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УВОД 

У циљу побољшања квалитета образовно-васпитног рада у ОШ „Антон Скала“ израђен је школски 

развојни план којим су разрађени циљеви и задаци планирани за реализацију у наредних пет 

година(2018-2023). 

Школски развојни план усмерен је на реализацију визије наше школе, школе која ће бити 

подстицајна средина за рад и учење, међусобну сарадњу као и остваривање интереса и потреба 

свих актера у школској заједници. 

Оптимални развој и постигнућа ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима, 

побољшање психо-физичког стања ученика, размена иновативних идеја, договор и расподела 

обавеза и одговорности свих запослених, побољшање квалитета наставе, сарадња са родитељима, 

установама, институцијама и осталим партнерима ради унапређења рада школе су само нека од 

усмерења које ћемо настојати да реализујемо  кроз постављене циљеве и задатке. 

Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања (члан 41 и члан 49) и Закона о основном образовању и васпитању (члан 26) и 

Правилникa о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 

14/2018 од 02.08.2018. године 

Школски развојни план је дат на усвајање Школском одбору на састанку одржаном 13.09.2018. 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сва деца су посебна као и њихове потребе, само што наша деца 

захтевају прилагођене и специфичне начине, методе и услове за 

испуњавање својих образовно-васпитних и других потреба. 

Заједничка потреба свих нас је љубав, она је највећи покретач и 

основ напретка сваког живог бића. 

 

Колектив ОШ “Антон Скала“ 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

1.1. ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

Школска зграда је изграђена 1959. год.,  површине 950m2 и прилагођена је нормативима за школе 

за децу са сметњама у развоју. У оквиру школе на располагању нам је и 104 m2 помоћних објеката. 

Школско двориште је ограђено и његова површина је 94,54 ари, од чега је површина од 300m2 

поплочана, поред тога поседује и спортски терен површине 350m2 са гумираном подлогом, део 

дворишта заузимају специјалне справе за развој сензомоторичких вештина – мини теретана, 

постоља са љуљашкама и лежаљкама са разним врстама подлога. 

1.2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

Основна школа „Антон Скала“ бави се образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју 

Налази се на Сењаку, на општини Савски венац, у улици Петра Чајковског 2 а , у најлепшем делу 

града, окружена зеленилом и великим двориштем. Основана је 1964. године, решењем бр. 2657/1 

од 16.06.1964. год. и на данашњој локацији налази се од 1967. године.Име је добила по човеку који је 

био један од оснивача југословенске дефектологије , као први човек у Влади Краљевине Југославије 

задужен за оснивање и развој специјалних школа. 

ОШ „ Антон Скала“ је прва школа на Балкану која је 1978. год. отворила одељење за образовање и 

васпитање деце са аутизмом, а дуго година је била једина у Србији. Традиција, искуство, знање и 

професионалност стучњака који раде са ученицима са аутистичним спектром и другим сметњама 

у развоју је референца која опредељује велики број родитеља, да са пуним поверењем, своје дете 

упишу у нашу школу. Примена најсавременијих метода рада од стране наставника са децом са 

аутистичким спектром су допринеле да они постижу изванредне резултате у разним областима. 

Ученици са аутизмом из наше школе су снимили први музички ЦД у Европи, а једна од њихових 

песама „Вилинска песма“ је химна Савеза удружења за помоћ особама са аутизмом Републике 

Србије. Наши ученици су освајали многе награде у земљи и свету као што су: Награда града 

Београда 2014. године из области културе и уметности, најбоља књига поезије на такмичењу у 

Америци, као и награде  на бројним спортским и другим такмичењима.  

Такође, наши стручњаци који се баве аутизмом више од деценије држе стручне обуке и аутори  су 

и реализатори више акредитованих програма из области подршке ученицима са сметњама у 

развоју. Резултат њиховог рада је више од две хиљаде обучених стручњака за рад са ученицима са 

аутистичним спектром широм Србије као и у земљама из непосредног окружења. ОШ „Антон 

Скала” је пријатељска школа у којој се сви запослени труде да раде у најбољем интересу деце. 

Професионалност, стручност и одговорност су наше основне карактеристике. Читава школска 
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заједница: особље, родитељи, управа, ученици и пријатељи имају свој удео у заједничкој мисији да 

наша школа испуни највише стандарде у раду са децом са сметњама у развоју. Настава се одвија у 

преподневним часовима, а после часова за ученике је организован продужени боравак.  

Наша школа је 2018. године прославила јубилеј јер је већ тридесет година традиционално домаћин 

Дечје Олимпијаде. Ова значајна манифестација сваке године окупи око 500 учесника и гостију, 

децу са свим врстама сметњи у развоју, из свих београдских школа као и гостујућих школа из 

Србије. Радо је посећена од стране јавних личности, представника локалне заједнице , као и деце 

из редовних школа, који им пружају подршку тог дана уживајући у игри, забави и дружењу.  

Школа се труди да изађе у сусрет захтевима родитеља у складу са својим могућностима и 

организацију рада и садржаје прилагоди потребама деце и њиховим породицама. 

Просторне капацитете школе је потребно проширити, доградњом или надоградњом. У току је 

поступак за реализацију пројекта изградње фискултурне сале са терапеутским блоком, чиме би се 

обезбедио адекватан простор за физичке активности и терапеутски рад са ученицима, а уједно 

добио простор за потребе нових учионица (од простора у коме се налази садашња сала за 

физичко). 

1.3. УПРАВНА И РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 

Школом од 2013. године руководи директорка Наташа Селић Станковић, која је пре ступања на 

дужност директора, 20 година радила као наставник у школи. У руковођењу школом подршку и 

помоћ јој пружају чланови школског одбора (ШО) у сазиву: 

 Ксенија Сулејмановић, педагог 

 Драгана Радић, родитељ 

 Ана Моргенштен Зековић, родитељ 

 Тања Андријић , родитељ 

 Славица Трнанић, члан, представник локалне самоуправе 

 Соња Мацура, члан, представник локалне самоуправе  

 Бојана Масончић, члан, представник локалне самоуправе 

 Данијела Николић, наставник  

 Дражена Јелача Јовановић, наставник 
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 Школски одбор има свој план и програм рада, редовно одржава и евидентира седнице и доноси 

одлуке за које сматра да су у интересу школе. 

2. РЕСУРСИ НАШЕ ШКОЛЕ 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

Табела 1: Материјално технички ресурси са којима  школа располаже 

Назив 
Број  
просторије 

Ниво  
опремљености 

Учионице за наставу 15 класичних Средње 

Просторија за лог. третман  1 Средње 

Просторија за психолога и педагога 1 Средње 

Учионица за физичко васпитање 1 Средње 

Кухиња и трпезарија 2 Средње 

Канцеларије 

2 класичне, 1 
импровизована 
преграђен 
ходник 

Средње 

Зборница 1 класична Солиднo 

Санитарне просторије 2 Солиднo 

Купатила 3 Солиднo 

Просторија за реедукацију психомоторике 
и сензорну стимулацију 

1 
Солиднo 

Просторија за техничко особље-бокс 1 Средње 

Просторија за медицинско особље-бокс 1 Средње 

Монтажни објекти  2 Средње 

 

У школи је у последњих 5 година реализовано следеће: 

  Обновљена је фасада и кров школе 

 Обновљена је унутрашњост школе-замењене су зидне и подне облоге у холу школе, 

постављене су керамичке плочице у хоницима школе, замењено је 19 врата, стављен је 

ламинат под у сали за физичко васпитање, стављене су нове маске за радијаторе, стављена 

три портала –преградна врата. 

 Уграђени су потребни уређаји у котларници за грејање на гас. 
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 Набављени нови комјутери, штампачи, комуникатор, таблет рачунари, интерактивни 

пројектори (статични и преносиви), музички уређаји, ТВ са лед екраном, литература и 

књиге, дидактички  материјали за рад и подучавање ученика 

 Обновљени су уређаји за праћење  видео надзора. 

 Уведен је интернет у свим учионицама са потребном ИТ опремом. 

 Извршена је санација електроинсталација (ел.мреже) у школи од стране ГО Савски венац у 

циљу повећања ампераже и постављања већег броја утичница у готово свим просторијама 

школе због великог броја техничких уређаја. 

У школи се чине сви потребни напори за побољшање материјалних услова. План у школској 

2018/2019  је рад на обезбеђивању средстава за неки од капиталних пројекта и инвестиција које су 

дефинисане кроз циљеве и задатке овог плана у наредним годинама, и то: 

 Комлетно опремање Монтесори кабинета – опремање кабинета је започето, део намештаја 

и материјала је набављен; 

 изградња сале за физичко са терапеутским блоком – у процедури; 

 постављање видео интерфона са идентификационим картицама;  

 набавка и постављање једне камере на спрату и још две у дворишту; 

 надоградња/доградња школске зграде или посебан просторни објекат у школском 

дворишту; 

 кречење после изведених радова на електроинсталацијама; 

 замена дотрајалог стакларника на ходнику, прозора у две учионице и једног бокса ПВЦ 

столаријом; 

 ојачавање темеља дела зграде . 
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2.2. НАСТАВНА, ТЕХНИЧКА И ДРУГА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

Назив наставног средства Комад Назив наставног средства Комад 

Видео надзор 1 Рачунар-класичан , са монитором 23 

Камера 2 Скенер 1 

Фотоапарат 2 Таблет Тесла 16 

Гонг 1 Фотокопир апарат 1 

Двдплејер 2 Штампач 11 

Мини линије 4 Ipad мини 17 

Музички стуб 1 Интерактивни пројектор 6 

Лаптоп 6 Интерактивна табла 3 

Касетофон/радио 8 Видео пројектор 3 

Диктафон 1 Класична гитара 1 

Хармоника 1 Синтисајзер 2 

Клавир 1 Тв лцд 3 

ТВ класичан 4 Пнеуматска хефталица 1 

Дигитални кабинет (са 10 места) 1 Тесла  Ipad 3 

Покретна интерактивна табла 1 Комуникатор 1 

Комплексни систем озвучења  1 Бубњеви са чинелама 1 

Машина за честитке 1 Машина за коричење  1 

Роло раван од меког сунђера 1 Тврда сунђераста коцка емоције 1 

Тврда сунђераста коцка бројеви 1 Струњача 10 

Хулахоп 10 Држачи за хулахоп 10 

Отеживачи за руке и ноге 600 гр 10 Експандери за јачање ногу 1 

Пилатес лопте велике 5 Твистер и балансер  1 

Пластични голови са мрежицом 1 Клупа за трбушњаке 1 

Јахаћи сунђерасти елементи 1   

 

Вежбаоница за наставу физичког васпитања опремљена је са 15 струњачa, шведском клупом, 
чуњевима, обручевима, два стола за стони тенис, таблом и кошем за баскет, мрежом за одбојку, 
разним лоптама и спортским реквизитима 

 

 

2.3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

Кадровску структуру чини 45 запослена и то по следећој квалификационој структури:  

1 директор, 24 дефектолога у настави, 1 психолог, 1 педагог, 1 логопед, 1 реедукатор 

психомоторике, 2 наставника физичког васпитања, 2 наставникa енглеског језика, 1 наставник 

немачког језика, 1 наставник верске наставе, 0.5 административни радник, 3 медицинске сестре 

(помоћ у групи), 1 секретар, 1 рачуновођа, 1 ложач, 1 сервирка, 2,5 радника на одржавању чистоће. 

Укупно 37 запослена имају високу стручну спрему, док је 8 са средњом стручном спремом.: 
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2.4. РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 

2.4.1. Физичко окружње 

Школа се налази на општини Савски Венац, у једном од најмирнијих и најлепших делова града, на 

Топчидерској звезди. Због близине центра града школи су доступне многе културне, спортске и 

јавне институције. 

2.4.2. Установе културе 

Mузеј „Афричке уметности“, Музеј „25. Мај“, Пионирски центар, Архив Србије, 

библиотека“Исидора Секулић“ Кућа краља Петра,  Милошев конак и Бели двор се налазе у 

непосредној близини, док су остале установе културе (биоскопи, позоришта, концертне дворане...) 

на само пар километара од школе. 

 2.4.3. Образовне установе 

Поред ОШ „Антон Скала“ на општини Савски венац се налазе: предшколске установе „Света 

Петка“ и „Венчић“, Школа за ученике оштећеног слуха „Стефан Дечански “, ОШ за ученике на 

кућном и болничком лечењу „Драган Херцог“, 2 интернационалне школе, 5 редовних основних 

школа, три средње школе, факултет примењених уметности. 

 2.4.4. Спортски центри 

Стадион ФК „Графичар“ у непосредној близини и стадион ФК „Црвена звезда“ ФК „Партизан“, 

ФК ,,Рад“, СРЦ Бањица, Ада Циганлија и Хиподром. 

 2.4.5. Здравствене установе 

Дом здравља „Сењак“, ДЗ „Борис Кидрич“, Клиничко болнички центар, Ургентни центар, КБЦ 

„Драгиша Мишовић“, ВМА, Клиника „Анлаве“. 

2.4.6. Сарадња са локалном заједницом 

Циљ сарадње са локалном заједницом јесте бољи и квалитетнији рад школе, а све у сврху 

оспособљавања ученика за живот и сналажење у  локалној заједници и укључивање  у ширу 

друштвену средину.   
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2.4.7. Финансирање 

Поред предвиђених средстава Градског секретаријата за образовање и повременог финансирања 

од стране Градске општине Савски венац, школа се финансира и путем донација, за чијим 

обезбеђивањем  се улажу велики напори од стране руководства школе и запослених. 

 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНОМ ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 

Школски план и програм реализује се у складу са прописаним наставним планом и програмом 

основних школа, уважавајући могућности и потребе ученика са сметњама у развоју, права на 

образовање по ИОП2 и потребне видове подршке. 

За сваког ученика наше школе урађен је  ИОП-2 у складу са његовим афинитетима, могућностима 

и стиловима учења чиме се ради на бољем усвајању садржаја, стицању знања и вештина из свих 

образовно-васпитних области. Примена одговарајућих, специфичних метода, стратегија, 

наставних материјала и информационо-комуникационе технологије је од кључног значаја у раду 

са нашим ученицима.  

Примена нових метода и третмана укључује примену специфичних, едукативних софтвера који се 

користе у  настави и у индивидуалним третманима. Примена TEACCH-а (структуралног учења) 

као начина и система учења, је прво уведена у нашу школу, као и учење социјалних вештина и 

емоција. Третмани сензорне стимулације се осим у сензорној соби спроводе и у учионицама 

непосредно пре наставе.  

Поред акредитованих програма које осмишљавају и реализују, наши наставници који се баве 

образовањем деце са аутизмом,  учествују на многим  стручним скуповима и конференцијама 

презентујући своје стручне радове,  као и на  међународним пројектима.  

Уз редовне наставне активности, велика пажња у нашој школи се поклања социјализацији ученика 

и ваннаставним садржајима и активностима. Са ученицима наше школе обилазимо музеје, 

позоришта, биоскопе, спортске академије, разне фестивале где деца активно уче  и утврђују 

научене садржаје. Подстичемо и промовишемо  социјалну инклузију и неговање вршњачке 

помоћи. Школа је потписала протоколе о сарадњи са неколико редовних школа са циљем да 

ученици наше школе заједно са својим вршњацима из других школа учествују у заједничким , 

осмишљеним активностима како би се боље упознали, разумели и градили односе међусобног 

уважавања. Бављење свим аспектима развоја детета од стране наставника (емоционалним, 

интелектуалним, креативним, социјалним и физичким) је једини прави пут како би оно постигло 
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свој пуни потенцијал. Следећи овај принцип ученици наше школе у току школске године имају 

прилику да се друже и уче са вршњацима из других установа кроз многобројне спортско-

рекреативне, уметничке и едукативно-забавне активности организованих у виду радионица , 

манифестација и такмичења. Ови видови организације су дали веома позитивне резултате код 

свих учесника. 

 

Деца су укључена у рад следећих секција: дечје стваралаштво, ликовна, драмско-рецитаторска, 

саобраћајна, спортска, ритмичка, музичка, компјутерска и еколошка. Традиционално смо 

домаћини Дечје олимпијаде. Учествујемо на свим такмичењима и манифестацијама које 

организује Друштво дефектолога и град Београд  и бројним акцијама чији је организатор сама 

школа и ученичка организација Пријатељи деце. 

 

4.ЕВАЛУАЦИЈА 

4.1.ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА 

Тим за самовредновање на основу плана и програма рада на годишњем нивоу континуирано 

реализује процес самовредновања.Сви запослени,чланови савета родитеља као и школског одбора 

упознати су са значајем самовредновања и резултатима спровођења истих. 

У анализи стања и вредновању рада школе, које се спроводи сваке школске године по 

предвиђеним кључним областима, (у почетку се кренуло од вредновања појединачних подручја за 

сваку кључну област) до сада су остварени следећи резултати (Графикон 1-први циклус, Графикон 

2-други циклус вредновања). О свим  самовреднованим кључним областима сачињени су детаљни 

извештаји. 
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Грагикон 1 – Први циклус самовредновања 
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Графикон 2 – Други циклус самовредновања 

На основу остварених резултата дефинисани су циљеви у оквиру приоритетних области и 

саставни су део Школског развојног плана. 

Убудуће ће се самовредновање спроводити на основу новог Правилникa о стандардима квалитета 

рада установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године . 

 

5. SWOT АНАЛИЗА 

На основу информација добијених самовредновањем  и околине у којој школа делује, 

идентификовале су се предности( јаке стране) и слабости( слабе стране) чиме се дефинише оквир  

приоритетних подручја развоја, циљева, задатака и активности у Школском Развојном Плану на 

начин на који би се слабости ублажиле или анулирале, а снаге користиле како би се адекватно 

третирале слабости. 
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5.1. СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

 Изузетно атрактиван положај и велико школско двориште опремљено различитим врстама 

подлога и справама за развој сензомоторних вештина код деце, естетски уређено тако да се 

већи број активности организује у циљу побољшања психофизичког развоја  

социјализације и интеграције са вршњацима из окружења и шире. 

 Соба за сензорну интеграцију на чијем опремању се континуирано ради. Планирамо да 

едуковани стручњак посебно буде ангажован  из те области која је од непроцењивог 

значаја за побољшање стања сваког детета са сметњама у учењу и развоју.  

 Добро опремљен логопедски кабинет 

 Стручни наставни кадар, стручњаци различитих профила који тимским радом могу да 

допринесу проналажењу најбољег решења за свако дете у циљу спровођења што 

квалитетнијег васпитно-образовног рада и третмана за ученике наше школе.  

 Школа са најдужом традицијом у раду са децом са аутистичним спектром (прва на Балкану 

укључила децу са аутизмом у образовни систем ), што нам даје компетенције за 

реализацију стручних обука из ове области, за наставнике и стручне сараднике,  као и 

могућност проширења капацитета школе за прихват већег броја деце са аутистичним 

спектром .  

 Сарадња са Домовима здравља, редовним и специјалним школама и вртићима у циљу  

подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама.  

 Успостављена добра сарадња кроз рад мобилног тима са ОШ ,,Јосиф Панчић“, ОШ 

,,Алекса Шантић“, ОШ „Милоје Васић“, ,,Радојка Лакић“, ОШ „Иван Гундулић“, ОШ 

,,Драган Ковачевић“, Немачком интернационалном школом, ,,Средња занатска школа и 

другим школама.  

 Вишегодишње активно учествовање са стручним радовима на Данима дефектолога и 

другим стручним трибинама и Конференцијама  

 Активно учествовање са више стручних радова на домаћим и међународним семинарима  

 Наши наставници су аутори акредитованих програма из области подршке ученицима са 

сметњама у развоју  

 Изузетно добра сарадња са Савезом  удружења за помоћ особама са аутизмом Србије и 

сарадња на пројектима. 
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 Изузетна сарадња са Домом за смештај деце и омладине „Сремчица“, домом „ Дринка 

Павловић“,   Центром за заштиту одојчади, деце и омладине – Звенчанска, ПУ „ Венчић“ . 

 Организован превоз  и исхрана ученика  

 Организован продужени боравак 

 Организована додатна подршка  ученицима у наставним и ваннаставним активностима од 

стране наставника из продуженог боравка, индивидуалних наставника као и личних 

пратиоца деце 

 Организовање излета, рекреативне наставе и наставе у природи 

 Успешна сарадња са родитељима  

 Изражена жеља наставника за стручним усавршавањем, повезивањем и разменом 

искустава са колегама из земље и света  

 Наставно-научна база Дефектолошког факултета 

 Добра сарадња са Друштвом дефектолога и са Заједницом  школа за образовање ученика 

са сметњама у развоју и инвалидитетом републике Србије 

 Организација Дечје Олимпијаде за ученике школа за децу са сметњама у развоју  са 

инклузивним приступом. 

 Довољан број запослених медицинске струке, у односу на потребе деце за медицинском 

негом у школи (велики проценат ученика има озбиљне здравствене проблеме- неуролошка 

симптоматологија, епилепсија, обољења респираторних органа, деформацију кичме, равна 

стопала...). 

 Добра материјално-техничка и дидактичка опремљеност школе ( доступност интернета, 

рачунара, интерактивних табли, интерактивног буквара, таблет рачунара, асистативна 

технологија). 

 Коришћење Монтесори материјала у настави. 
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5.2. СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 Недостатак простора у односу на број ученика и интересовања за упис деце.  

 Ентеријер школе не задовољава функционалне критеријуме (зидови, климатизација, 

недовољан број учионица и кабинета). 

 Физичко обезбеђење школе не постоји, а техничко обезбеђење школе није адекватно. 

 Фискултурна сала не одговара нормативима (адаптирана учионица). 

 Недовољан број индивидуалних наставника и стручних сарадника ( реедукатор 

психомоторике, логопед, стручњак за сензорну интеграцију, сaрадник за израду 

дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама у посебним 

условима, специјални педагог) у циљу обухвата што већег броја деце којима су ови 

третмани неопходни. 

 Недовољан број кабинета за предметну наставу и опремљеност истих.  

 Неадекватна зборница. 

 Неадекватне канцеларије. 

 Недостатак просторије за пријем родитеља. 

 Немогућност финансирања едукације стручњака у иностранству  

 Просторије специјално опремљене за продужени боравак деце.  

 Библиотека са медијатеком.  

 Монтесори кабинет.  

 

6. ДЕФИНИСАЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

На основу анализе резултата претходних самовредновања, у сарадњи са тимом за самовредновање, 

а на основу реалних потреба  школе, за поједине области анализе су показале висок ниво 

остварености. То не искључује даљи рад и унапређивање у тим областима, док се у појединим 

областима препознала нужност за уношењем промена у циљу развоја школе и задовољства свих 

интересних група. 

 Договорено је да се школски развојни план уради за период од наредних пет година почев од 

2018/2019. до 2022/2023. школске године. 
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 Усаглашено је да се унапређивање рада спроводи кроз све кључне области уз допуне које 

прописује Закон о основном образовању и васпитању по члану 26. и по коме Развојни план школе 

садржи и: 

o Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту;  

o Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка;  

o Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима;  

o Мере превенције осипања ученика;  

o Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета;  

o План припреме за завршни испит;  

o План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  

o План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;  

o Мере за увођење иновативних метода наставе;  

o План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;  

o План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;  

o План сарадње и умрежавања са другим школама и установама;  

o Друга питања значајна за развој школе.  

Прописане мере и планови биће разрађени у оквиру припадајућих кључних области. При 

утврђивању приоритетних подручја такође смо се руководили структуром ученика у школи за 

које је карактеристично да имају специфичне потребе чије задовољење зависи од обезбеђивања 

услова представљених кроз задатке у оквиру циљева. 

 

 



19 

 

 

Графикон 3: Кључне области унапређења и побољшања квалитета 

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

Етос 
Организација рада школе, 
управљање људским и 
материјалним ресурсима 

 

Програмирање, планирање  и  
извештавање 

                                                                            

 

Настава и учење 

Образовна постигнућа 

ученика 

Подршка ученицима 
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6.1.1. Програмирање, планирање  и извештавање 

 1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Израда анекса ШП, ГПРШ-а за текућу школског програма и новог ШП и 

њихова усаглашеност са  ШРП-ом 

1.задатак: Усклађивање и корелација  свих делова  ГПРШ, анекса ШП и  предлога новог ШП са 

циљевима, задацима и активностима новог  ШРП-а   

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање ваннаставних активности: културних, спортских, јавних 

дешавања у школи и ван ње ради свестранијег развоја ученика, социјализације ученика и 

квалитетнијег организовања слободног времена. 

 1.Задатак: Израда предлога временске организације/распореда осталих облика образовно-

васпитног рада 

6.1.2. Настава и учење  

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање и одржавање квалитета наставе. 

               1.Задатак: Реализација пројекта Министарства правде ,,Унапређење рада са децом са   

сметњама у развоју кроз примену савремених средстава у ОШ “Антон Скала “   

2.Задатак: Примена савремених метода и информационих технологија у настави  и 

демонстрација угледних часова. 

3.Задатак: Увођење тематске наставе у циљу јачања међупредметних компетенција 

               4. Задатак: Израда наставног материјала и њихова примена у настави  

6.1.3. Образовна постигнућа ученика 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Организовање припремне наставe за  полагање      завршних испита. 

1.Задатак:. Планирање, припремање и реализација часова припреме за полагање завршног 

испита 

2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Омогућити напредовање ученика у складу са њиховим индивидуалним 

могућностима. 

1. Задатак: Развијање постојећих знања и вештина према индивидуалним могућностима 

ученика. 

3.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Промовисање постигнућа ученика 

1. Задатак: Промовисање постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима 

путем школског сајта и Facebook странице. 
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6.1.4. Подршка ученицима  

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Побољшање квалитета сарадње свих интересних група. 

1. Задатак: Планирање професионалне оријентације ученика. 

2. Задатак: Пружање подршке редовним школама у оквиру рада Мобилног тима( у оквиру 

рада инклузивног тима.) 

3. Задатак:Успостављање  међународне сарадње. 

4. Задатак: Сарадње са установама социјалне заштите и локалне самоуправе у наставним и 

ваннаставним активностима. 

5. Задатак: Потписивање протокола о сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и 

рехабилитацију и сродним факултетима. 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Мере превенције осипања ученика. 

1.Задатак: Формирање предшколских група. 

3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подстицање ране интервенције. 

1. Задатак: Израда пројекта за рану интервенцију. 

4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђивање додатне подршке ученицима у циљу остваривања образовних 

исхода  

1.Задатак: Ангажовање наставника из продуженог боравка, индивидуалних наставника, 

медицинских сестара, техничког особља, личних пратиоца, као додатне подршке у 

наставним и ваннаставним активностима 

2.Задатак: Едукација ученика кроз пројекат ,,Медицинске собе“ 

6.1.5. Етос 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне 

односе у циљу стварања подстицаје радне атмосфере. 

1.Задатак: Подршка личном и социјалном развоју ученика. 

2.Задатак: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина ученика. 

3.Задатак: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – 

образовног процеса. 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање међусобних односа ученика, наставника и родитеља школе у 
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циљу ефикасније и успешније реализације образовно-васпитних циљева. 

1.Задатак: Реализација плана и програма сарадње са родитељима и старатељима. 

2.Задатак: Промовисање школе и свих актера васпитно-образовног рада. 

3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Промовисање успеха наставника и ученика. 

1.Задатак: Подржавање  и јавно истицање успеха наставника  и ученика. 

2.Задатак: Увести интерни систем награђивања наставника и ученика. 

6.1.6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање 

квалитета и успешности рада школе. 

1.Задатак: Рад на усклађивању планова и програма свих органа школе. 

2.Задатак: Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада школе. 

3.Задатак: Равномерно распоредити задужења запослених у школи. 

4.Задатак: Успостављање јасне организационе структуре са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности. 

5. Задатак: Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи. 

6.Задатак: Одржавати адекватно успостављен систем информисања о свим важним 

питањима о школи  

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Повећање компетенције наставника сталним стручним усавршавањем. 

1. Задатак: пажљиво планирати стручно усавршавање у циљу  континуираног развоја 

наставника, стручних сарадника и директора  

2.задатак: Планирање стицања звања наставника и стручних сарадника 

3. РАЗВОЈНИ  ЦИЉ: Побољшање материјално-техничких услова школе. 

1. Задатак: Изградња нове сале за физичко са терапеутским блоком. 

               2.задатак: Опремање терапеутског блока-медицинска соба 

                3.задатак: Опремање терапеутског блока-Слана соба, сензорна соба,  сензомоторна 
играоница 

            4.задатак: Опремање  библиотеке  

             5.задатак: Опремање учионица 
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4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити довољан број наставика и стручних сарадника према потребама 

ученика 

1. Задатак: Обезбедити индивидуалне третмане свим ученицима до краја школовања у 

нашој школи (логопед, реедукатор психомоторике, корективно превентивне  вежбе). 

5. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити безбедност ученика у школи. 

1.Задатак: Обезбедити закључавање школске зграде и капије. 

6. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Омогућити увођење иновација у раду. 

1.Задатак: Укључивање наставника на сертификоване међународне обуке. 

2.Задатак: Учешће у међународним пројектима. 

7. РАЗВОЈНИ  ЦИЉ: Подизање угледа школе у окружењу и мотивисање родитеља за упис првака. 

1. Задатак: Промовисање школе. 

7. ПЛАНИРАЊЕ 

Процес планирања започињемо дефинисањем школе онаквом каквом желимо да буде – визија 

школе и начинима помоћу којих ћемо је остварити- мисија школе. Мото је парола која којом се 

руководимо у свакодневном васпитно-образовном раду.  

 

Графикон 4: Дефинисање мисије, визије и школско мото  

ВИЗИЈА 

 

Визија наше школе је 
школа по мери детета, 
примерена светским 
стандардима, у којој се 
поштују индивидуалне 
способности и 
различитости. 

МОТО 

 

 

Школа у којој свако дете 
осећа да вреди више, јер 
ми можемо, хоћемо, 
желимо, знамо и имамо 
веру. 

МИСИЈА 

 

Мисија наше школе је да 
заједничким радом кроз 
мултидисциплинарне 
тимове и индивидуалне 
планове нађе најбоље 
решење за сваког ученика, 
како би досегао свој 
максимални потенцијал, 
како у школи, тако и у 
животу. 
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8. АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ И КРИТЕРИЈУМИ УСПЕШНОСТИ ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2019-2023. 
ГОДИНЕ 

8.1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ  И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализаци
је 
активност
и 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.Израда анекса 
ШП, ГПРШ-а за 
текућу школску 
годину, 
програма и 
израда новог 
ШП и њихова 
усаглашеност са  
ШРП-ом 

 
Усклађивање и 
корелација  свих 
делова  ГПРШ, 
анекса ШП и  
предлога новог ШП 
са циљевима, 
задацима и 
активностима новог  
ШРП-а   

Ажурирање свих 
планова рада тимова , 
актива, стручних већа 
и органа Школе 
  

 

Наставници 
Руководиоци 
тимова , актива, 
стручних већа и 
органа Школе 

До краја 
шк. 
2017/2018 
и септемб. 
2018. уз 
ажурирањ
е сваке 
школске 
године 

Сва документа у 
школи су у складу 
са законским 
прописима 

Допуњени и 
ажурирани 
планови у 
складу са ШРП 
  

 

  

 
 
Доношење Анекса на 
Школски програм 
2014/2018. године.  

 

 

тим за развој 
школског 
програма 

До краја 
шк. 
2017/2018 
и септемб. 
2018. 

Програми 
наставних 
предмета су 
усклађени у 
оквиру сваког 
разреда 

 

израђен Анекс 
школског 
програма  
Записници 
НВ,СР и ШО 
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Израда новог ШП 2019-
2023. 

тим за развој 
школског 
програма 

Јун/ 

август 
2019. 

Програми 
наставних 
предмета су 
усклађени у 
оквиру сваког 
разреда 

 

израђен 
школски 
програм за  
2019-2013. 
Записници 
НВ,СР и ШО 

Израда новог 
Школског развојног 
плана 2018-2023  
 

тим за развојно 
планирање,  
-тим за 
самовредновање 

 

До краја 
шк. 
2017/2018 
и септемб. 
2018.  

У ГПРШ уграђен 
је акциони план 
школског 
развојног плана за 
текућу годину 

 

Израђен нови 
Развојни план 
школе 

Записници 
НВ,СР и ШО 

Израда годишњег 
плана школе за 
2018/2019. годину  
 

Тим за израду 
годишњег плана 
школе-
наставници 

До краја 
шк. 
2017/2018 
и септемб. 
2018. уз 
ажурирањ
е сваке 
школске 
године 

Годишњи план 
рада школе 
израђен је у 
складу са 
прописима и  
омогућава 
остварење циљева 
и стандарда  
образовања и 
васпитања 

Израђен нови 
годишњи план 
школе 

Записници 
НВ,СР и ШО 

2.Унапређивање 
ваннаставних 
активности:култ
урних,спортских
, јавних 
дешавања у 
школи и ван ње 

Израда предлога 
рапореда 
организације осталих 
облика образовно-
васпитног рада 

Израда распореда ча-
сова редовне, допунске 
наставе и секција у 
складу са просторним 
и наставним 
капацитетима школе. 

Тим за израду 
распореда 

Директор 

Август/се
птембар 

Направљен је 
распоред часова, 
са којим су 
упознати 
ученици и 
родитељи 

Распоред 
часова 

Дневници 
осталих облика 
образовно-
васпитног рада 
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ради свестра-
нијег развоја 
ученика и 
квалитетнијег 
организовања 
слободног 
времена 

Уврстити садржаје 
осталих облика 
образовно-васпитног 
рада у ШП  и ГПРШ. 

Тим за ШП и 
тим за ГПРШ 

Секретар 

Подељена су 
задужења 
наставницима. 

Направљена је 
листа секција. 

Ученици су 
укључени у 
различитите 
секције. 

Увид у 
документацију 

Решења о 
задужењима 
наста-вника 
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8.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

                                                                                                        НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ  Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.Унапређење и 
одржавање 
квалитета наставе 

Реализација 
пројекта 
Министарства 
правде 
,,Унапређење рада 
са децом са 
сметњама у развоју 
кроз примену 
савремених 
средстава у ОШ 

“Антон Скала  ,,   

Набавка и обука 
наставника од стране 
реализатора пројекта 
за рад и употребу на 
интерактивним 
таблама 

Министарство 
правде  

Директор 

Реализатори 
пројекта 

наставници 

2018/2019 

Кроз 
пројекат ће 
се набавити 
интерактивн
е табле и 
софвери 

10 
наставника 
ће кроз 
пројекат 
обучити 
остале 
наставнике  

Набављене 
интерактивне 
табле 

Списак 
присутних на 
обуци 
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Примена 
савремених метода 
и информационих 
технологија у 
настави  и 
демонстрација 
угледних часова  

 

Планирање и 
одржавање угледних 
часова 

Стручна већа 

Наставници 
који су 
одређени да 
реализују 
планиране 
угледне часове 

Током 
школске 
2018/2019 
год.у складу 
са планом 
стручног 
усавршавања 

континуирано 

одржани 
угледни 
часови  у 
оквиру 
разредне и 
предметне 
наставе;  

План рада 
стручног 
усавршавања 
запослених је 
саставни део 
ГПРШ; Постоји 
евиденција 
одржаних 
часова(са 
списком 
присутних) 
Извештај о 
стручном 
усавршавању. 

Примена разноврсних 
метода и коришћење 
информационих 
технологија (таблет 
рачунара, веб 
апликација, причајући 
распореди, 
интерактивних табли 
и различитих софтве-
ра...) у настави 

Наставници 

Током 
школске 
2018/2019 
год.у складу 
са планом 
стручног 
усавршавања 

континуирано 

наставници 
користе 
информаци
оне 
технологије 
у настави 

Евиденција о 
посећеним часо-
вима ПП службе 

Извештај о 
посећеним 
часовима у току 
школске године, 

Припреме 
наставника за 
час 
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Формирање 
електронске базе 
угледних часова, 
наставних материјала 
као примера добре 
праксе која је доступна 
свим наставницима у 
циљу размене идеја 

Тим за стручно 
усавршавање, 

Наставници 

Континуиран
о током 
школске 
године 

Свим 
наставници
ма је 
доступна 
база са 
материјалим
а и користе 
је по 
потреби за 
припрему 
наставе, база 
је ажурна 

Електронска 
база 

 

 

Увођење тематске 
наставе у циљу 
јачања 
међупредметних 
компетенција 

Обука наставника за 
извођење тематске 
наставе кроз 
акредитовани семинар 
,, Планирање, 
припремање и 
реализација тематске 
наставе ,, бр.у Каталогу 
401 

Наставници 

 
Јун 2019. 

Сви 
наставници 
су прошли 
обуку 

Уверења 

реализација тематске 
наставе  

Наставници 

 

Од шк. 
2019/20 

Сви 
наставници 
планирају 
тематску 
наставу  

Месечни 
планови 
наставника 

припреме 
наставника за 
час 

извештај о 
посећеним 
часовима 
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Израда наставног 
материјала и 
њихова примена у 
настави  

 

Обука наставника за 
израду наставног 
материјала кроз 
акредитовани семинар 
„Учим, да учим” – 
програм за примену 
материјала, 
сензомоторних игара и 
апликација у раду са 
децом са аутистичним 
спектром и другим 
сметњама,,бр. У 
Каталогу 189 

Наставници 

 
Јун 2019. 

Сви 
наставници 
су прошли 
обуку 

Уверења 

 

Планирање и 
одржавање угледних 
часова, израда 
наставног материјала, 
размена искустава и 
материјала  

Стручна већа 

Наставници 
који су 
одређени да 
реализују 
планиране 
угледне часове 

Од шк. 
2019/2020 

Одржани 
угледни 
часови  у 
оквиру 
разредне и 
предметне 
наставе;  

Израђен је 
наставни 
материјал 

 

Евиденција 
одржаних 
часова(са 
списком 
присутних) 
Извештај о 
стручном 
усавршавању 

Записници 
Стручних већа 
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Штампање наставних, 
радних свески за 
ученике са сметњама у 
развоју као вид 
помоћног материјала 

Директор 

Наставници  

Заједницом  
школа за 
образовање 
ученика са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
републике 
Србије 

ЗУОВ 

 

Од шк. 
2019/2020  

Одштампане 
су наставне 
радне свеске 
за ученике 
са сметњама 
у развоју као 
вид 
помоћног 
материјала 

Записници 
Педагошког 
колегијума и 
Стручног актива 
за Развојно 
планирање 
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8.3.  OБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

                                                                                                ОБРАЗОВНА   ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.Организовање 
припремне на-
ставe за полага-
ње завршних 
испита 

Планирање, 
припремање и 
реализација часова 
припреме за 
полагање завршног 
испита  

Планирање часова 
припреме за полагање 
завршног испита 

Дефектолог 
наставник са 
одељенским 
старешинством 
VIII разреда 
(група предмета 
1 и група 
предмета 2) 

У току дру-
гог полуго-
дишта 
школске 
године 

Израђен је 
план часова 
припреме за 
полагање 
завршног 
испита 

Годишњи план 
рада 
одељенских 
стареши-наVIII 
разреда 

 

Реализација часова 
припреме за полагање 
завршних тестова 

Најмање 4 
дана пре 
полагања 
тестова у 
трајању од  5 
часова 
дневно (2 
часа српски 
језик, 2 часа 
математика 
и 1 час 
припреме за 
комбинова-
ни тест) 

Реализована 
припремна 
настава из 
српског језика 
(8 часова), 
математике (8 
часова) и 
припрема за 
комбиновани 
тест (4 часа) 

Дневник рада 
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2.Омогућити 
напредовање 
ученика према 
њиховим 
индивидуалним 
могућностима  

Развијање постојећих 
знања и вештина 
према 
индивидуалним 
могућностима 
ученика. 

Развијање ученичких 
компетенција за 
различите облике 
учења кроз израду 
педагошких профила 
са одговарајућим 
стратегијама у раду за 
свако дете  

Дефектолог 
наставник са 
одељенским 
старешинством 
(група предмета 
1 и група пре-
дмета 2) 
Предметни 
наставници  

Континуира
но током 
школске 
године  

Сва деца имају 
израђен 
педагошки 
профил  

Увид у 
педагошку 
документацију 

Увид у 
педагошку 
документацију 
записници и 
извештаји 
стручног тима за 
ИО 

Свеске праћења 

Формирање тимова за 
додатну подршку и 
израда ИОП-а  

Тимови за 
додатну 
подршку 

Почетак 
школске 
године и по 
потреби 

Формирани 
тимови, 
израђени 
ИОП-и 

Праћење постигнућа и 
напредовања ученика 

Наставници, 

Одељенска већа, 

Тимови и  

ПП служба 

У току шко-
лске године 

Образовна 
постигнућа, 
резултати 
евалуација 
ИОП-а  
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3.Промовисање 
постигнућа 
ученика 

Промовисање 
постигнућа ученика 
у наставним и 
ваннаставним 
активностима путем 
школског сајта и 
Facebook странице 

Презентовати школска 
постигнућа ученика у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима на 
Facebook страници и 
сајту школе ђаке 
генерације, награде на 
спортским 
такмичењима, награде 
на разним конкурсима. 
Презентовати 
остварене акције 
(хуманитарне акције, 
неговање здравих 
стилова живота и 
одговорности за 
сопствено здравље, 
примери позитивног 
понашања) 

Тим за 
ажурирање 
Facebook 
странице и сајта 
школе 

У току 
школске 
године  

Facebook 
страница и 
сајт школе су 
ажурирани  

Сајт школе  

Facebook 
страница 
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8.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

                                                                                                         ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.Побољшање 
квалитета 
сарадње свих 
интересних 
група 

Планирање 
професионалне 
оријентације 
ученика 

Пружање помоћи и 
подршке ученицима 
при избору даљег 
образовања. Тим за 

професионалну 
оријентацију 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% ученика је 
након 
завршеног 
осмог разреда 
уписало 
средњу 
школу. 

Број уписаних 
ученика у 
средњу школу 

Сарадња са средњим 
школама. 

Пружање подршке 
редовним школама у 
оквиру рада 
Мобилног тима ( у 
оквиру инклузивног 
тима) 

Успостављање и 
унапређење сарадње 
са редовним и 
специјалним школама. 

Директор 

Инклузивни 
тим 

Школа има 
потписан 
протокол о 
сарадњи са 
установама за 
предшколско, 
основношколс
ко и средње 
образовање на 

Број протокола о 
сарадњи 
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Формирање ресурсног 
центра који ће да 
пружа подршку деци 
са општине Савски 
Венац и других 
Општана 

 

 

Од 
2019/2020. 

године 

 

подручју  

 

Општине 
Савски Венац 
и других 
Општана  

Успостављање 
међународне 
сарадње 

Успостављање сарадње 
са школама за 
образовање и васпи-
тање деце са сметњама 
у развоју у 
иностранству кроз 
заједничке пројекте 

Директор 

Реализатори 
пројеката 

2018-2023 

Успостављање 
сарадње са 
минимално 
две школе или 
центра из 
иностранства 
и реализација 
заједничких 
пројеката 

 

 

 

 

међународни 
пројекти, сајт 
школе, видео 
записи, 
фотографије, 
уговори о 
сарадњи, 
заједнички 
пројекти 
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Сарадња са 
установама 
социјалне заштите и 
локалне самоуправе 
у наставним и 
ваннаставним 
активностима 

Интезивирати сарадњу 
са Савезом Удружења 
родитеља деце са 
аутизмом,  
здравственим 
установама, Центром 
за социјални рад, 
компанијама, 
медијима, локалном 
заједницом, 
библиотеком и 
културним центром 
кроз различите акције 
и манифестације. 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Тим за инклу-
зију 

Тим за сарадњу 
са локалном 
самоуправом 

2018-2023 

Заједнички 
пројекти, 
заједничке 
акције, број 
посета, 
консултација 
и одржаних 
састанака 
путем 
телефона или 
лично. 

Број 
укључених 
ученика у рад 
библиотека и 
културних 
центара. 

Уговори о 
донаторству, 
објаве на сајт 
школе о донато-
рима, извештаји, 
фотографије, 
број потписаних 
протокола о 
сарадњи 

Потписивање 
протокола о сарадњи 
са Факултетом за 
специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију и 
сродним 
факултетима. 

Присуство студената 
на часовима у оквиру 
редовне студентске 
праксе и вежби у 
оквиру одређених 
испита. 

 

 

У договору са 
факултетом одредити 
начине мотивације за 
укључивање студената 
волонтера у 
ваннаставне 
активности. 

Директор 

Наставници ОШ 
„Антон Скала“ 

2019-2023 

Потписан 
протокол о 
сарадњи 

Број студената 
на пракси и 
редовним 
вежбама. 

Број студената 
волонтера у 
оквиру ванна-
ставних акти-
вности. 

Протокол 

Евиденције о 
доласку 
студената у 
дневницима, 
евиденционе 
листе у ПП 
служби; 
извештаји 
наставника о 
спроведеним 
ваннаставним 
активностима у 
које су 
укључени 
студенти, 
волонтери 
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2.Мере 
превенције 
осипања 
ученика 

Формирање 
предшколских група 

Обезбеђивање 
адекватног простора и 
материјала за 
реализацију 
васпитнообразовних 
активности у 
предшколском узрасту. 

Директор 
Школски одбор 

2019-2023 

Обезбеђен и 
опремљен 
простор, 
формиране 
предшколске 
групе, 
обезбеђен 
наставни 
кадар. 

Формиране 
групе са 
израђеним 
планом и 
програмом 
активности које 
се реализују, сајт 
школе, 
годишњи план и 
програм рада 
школе и 
извештај о 
реализацији 

3. Подстицање 
ране 
интервенција  

Израда пројекта за 
рану интервенцију 

Реализовање пројекта 
који укључује децу 
предшколског узраста. 

Тим  за 
организацију и 
спровођење 
развојног плана 

2019-2023 

Број деце 
укључен у 
третмане ране 
интервенције. 

Сајт школе, 
извештаји, видео 
записи 

Обезбеђивање просто-
ра и наставног 
материјала путем 
пројекта 

Директор 
Школски одбор 

2019-2023 

Обезбеђен 
адекватан 
простор и 
неопходна 
опрема за 
примену 
третмана ране 
интервенције. 

Сајт школе, 
извештаји, видео 
записи 

Повезивање са пре-
дшколским 
установама, и 
установама 
здравствене заштите. 

Психолог 

Педагог 
2019-2023 

Број посета, 
консултација 
и одржаних 
састанака 
путем телефо-
на или лично. 

Сајт школе, 
извештаји, видео 
записи 
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4. Обезбеђивање 
додатне 
подршке 
ученицима у 
циљу оствари-
вања исхода 
образовања 

Ангажовање 
наставника из 
продуженог боравка, 
индивидуалних 
наставника, 
медицинских 
сестара, личних 
пратиоца у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима 

Укључивање 
наставника из 
продуженог боравка, 
индивидуалних 
наставника, 
медицинских сестара, 
техничког особља, 
личних пратиоца у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима 

Наставници из 
продуженог 
боравка, 
индивидуални 
наставници, 
лични 
пратиоци, 
медицинске 
сестре, техничко 
особље 

Сваке 
школске 
године 

Већи број 
реализованих 
вананставних 
активности 
остварених 
исхода 

Сајт школе, 
фејсбук, 
страница школе, 
дневници 
образовно 
васпитног рада, 
евалуација 
ИОП-а, 
терапијски 
дневници 

Едукација ученика 
кроз пројекат 
,,Медицинске собе“ 

Подела aнкета 
родитељима  који су 
сагласни да укључе 
дете у едукацију у 
медицинској соби 

наставници 2019.год 

50%родитеља 
је 
заинтересован
о за 
медицинску 
едукацију свог 
детета 

Попуњене 
анкете 

  

Едукација ученика у 
,,медицинској 
соби,,поштујучи 
протокол едукације 

1 дефектолог  

1 медицинска 
сестра 

У току шк. 
2018/2019. 
године 

50% ученика је 
укључено у 
едукацију у 
Медицинској 
соби 

Картони 
учесника 
едукације 
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8.5. ЕТОС 

                                                                                                                             ЕТОС 

Развојни циљ Развојни задатак 
Опис 

активности  

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 

 успеха 
Извор доказа 

1.Сензибилисат
и ученике и све 
запослене у 
школи за 
квалитетније 
међусобне 
односе у циљу 
стварања 
подстицаје 
радне 
атмосфере 

Подршка личном и 
социјалном развоју 
ученика 

Понудити разноврсне 
ваннаставне 
активности 
прилагођене 
могућностима и 
специфичностима 
ученика. 

 

Пријатељи деце 

Руководиоци 
секција 

 

Континуира
но ; 

2018-2023 

Већи број деце 
укључен у 
ваннаставне 
активности. 

Извештаји, 

дневници, сајт, 
фб страница 

Подршка и помоћ 
ученицима при 
организацији 
различитих 
манифестација, облика 
дружења и обилазака 
друштвене средине. 

Одељенске 
старешине 

Подстицање 
позитивних ставова и 
развој социјалних 
вештина ученика 

Идентификовати 
проблеме у понашању 
и направити стратегије 
у циљу модификације 
понашања и израдити 
план додатне подршке  

Тим за појачан 
васпитни рад  

Континуира
но ; 

2018-2023 

Облици 
непожељног 
понашања су 
редуковани 
применом 
стратегија и 

Извештаји, 

листе праћења 
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Праћење стратегија за 
модификацију 
понашања и 
прилагођавање истих 

Одељењске 
старешине 

планова 
додатне 
подршке 

Обезбедити безбедно 
и сигурно партици-
пирање свих 
учесника 
васпитнообразовног 
процеса 

Едукација и 
информисање о 
облицима насиља, 
злостављања и 
занемаривања свих 
заинтересованих 
страна. 

Тим за заштиту 
од 
дискриминације
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Континуира
но ; 

2018-2023 

Број одржаних 
предавања, 
радионица, 
семинара и 
број 
укључених 
наставника и 
ученика. 

Извештаји, 
евиденционе 
листе, 
фотографије 

Организација 
едукативно-
психолошких 
радионица које се 
односе на мирно 
решавање конфликта, 
медијацију, 
толеранција, 
поштовање ра-
зличитости, реаговање 
у ситуацијама насиља. 

ПП  служба 

 

Тим за заштиту 
од 
дискриминације
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
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2.Унапређивање 
међусобних 
односа ученика, 
наставника и 
родитеља школе 
у циљу 
ефикасније и 
успешније 
реализације 
образовно-
васпитних 
циљева. 

Реализација плана и 
програма сарадње са 
родитељима и 
старатељима 

Отворен дан школе 
наставници 

 

један дан у 
месецу сваке 
школске 
године 

10 %родитеља 

/старатеља 
присуствује 
образовно-
васпитном 
раду   

Извештаји, сајт и 
фб страница, 
анкете, 
фотографије, 
видео записи 

Предавања за 
родитеље ученика 
првих и осмих разреда 

 

Психолог и 
педагог 

 

2018-2023 

Родитељи 
присуствују 
предавању и 
укључени су 
саветодавни 
рад 

 

Спортски дан или 
заједнички излет 

Наставници из 
продуженог 
боравка и 
физичког 
васпитања 

2019-2023 

Реализован 
спортски дан 
и заједнички 
излет 

Промовисање школе 
и свих актера 
васпитно-образовног 
рада 

Ажурирање сајта 
школе, фб страница, 
учествовање на 
медијима, трибинама, 
пројектима, 
манифестацијама. 

Администратор 
сајта,  

Пријатељи деце 

Континуира
но ; 

2018-2023 

Број 
манифестациј
а, догађаја, 
трибина и 
појављивања 
школе у 
медијима. 

Фб страница, сајт 
школе, но-
вински чланци 
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3.Промовисање 
успеха наставни-
ка и ученика. 

Подржавање и јавно 
истицање успеха 
наставника и 
ученика. 

Израђивање паноа 
месеца са 
фотографијама 
истакнутих наставника 
и ученика, постављање 
фотографија на сајту 
школе, фб страница 

Директор 

ПП служба 

Администратор 
сајта, 

 

Периодично 

Од 2018-2023 

Израђен пано 
на којем  се 
истичу 
фотографије  
запажених 
наставника и 
ученика и 
објављивање 
истих на сајту  
и фб 
страници 
школе. 

Фотографије, 
записници НВ 

Увести интерни 
систем награђивања 
наставника и 
ученика. 

Утврдити критеријуме 
за награђивање и 
начин награђивања 
према постигнутим 
резултатима. 

Директор 

Школски одбор 

ПП служба 

Од 2018-2023 

Израђен јасан 
правилник са 
утврђеним 
критеријумим
а и врстама 
награда, број 
награђених 
наставника и 
ученика. 

Записници, 

Правилник 
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8.6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 
                                        ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

Развојни циљ Развојни задатак Опис активности  
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.Унапређење 
система 
руковођења, 
организације, 
управљања и 
обезбеђивање 
квалитета и 
успешности рада 
школе. 

Рад на 
усклађивању 
планова и 
програма свих 
органа школе. 

Анализа и договор 
приликом израде 
планова рада свих 
органа школе. 

Руководиоци 
стручних 
органа 

Почетком 
сваке шко-
лске године 

Усклађени 
планови и 
програми рада. 

Документација 

Унапређење 
система за праћење 
и вредновање 
квалитета рада 
школе. 

Редовно вршење 
педагошко 
инструктивног увида 
и праћење образовно 
васпитног рада. 

Директор 
Педагог, 
Психолог 

Током 
године, по 
плану рада 

Број посећених 
часова. 

Евиденција о 
посећеним 
часовима, 
извештаји 

Равномерно 
распоредити 
задужења 
запослених у 
школи. 

Прецизна, 
демократска и 
праведна подела 
активности 
члановима колектива, 
у складу са 
способностима и 
интересовањима. 

Директор  

Почетком 
школске 
године, по 
потреби 

Равномерна 
подела 
задужења на 
све чланове 
колектива. 

ГПРШ,40 
часовна радна 
недеља огласна 
табла школе 
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Успостављање јасне 
организационе 
структуре са 
дефинисаним 
процедурама и 
носиоцима одгово-
рности. 

Прецизно и јасно 
подељена задужења, 
одговорности и 
обавеза 

Директор 
Руководиоци 
тимова 
Дежурни 
наставници 
Школски одбор  

Почетком 
сваке 
школске 
године 

Добра комуни-
кација и 
одсуство 
неразја-
шњених 
процедура.  

Унутрашња 
систематизација
, мапа 
организационе 
структуре, 
правилници 
шк., протоколи 

Подстицање 
отворености и 
поверења за 
промене и 
иновације у школи. 

Подршка, и 
подстицање 
наставника за 
примену савремених 
наставних средстава, 
метода и облика рада 
у настави. 

Директор 
Стручна већа 
Педагог 

Током године 

Коришћење 
разноврсних 
наставних 
средстава, 
метода и 
облика рада. 

Извештаји ПП 
службе, дире-
ктор 
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Одржавати 
адекватно 
успостављен систем 
информисања о 
свим важним 
питањима о школи. 

Благовремено 
обавештавање од 
стране руководећих 
органа школе о свим 
важним 
информацијам у вези 
функционисања 
институције. 

Директор 

Представник 
Заједнице 
школа за 
ученике са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
Републике 
Србије 

Руководиоци 
актива и 
стручних већа 

 Синдикат 
представници 
струковног 
удружења-
Друштва 
дефектолога  

  

Током године 

Све важне 
информације 
су 
благовремено 
и јасно 
истакнуте на 
огласној табли 
школе; на 
седницама НВ, 
СР, ШО 

 записници 
седница НВ, СР 
, ШО 

2.Повећање 
компетенције 
наставника 
сталним стручним 
усавршавањем 

Пажљиво 
планирати стручно 
усавршавање у 
циљу   
континуираног 
развоја наставника, 
стручних 
сарадника и 
директора школе 

На састанцима 
Стручних већа 
изабрати 
акредитоване 
семинаре, 
конференције  и 
одредити наставнике 
и термине за угледне 
часове 

Тим за стручно 
усавршавање 

наставници 

2018-2023 

Реализован 
број конгреса, 
семинара, 
студијских 
посета и 
пројеката. 

Сертификати, 
уверења, 
дипломе 
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Планирање 
стицања звања 
наставника и 
стручних 
сарадника 

Упознавање 
наставника и 
стручних сарадника 
са условима и 
поступцима 
напредовања и 
стицања звања(на 
наставничком већу)  

директор 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуиран
о 

Сви 
наставници и 
стручни 
сарадници 
школе су 
упознати са 
условима и 
поступцима 
напредовања и 
стицања звања 

Записника са 
седнице НВ 

 
Достављање захтева и 
доказа о испуњености 
услова за стицање 
звања (члан 
35.Правилника): 
Стручном већу, 
наставничком 
већу,савету родитеља, 
као и прибављање 
позитивног мишљења 
наведених  

 

Кандидат за 
стицање звања 

 

 

 

 

 

 

 

Већи број 
захтева 
предатих 
правној 
служби 

 

 

 

 

 

Евиденција 
броја захтева 
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Посета просветног 
 саветника часовима  
подносиоцима  
захтева за стицање 
 звања и давање 
 мишљења након  
посете часа 

 

 
Директор доноси 
 решење о стицању  
звања-педагошки 
 саветник /  
самостални  
педагошки саветник  
 

 

 

 

Просветни 
саветник 

 

 

 

 

 

директор 

 

Број 
евидентираних 
посета часова 
од стране 
просветног 
саветника 

 

 

 

Број решења 

 

 

Дневници рада 

Мишљење 
просветног 
саветника  

 

 

 

решења 

3.Побољшање 
материјално 
техничких услова 
школе 

Изградња нове сале 
за физичко са 
терапеутским 
блоком 

Извођење радова у 
одређеном простору 
дворишта 

 

Директор 

Школски одбор 

Тим за развојно 
планирање 

Извођачи 
радова 

 

Март 2018-
септембра 
2019 

Изграђена сала 
са основним 
садржајима. 

Документација 
о изради, 
извештаји, 
фотографије 
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Опремање 
терапеутског 
блока-медицинска 
соба 

 Потписивање 
Уговора о уступању 
опреме и средстава за 
спровођење 
програмских 
активности по основу 
пројекта 
,,Медицинске собе,, и 
међусобним 
обавезама по основу 
спровођења 
програмских 
активности са Савезом 
удружења за помоћ 
особама са аутизмом 
Србије    

 

Директор 

Руководство 
Савеза 

 

 

2019.год 
Потписан 
уговор 

Документација 
о пројекту, 

Уговор, 

  

Опремање 
медицинске собе кроз 
пројекат са Савезом 
удружења за помоћ 
особама са аутизмом 
Србије   медицинском 
опремом и 
потрошним 
материјалом као и 
приручницима  за 
едукације особа са 
аутизмом       

Директор 

Руководство 
Савеза 

 

2019.год 

Отворена 
медицинска 
соба са 
медицинском 
опремом и 
потрошним 
материјалом 
као и 
приручницима  
за едукације 
особа са 
аутизмом       

Опремљена 
медицинска 
соба 

фотографије 
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Комплетирање 
медицинске собе 
разноврсним 
медицинским 
апаратима и опреме 
(ЕКГ апарат, ЕЕГ 
апарат, апарат за 
ултразвук, метални 
ормар за држање 
ситног материјала, 
колица за 
инструменте)путем 
донација и пројеката 

Директор 

Тим за развојно 
планирање 

представници 
локалне 
самоуправе  

Од 2019-2023 

Набављени 
ЕКГ апарат, 
ЕЕГ апарат, 
апарат за 
ултразвук, 
метални ормар 
за држање 
ситног 
материјала, 
колица за 
инструменте се 
користе у 
едукацији деце 

Евиденција у 
картонима за 
кориснике  

 

Опремање 
терапеутског блока 

Слана соба, 
сензорна 
соба,сензомоторна 
играоница 

Набавка специфичне 
опреме путем 
пројеката и донација 

Директор 

Тим за праћење 
пројеката 

Тим за сарадњу 
са локалном 
самоуправом 

Од јуна 2019-
2023 

Набављена 
опрема за 
терапеутски 
блок- Слана 
соба, сензорна 
соба,сензомото
рна играоница 

Уговори о 
донацији 

Пројекти 

опрема 

 

Опремање  
библиотеке  

 

Набавка ормана за 
књиге и завеса за 
простор библиотеке 
путем пројекта 

Директор 

Особа задужена 
за вођење 
библиотеке 

2018-2019 
Набављен 
орман и завесе 
за библиотеку 

Документа 
пројекта и 
набављеног 
ормана и завеса 

Богаћење књишког 
фонда 

Министарства 
просвете 

донатори 

2019-2023 

Књишки фонд 
је обогаћен 
стручном и 
едукативном 
литературом 

Попис књига 
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Опремање 
учионица 

Набавка завеса у свим 
учионицама и  
расхладни 
уређаји(климе)за 
поједине учионице   

Директор 

Тим за сарадњу 
са локалном 
самоуправом 

донатори 

У току 2018-
2019 

Постављене 
завесе и клима 
уређаји 

Чињенично 
стање 

Рачуни, 
уговори 

4.Обезбедити 
довољан број 
индивидуалних 
наставника према 
потребама 
ученика 

Обезбедити 
индивидуалне 
третмане свим 
ученицима до краја 
школовања у нашој 
школи (логопед, 
реедукатор 
психомоторике, 
корективне вежбе) 

Прибављање 
мишљења 
интерресорних 
комисија; педагошки 
профили ученика; 
укључивање свих 
ученика који имају 
решење интерресорне 
комисије у третмане 
уколико Школска 
управа одобри 

Школска 
управа 

Директор 

Школски одбор 

Савет родитеља 
Одељенске 
старешине 

 

2018-2023 

Обезбеђени 
тремани код 
логопеда и 
реедукатора 
психомоторике 
ученицима 
виших разреда 
који имају 
мишљење 
интерресорне 
комисије.  

Извештаји 
терапеута 

5.Унапредити 
безбедност 
ученика у школи 

Обезбедити 
закључавање 
школске зграде и 
капије 

Утврдити 
најједноставнији 
начин да школа за 
време наставе буде 
закључана (улазна 
врата и капије). 

Директор 
Школски одбор 

2018-2019 

Две капије и 
улазна врата 
школе имају 
обезбеђен 
систем 
закључавања и 
постоји особа 
која је 
задужена да 
контролише да 
ли се 
закључавање 
спроводи. 

Видео надзор, 
постављени 
система за 
даљинско 
закључавање на 
улазним 
вратима, 
засписници са 
школског 
одбора 

Набавака система за 
даљинско 
закључавање 
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6.Омогућити 
увођење 
иновација у раду 

Укључивање 
наставника на 
сертификоване 
међународне 
обуке. 

Пратити програм 
међународних обука 
у земљи и Европи и 
утврдити 
критеруијум за 
одабир приоритета и 
наставника који ће 
похађати одређене 
обу-ке. 

Директор, Тим 
за стручно 
усавршавање 

2020-2023 

Број наста-
вника који су 
прошли 
међународну 
едукацију. 

Сертификати, 
уверења, 
фоторграфије, 
презентације, 
извешта-ји 

Учешће у 
међународним 
пројектима. 

Одредити тим који ће 
да прати међународне 
пројекте, редовно 
обавештавање 
наставника и учешће 
на копнкурсу. 

Директор, Тим 
за међунаро-
дне пројекте 

2018-2023 

Број пројеката 
на који је 
школа 
конкурисала и 
број 
реализованих 
пројеката. 

Уговори о 
реализацији 
пројетка, 
извештаји, 
израђени 
пројекти и 
потврда о 
конкурисању 

7.Подизање угледа 
школе у окружењу 
и мотивисање 
родитеља за упис 
првака 

 Промовисање 
школе 

Учешће и 
организација на 
манифестацијама, 
трибинама, 
конгресима; Медијска 
заступљеност. 

 

Директор 
Пријатељи деце  

Тим за развојно 
планирање 

Тим за стручно 
усавршавање 

2018-2023 
Број учешћа на 
планираним 
активностима. 

Извештаји, 
сертификати, 
форографије, 
снимци, 
линкови 
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9. ЗАКЉУЧАК 

 
Циљ деловања стручног актива за развојно планирање и израђеног Развојног плана школе је да се 
унапреди и осавремени образовно васпитни процес, кроз дефинисане циљеве , задатке у кључним 
областима вредновања и конкретизацију свих планираних активности . 
 
 
Све већи број реализатора је укључен у реализацију активности и задатака  дефинисаних 
развојних циљева. 
 
Отворени смо за све сугестије и идеје, као и за размену искустава, како од основних актера у 
образовно васпитно процесу, тако и од родитеља, социјалних партнера и органа руковођења. 
  
 
Уколико  буде неопходно, Школски развојни план биће допуњен или коригован у складу са 
актуелним потребама школе и свим актерима образовно-васпитног  процеса. 

 
 
Чланови Актива за развојно планирање: 
 

Сандра Скенџић, Дефектолог наставник-Наставник разр. - предметне наставе 

Татјана Цакић, Дефектолог /наставник -Наставник инд. наставе – реедукатор психомоторике 

Дражена Јелача Јовановић, Дефектолог наставник -наставник разредне наставе 

Андрија Недовић, Дефектолог наставник -наставник у боравку 

Kсенија Сулејмановић, педагог 

Снежана Бабовић Димитријевић, дефектолог /наставник -наставник инд. наставе – логопед 

Представник Ученичког парламента 
 
Представник родитеља  

Бојана Масончић, представник локалне самоуправе ШО 
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