

 
 
 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

- Већа  мотивација за учење свих 
- Функционално знање 
- Развијање компетенција ученика за живот у савременом друштву 
- Бољи резултати на завршном испиту 
- Подстицање интересовања ученика 
- Систематско подстицање целокупног развоја ученика, личног, емоционалног, 

социјалног, физичког,.... 
- Обучавање ученика за коришћење слободног времена 
- Подстицање креативних потенцијала ученика 
- Подстицање талената 
- Награђивање постигнућа ученика 
- Публицитет ученичких постигнућа 
 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
- Подстицање личног, емоционалног, социјалног развоја ученика  
- Ученици се васпитавају и развијају као личности 
- Омогућити ученицима упознавање што више различитог садржаја 
- Подстицање интересовања и талената ученика 
- Обучавање ученика за продуктивно коришћење слободног времена 
- Развој компетенција ученика 
- Професионални развој ученика 
- Већа  мотивисаност за учење и иницијативу у школи 
- Школа као васпитно-образовна установа 
- Организовати вршњачка дружења и едукације 

 
 

 ЕТОС 
 

 
- Подршка  ученичким иницијативама 
- Тимски  рад и већа сарадња у школи 
- Већа укљученост родитеља у активности школе 
- Сарадња  са локалном самоуправом  
- Јачати  подршку породици 
- Боља организованост слободног времена 
- Неговати отвореност школе за сарадњу 
- Бољи маркетинг школе 
- Школа као део комплекса- спомен школа 
- Неговати аутентичност и историјски значај школе 
- Сви ученици укључени у активности у којима могу да постигну успех 



- Школа као центар иновација препознатљива у широј и ужој локалној и стручној 
заједници 

- Размена нових сазнања и искустава међу колегама 
 

 
 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВАЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 
 
- Више  пажње поклонити подстицању и подршци запосленима 
- Сарадња  свих структура 
- Донације 
- Подстицање волонтеризма  
- Школа отворена и успешна у сарадњи са другим институцијама 
- Добра организација рада у школи  
- Да школа више промовише своје активности 
- Остварује се сарадња са родитељима, Школским одбором и Саветом родитеља 
- Подршка пројектима којима се развијају компетенције ученика 
- Коришћење ресурса ван школе у функцији наставе и учења 
- Стручно  усавршавање 
- Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усвршавали 
- Боља искоришћеност опреме за наставу-паметна табла 

 
 
 

ПРИОРИТЕТИ 
 

 
 

 I Ученици обучени за рад на 
пројектним активностима 

 
 

II Вршњачко учење 
 



 
III Коришћење ресурса ван 
школе у функцији учења 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ЈАНУАР 2019- ЈУН 2019 
 

I Приоритет : I Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
II Вршњачко учење 
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
 
ЗАДАЦИ: 1. Израда програма студијске посете наше школе 
2. Посета и учешће у активностима Француске школе у Београду 
3. Презентовање спота ученицима из издвојеног одељења у 
Копљарима 
 

СЕПТЕМБАР 2019 – ЈУН 2020. 
 

III Приоритет : Коришћење ресурса ван школе у функцији учења 



ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ1: Стручно усавршавање наставника у циљу ширег 
коришћења ресурса школе 
Развојни циљ 2: Подстицање интересовања ученика кроз активности 
културно-забавног садржаја 
 
ЗАДАЦИ: 1. Организовање семинара за све запослене 
2. Излет у вилу «Александар» 
3. Излет и посета археолошког налазишта «Дворине»  
 
 

СЕПТЕМБАР 2020 - ЈУН 2021. 
 

I Приоритет : Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
II Вршњачко учење 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
ЗАДАЦИ: 1. Организација студијске посете за ученике из ОШ 
«Карађорђе» из Тополе и ОШ «Танаско Рајић» из Чачка 

 
 

СЕПТЕМБАР 2021 - ЈУН 2022. 
 
III Приоритет : Коришћење ресурса ван школе у функцији учења 
ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ1: Подстицање интересовања ученика кроз активности 
културно-забавног садржаја 

Развојни циљ 2: Вршњачко учење 
 

ЗАДАЦИ: 1. Излети у ОШ «Карађорђе» у Тополи и ОШ «Танаско 
Рајић» у Чачку 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 2022-  ЈУН 2023. 
 



I Приоритет: Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
 
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
 
ЗАДАЦИ: 1. Израда програма студијске посете наше школе 
 

 

СЕПТЕМБАР 2023 -  ДЕЦЕМБАР  2023. 
 

I Приоритет: Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
 
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
Развојни циљ 2: Нови облици и садржаји учења 
 
ЗАДАЦИ: 1. Презентација рада на Развојном плану школе 
родитељима, локалној заједници, на сајту школе 
2. Предлог нових облика наставе, садржаја, активности 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАНУАР 2019- ЈУН 2019 
 

I Приоритет : I Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
II Вршњачко учење 
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
 
ЗАДАЦИ: 1. Израда програма студијске посете наше школе 
2. Посета и учешће у активностима Француске школе у Београду 
3. Презентовање спота ученицима из издвојеног одељења у 
Копљарима 
 

ЗАДАТАК 1.1  Израда програма студијске посете наше школе 

 

 
 

 

  

ЗАДАТАК 1.2 Посета и учешће у активностима Француске школе у 
Београду  

 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Нацрт програма студијске посете писани документ Слађана 
Мрљеш  

јануар-март  

Рад са ученицима припрема 
активности 
према писаној 
припреми 

Слађана 
Мрљеш 

март-јун 

Израда спота школе волонтерски рад 
фотографа 

Ана Ивановић март-мај 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

План излета оперативна 
писана форма 
плана, подела 
носилаца 
активности, 
време 

Јована 
Петровић 

јануар  



 

ЗАДАТАК 1.3 Презентовање спота ученицима из издвојеног 
одељења у Копљарима   

 

 

Сарадња са координаторима пројекта из 
Француске школе 

тел. Контакти, 
писани дописи 

Дејан Бајовић фебруар-
април  

Припрема ученика за излет припрема 
ученика за 
учествовање, 
материјали, 
радни задаци, 
продукти 
ученика, правила 
понашања, 
подела 
задужења 

Јована 
Петровић 

март-април  

Сарадња са родитељима организација 
родитељског 
састанка у циљу 
обавештавња, 
информиса, 
сагласности 
родитеља 

Јована 
Петровић 

март-април  

Организационо-техничка питања припрема 
реализације 
излета, превоз, 
трошкови, 
временска 
динамика, 
учесници, 
сарадници у 
извођењу излета 

Дејан Бајовић март-април 

Реализација посете Француској школи према плану, 
учешће ученика, 
евалуација, 
документовање 
активности, 
писани 
извештаји 
носилаца 
активности, 
емитовање вести 
на школском 
сајту 

Јована 
Петровић 

април  

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Ангажовање волонтера на изради спота контакт и 
договор 

Дејан Бајовић март  



 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Време 

Израђен програм 

студијске посете  

писани документ- 

припрема за извођење 

активности и носиоци 

активности 

Слађана Мрљеш Март  

Реализован излет и 

Француску школу  

Писани извештај о 

реализацији циљева  

Јована Петровић Април  

Презентован спот 

школе ученицима 

наше школе 

Писани извештај 

реализатора   

Ана Ивановић Јун  

Наставничком већу 

презентоване 

активности РП за ову 

школску годину 

Записник НВ педагог  Јун  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рад на изради спота према плану 
аутора спота 

Ана Ивановић март-мај  

Емитовање спота ученицима школе презентација 
спота од стране 
изабраних 
ученика према 
програму 
студијске посете, 
позивање 
учесника, подела 
задужења, 
учешће ученика 
из Копљара, 
писани извештај 
о реализацији 
активности, 
школски сајт  

Ана Ивановић јун  



СЕПТЕМБАР 2019 – ЈУН 2020. 
 

III Приоритет : Коришћење ресурса ван школе у функцији учења 
ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ1: Стручно усавршавање наставника у циљу ширег 
коришћења ресурса школе 
Развојни циљ 2: Подстицање интересовања ученика кроз активности 
културно-забавног садржаја 
 
ЗАДАЦИ: 1. Организовање семинара за све запослене 
2. Излет у вилу «Александар» 
3. Излет и посета археолошког налазишта «Дворине»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Контакт са ауторима програма су 
„Музеј школе у редовној и изборној 
настави“ КБ 228 

телефонкси 
контакт 

педагог  септембар  

Припрема организације семинара време, носиоци 
активности, 
трошкови 

директор  септембар  

Планирање су запослених информисање, 
координација 
Тима за су, 
писана 
обавештења, 
имплементација 
семинара на 
нивоу личних 
планова су 

Маријана 
Драговић 

септембар  

Реализација семинара  организовање 
семинара у 
просторијама 
наше школе за 
све запослене, 
материјално-
технички 
услови, , 
потребан 
материјал, 
програм 
семинара, план 
активности, 
уговори, 
трошкови, 
сертификати, 
документовање 
активности, 
писани 
извештаји о 
реализацији 
семинара, сајт 

Маријана 
Драговић 

новембар 
2019. 

ЗАДАТАК 2.1 Организовање семинара за све запослене 



 

 

 

 

ЗАДАТАК 2.3 Излет и посета археолошког налазишта «Дворине» 
 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

План активности за извођење излета писани документ Слађана Мрљеш септембар  

Контакт са представницима виле   телефонски 
контакт 

директор  септембар  

Рад са ученицима на припреми излета правила 
понашања, 
информисање, 
план активности, 
подела 
задужења 

Слађана Мрљеш септембар-
октобар  

Сарадња са родитељима организација 
родитељског 
састанка у циљу 
обавештавања, 
информисања, 
сагласности 
родитеља 

Слађана Мрљеш септембар-
октобар  

Реализација излета према плану 
активности, 
документовање, 
писани извештај 
о остварености 
циљева излета, 
сајт, 
презентација 

Слађана Мрљеш септембар-
октобар  

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

План активности за извођење излета 
ученика седмог разреда 

писани документ, 
ГПРШ 

Јована 
Петровић 

септембар  

Сарадња са представницима 
археолошког комплекса 

телефонски контакт директор  септембар  

Рад са ученицима на припреми 
излета 

истраживачки 
задаци у оквиру 
наставе, правила 
понашања, 
информисање, план 
активности, подела 
задужења 

Јована 
Петровић 

јануар-април  

ЗАДАТАК 2.2 Излет у вилу «Александар» 
 



 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Време 

Реализован семинар  сертификати  Маријана Драговић децембар  

Реализован излет у 

вилу „Александар“ 

презентација Слађана Мрљеш новембар  

Реалозован излет 

„Дворине“ 

презентација Јована Петровић мај  

Наставничком већу 

презентоване 

активности РП за ову 

школску годину 

Записник НВ педагог  Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са родитељима организација 
родитељског 
састанка у циљу 
обавештавања, 
информисања, 
сагласности 
родитеља 

Јована 
Петровић 

април  

Реализација излета према плану 
активности, 
документовање, 
писани извештај о 
остварености 
циљева 
излета,презентација,  
сајт 

Јована 
Петровић 

април  



СЕПТЕМБАР 2020 - ЈУН 2021. 
 

I Приоритет : Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
II Вршњачко учење 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
ЗАДАЦИ: 1. Организација студијске посете за ученике из ОШ 
«Карађорђе» из Тополе и ОШ «Танаско Рајић» из Чачка 

 
3.1 Организација студијске посете за ученике из ОШ 
«Карађорђе» из Тополе и ОШ «Танаско Рајић» из Чачка 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Сарадња са ОШ «Карађорђе» из Тополе и 
ОШ «Танаско Рајић» из Чачка 
 

тел контакт, 
писани дописи, 
договор о 
реализацији 
посете нашој 
школи, план 
активности 
проследити, ГПРШ 
све три школе, 
сагласности 
родитеља 

педагог  септембар  

Припрема студијске посете – рад са 
ученицима 

координација са 
наставницима, 
план активности, 
писане припреме 
за извођење 
програма, рад са 
ученицима 

Слађана Мрљеш  септембар-
новембар  

Реализација студијске посете за   ОШ 
«Карађорђе» из Тополе 

реализација 
програма према 
плану активности, 
документовање, 
писани извештај, 
извештавање на 
сајту 

Слађана Мрљеш новембар  

Припрема студијске посете – рад са 
ученицима 

координација са 
наставницима, 
план активности, 
писане припреме 
за извођење 
програма, рад са 
ученицима 

Слађана Мрљеш  децембар-
март  



 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Време 

Реализована 
студијска посета за   
ОШ «Карађорђе» из 
Тополе 

писани извештај Слађана Мрљеш децембар  

Реализована 
студијска посета ОШ 
«Танаско Рајић» из 
Чачка 

писани извештај Слађана Мрљеш мај  

Наставничком већу 
презентоване 
активности РП за ову 
школску годину 

Записник НВ педагог  Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација студијске посете за  ОШ 
«Танаско Рајић» из Чачка 

реализација 
програма према 
плану активности, 
документовање, 
писани извештај, 
извештавање на 
сајту 

Слађана Мрљеш април  



СЕПТЕМБАР 2021 - ЈУН 2022. 
 
III Приоритет : Коришћење ресурса ван школе у функцији учења 
ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ1: Подстицање интересовања ученика кроз активности 
културно-забавног садржаја 

Развојни циљ 2: Вршњачко учење 
 

ЗАДАЦИ: 4.1 Излети у ОШ «Карађорђе» у Тополи и ОШ «Танаско 
Рајић» у Чачку 
 
 

ЗАДАЦИ: 4.1 Излети у ОШ «Карађорђе» у Тополи и ОШ «Танаско 
Рајић» у Чачку 
 

 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Сарадња са ОШ «Карађорђе» из Тополе и 
ОШ «Танаско Рајић» из Чачка 
 

тел контакт, 
писани дописи, 
договор о 
реализацији 
посета школа, 
план активности, 
ГПРШ све три 
школе, 
сагласности 
родитеља 

педагог  септембар  

Организационо- техничка питања излета 1 превоз, трошкови, 
документација, 
безбедност 
ученика, 
сагласности 
родитеља 

директор  септембар  

Припрема излета - рад са ученицима 1 Васпитно-
образовни циљеви 
програма излета, 
правила 
понашања, рад са 
ученицима, 
истраживачки 
задаци 

Јована Петровић септембар –
новембар  

Реализација излета 1 у  ОШ «Карађорђе» у 
Тополи 

према плану 
активности, писани 
извештај, 
документовање, 
презентација, сајт  

Јована Петровић новембар  



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Време 

Реализован излет 1 писани извештај, 
презентација 

Јована Петровић децембар  

Реализован излет 2 писани извештај, 
презентација 

Јована Петровић мај  

Наставничком већу 
презентоване 
активности РП за ову 
школску годину 

Записник НВ педагог  Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационо- техничка питања излета 2 превоз, трошкови, 
документација, 
безбедност 
ученика, 
сагласности 
родитеља 

директор  јануар-март  

Припрема излета - рад са ученицима 2 Васпитно-
образовни циљеви 
програма излета, 
правила 
понашања, рад са 
ученицима, 
истраживачки 
задаци 

Јована Петровић јануар-март  

Реализација излета 2 у  ОШ «Танаско 
Рајић» у Чачку 

према плану 
активности, писани 
извештај, 
документовање, 
презентација, сајт 

Јована Петровић април  



СЕПТЕМБАР 2023 -  ДЕЦЕМБАР  2023. 
 

I Приоритет: Ученици обучени за рад на пројектним 
активностима 
 
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ1: Ученици развијају компетенције кроз пројектне 
активности 
Развојни циљ 2: Нови облици и садржаји учења 
 
ЗАДАЦИ: 1. Презентација рада на Развојном плану школе 
родитељима, локалној заједници, на сајту школе 
2. Предлог нових облика наставе, садржаја, активности 
 
 

Задатак 6.1 Презентација рада на Развојном плану школе 
 

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Израда презентације у циљу приказа 
реализације РП 2019-2023 

Power point, на 
основу 
документације 
РП 

Ана Ивановић септембар  

Презентовање ученицима приказ свим 
ученицима, 
писани извештај 
о реализацији 

УП новембар  

Презентовање родитељима на групним 
родитељским 
састанцима,  
писани извештај 
о реализацији 

Јована 
Мијаиловић 

новембар  

Презентовање локалној заједници презентација на 
састанку ШО и 
гости из музеја 
„ПСУ“, 
представник лок 
самоуправе- 
члан САРП, 
сарадницима 
школе,  писани 
извештај о 
реализацији 

Ана Ивановић новембар  

Емитовање презентације на сајту школе електронки 
облик, 
ажирирање 
података 

Ана Ивановић децембар  



 

задатак 6.2 Предлог нових облика наставе, садржаја, активности 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Време 

Реализоване 
презентације свим 
ученицима, 
родитељима, 
предтавницима 
локалне заједнице и 
на сајту школе 

фотографије, писани 
извештаји 

Ана Ивановић децембар  

Наставничком већу 
представљени 
предлози за 
унапређење рада са 
ученицима на развоју 
компетенција 
(конкретни програми и 
облици организације) 

записник НВ и 
приложен писани 
материјал са 
предлозима; 

евентуални нови 
програми и планови 
активности у 
Анексима ШП и ГПРШ 

педагог  децембар  

Наставничком већу 
презентоване 
активности РП за ову 
школску годину 

Записник НВ педагог  Јун  

 

АКТИВНОСТИ 

Активности  Начин  Носиоци 
активности  

Време  

Израда предлога нових активности ШП 
ОШ „ПСУ“ 

записник са 
састанка САРП-
а, израда 
презентације  

педагог  октобар  

Програм стручног усавршавања унутар 
школе на нивоу НВ у циљу унапређења 
рада са ученицима на развоју 
компетенција  

припрема 
материјала 

Маријана 
Драговић 

октобар-
новембар  

Реализација су за запослене реализација 
програма, 
евалуациони 
упитници  

педагог  новембар  

Анализа програма и закључци са су обрада 
евалуационих 
упитника, записи 
са дискусије, 
писани извештај 
и представљање 
на НВ 

педагог  новембар –
децембар  

Имплементација продуката рада на РП 
у ШП  

записник СА за 
развој ШП 

педагог  децембар  



 

Чланови Стручног актива за развојно планирање 

 Основне школе "Први српски устанак" : 

 Ана Ивановић, председник актива 

 Анђела Павловић, педагог 

 Јована Мијаиловић, наставникм српског језика  

 Јована Петровић, професор историје 

 Слађана Мрљеш, професор разредне наставе 

 Ивана Арсенијевић, професор шпанског језика 

 Ивана Старчевић, представник Савета родитеља 

 Ивана Перишић, председник Ученичког парламента 

                                   представник локалне заједнице     

                                                                                    

                                                                                         Директор школе 

                                                                                         Дејан Бајовић 

 

 

 

 

Децембар 2018. године 
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