
Планирање развоја 
школе 

• Тим за развојно планирање 

-Директор 

-Педагог 

-Јелена Станковић 

Зорица Лукић 

-Далиборка Мишчевић-Председник Савета родитеља 

- Александар Милошевић-Представник Локалне самоуправе  

- Кристина Јовановић-председник Ученичког парламента 

 



Циљеви: 

• Разумевања значаја развојног 
планирања као предуслова за 
квалитетан рад у  школи  

 

• Разумевање значај развојног плана у 
спољашњем вредновању рада 
установе (екстерна евалуација) 
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УСАВРШАВАЊЕ 

ИЗГРАДЊА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

КОМПЕТЕНТНА, 

ОДГОВОРНА,  

САМОСТАЛНА ДЕЦА 

А
К
Т
И
В
Н
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С
Т
 

НОВИ ПРОГРАМ И УЏБЕНИЦИ 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

УМРЕЖАВАЊЕ 
ШКОЛА 



 

Слободан 

оквир 

Вишегодишње 

 планирање 

Писани 

 документ 

Где смо сада 

Како 

радимо 

Досадашња искуства/самовредновање 



РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 

Појам: 
• стратешки процес континуираног 

планирања у образовно-васпитним 
установама и основа за остваривање 
неопходних промена у свим сегментима 
школског живота.  
 

Обезбеђује: 
• Квалитет наставе 
• Развој аутономије школе 
• Учешће свих интересних група 
• Уважавање посебности и специфичности 

установе 
• Дугорочни развој школе  

 



ФАЗЕ ПРОЦЕСА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА  

 

• ФАЗА АРТИКУЛАЦИЈЕ  

 

• ФАЗА КОНТАКТА И ДОГОВАРАЊА  

 

• ФАЗА ДИЈАГНОЗЕ  

 

• ФАЗА ОДРЕЂИВАЊА ТЕЖИШТА ПРОМЕНЕ  

 

• ФАЗА ПЛАНИРАЊА  

 

• ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

• ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 



Одрживи развој школе 
1

4
.0

5
.2

0
1

7
 1

0
:2

0
 

7 Marko Selaković 

 



Мисија, визија и стратегија 

• Мисија и извештај: Разлог зашто смо 
у послу 

• Визија: Слика будућности – шта 
желимо да постигнемо 

• Стратегија: План за повезивање 
мисије и визије 



MИСИЈА 
Разлог зашто 
смо у послу. 

ВИЗИЈА 
Слика 

будућности 

Шта желио 
да 

постигнемо? 

Мисија, визија и стратегија 
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ДЕЛОВИ / ЕЛЕМЕНТИ ШРП-а 

♥♥ Лична карта   
  ♥♥ Анализа стања (самовредновање +SWOT 

анализа) 
     ♥♥ Мисија  
   ♥♥ Ресурси (унутрашњи и спољашњи) 
        ♥♥ Визија  
    ♥♥ Области промене –стратегија развоја 
               ♥♥ Развојни циљеви 
                  ♥♥ Задаци и активности 
                     ♥♥ План евалуације 
 
 



Анализа стања у школи   

Где смо?  
 

На почетку треба сагледати и анализирати 
мотивисаност, опредељење и енергију људи 
да се прихвате нових тадатака, као и отпор 
према променама. Да би до промена и дошло, 
треба утврдити где заправо јесмо, шта је 
позитивно у раду наше школе, а које су њене 
мањкавости.  
 
 САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 SWOT АНАЛИЗА 



SWOT АНАЛИЗА 
 

Предности (Strenghts) Недостаци, слабости (Weaknesses) 

УНУТРАШЊА АНАЛИЗА 

Наведите предности, добре стране наше школе? 

Због чега је добро бити ученик у нашој школи?  

Шта у школи треба и надаље неговати и  

развијати? 

• Традиција 

• Компетентни наставници 

• Квалитетна настава  

• Разноврсне ваннаставне активности 

• Опремљени кабинети 

• Стручно усавршавање 

• Сарадња са... 

Које су мане, недостаци, лоше стране у раду аше 

школе?  

Шта би ваљало уклонити,  свакако променити? 

 

• Нестручни наставници 

• Стручно усавршавање 

• Сарадња са... 

• Информисање 

• недекватно опремљен простор  

• Квалитет рада 

 

Могућности  (Opportunities) Опасности  (Threats) 

ШКОЛА У ОДНОСУ НА ОКРУЖЕЊЕ 

Које могућности из окружења су неискоришћене?  

Који се потенцијали могу искористити за развој  

школе? Шта би свакако требало подстицати?  

 

• Умреженост 

• Подршка медија 

• Стручна подршка 

• Социјално партнерство 

• Стручно усавршавње - мотивација 

 

 С којим се реалним потешкоћама суочавамо? Које  

Све реалне околности угрожавају и спречавају  

Оптимални развој школе? 

 

• Недовољна подршка с.партнера 

• Недостатак финансија 

• Немотивисаност запослених 

• Ненформисаност 

• ... 
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МИСИЈА 
КАЗУЈЕ: 
• Ко смо ми?  

• Зашто постојимо?  

• По чему смо специфични и посебни?  

• Који “производ” “производите”? 

• Ко су ваши корисници?  

• Коју вредност пружате својим корисницима? 

• (једним делом законски одређена). 

 

МИСИЈА је изјава о сврси, тј. разлог нашег  

постојања. Наводи корист коју установа треба  

да донесе својој околини. Формулисана је тако да  

се из ње изводе циљеви квалитета установе. 

Вредности и уверења установе! 
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ВИЗИЈА ИЛИ ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ/ ИДЕАЛ 
КОМЕ СЕ ТЕЖИ 

«...ЈЕ УМЕТНОСТ ВИЂЕЊА ОНОГА ШТО ЈЕ 
НЕВИДЉИВО» 

   -Џонатан Свифт- 
 
 
“САМА СРЖ РУКОВОЂЕЊА ЈЕ  
ДА ИМА ВИЗИЈУ. ТО МОРА ДА  
БУДЕ ВИЗИЈА КОЈУ ЋЕТЕ  
ЈАСНО И СНАЖНО ИЗРАЗИТИ У 
СВАКОЈ ПРИЛИЦИ. НЕ МОЖЕТЕ ГРАДИТИ  
КУЛУ ОД КАРАТА!” 
     Отац Тиодор Хезбург- 



РАЗВОЈНИ- СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ... 

• Развојни/стратешки циљева треба установу 
да преведу из садашњег статуса и ситуације 
(мисија) до њеног будућег утврђеног циља 
– идеала коме тежимо(визија).  

• Сви стратешки циљеви 

 треба да буду у складу 

  са Визијом.  
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...  • Казују шта у школи мењамо да бисмо остварили визију!!!  

• Представљају промену коју  желимо да постигнемо и 
очекиване исходе те промене!!! 

 

Садрже одговоре на следећа питања: 

• КОЈУ ПРОМЕНУ ЖЕЛИМО 

• КОЈИ ЈЕ ОЧЕКИВАНИ ИСХОД ТЕ ПРОМЕНЕ 

  ( како бисмо, чиме ћемо.. ) 

• КО ЋЕ ИМАТИ КОРИСТ ОД ТЕ ПРОМЕНЕ (увек о томе 
водимо рачуна, јер ако нико нема користи...?!) 

Они су уопштени и далекосежни, дугорочни! 
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РАЗВОЈНИ ЗАДАЦИ 

Како и шта радимо да бисмо остварили циљеве тј. како ћемо 
променити оно што желимо да мењамо. 
Задаци воде остварењу циља.  
Задаци су конкретни. 
 
Из једног циља произилази више задатака (оптимално 3-4 задатка). 
Треба да буду мудро постављени. 
 

Мерљиви-  да се могу евалуирати 
Увремењени- мора се предвидети временски период за 

остваривање 
Достижни- треба да буду остварљиви у односу на ресурсе 

којима располажемо 
Релевантни- треба да буду у складу са циљем 
Одређени- треба да буду јасни  
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Активности 

...то су сви ситни, најситнији, најконкретнији кораци које треба  

предузети да би се реализовао Један задатак. 

Сваки задатак се дели на више активности. 

 

• План активности требало би да обухвати јасне и мерљиве назнаке о 
томе КАДА би поједине активности требало да почну да се реализују, 
КО је одговоран за ту реализацију и КАКАВ РЕЗУЛТАТ се очекује од те 
активности.  

 

• Квалитет плана активности зависи од тога колико добро може да 
прикаже реалан и поуздан процес кроз који школа пролази од 
садашње ситуације до постизања стратешког циља  

 

 

 



14.5.2017 

1
9
 

...активности 

• Приликом планирања активности најважније 
је време -оставити довољно времена за 
реализацију. 

• Потребно је дефинисати акциони план  кроз 
дефинисање:  
 

активности (ШТА?) 
носиоце активности (КО?) 
ниво одговорности (КО?) 
време реализације (КАДА?) 
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ЕВАЛУАЦИЈА 
ЕВАЛУАЦИЈА ЈЕ НАЧИН ПРОВЕРАВАЊА ДА ЛИ СМО ПОСТИГЛИ  
ОНО ШТО СМО ЖЕЛЕЛИ И ДА ЛИ ЈЕ ТО ДОБРО. 
 Одговара на питања: ШТА, КО, КАКО, КАДА И ЗА КОЛИКО? 
 
ЕВАЛУАЦИЈА САДРЖИ:  
1.КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА / ПОКАЗАТЕЉИ / ИНДИКАТОРИ – ШТА??? 

Шта је реално да ће се променити после реализације евалуираног  
задатка? Шта очекујемо да ће се у школи квалитативно и квантитативно  
променити? Представљају ниво и квалитет промене коју желимо да  
постигнемо. 
2.ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ –КАКО??? 

Начини помоћу којих пратимо, меримо промену (анкете, скале процене, 
документација, разговори,посматрање, попис...) 
3. НОСИОЦЕ АКТИВНОСТИ – КО??? 

Особе које врше евалуацију реализованих задатака.  
4. ДИНАМИКУ / ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ-РОК - КАДА И ЗА КОЛИКО??? 

Када се планира евалуација – у ком временском периоду (од-до)    
Евалуира се сваки задатак посебно. 

 



  
 

   ГОДИШЊИ 
ПЛАН 
РАДА 

                 

Основа: 

 
ШКОЛСКИ 
РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 

     САМОВРЕДНОВАЊЕ 



Развојни план 

Школски 
програм 

Годишњи план 
рада 

самовредновање 

самовредновање 



1.2. Елементи школског програма и годишњег 
плана рада школе међусобно су усклађени. 

 
Индикатори 

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен je акциони план школског 
развојног плана за текућу годину. 

1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни 
елементи школског програма. 

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у 
оквиру сваког разреда. 

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у 
оквиру сваког разреда. 



6.1. Планирање и програмирање у школи 
међусобно су усклађени. 

 

Индикатори 

6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана 
Законом. 

6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о 
резултатима самовредновања. 

6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о 
остварености стандарда образовних постигнућа.  

6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских 
средстава. 



Стручно усавршавање и професионални развој 
наставника, васпитача и стручног сарадника 

 

 Члан 129. 

 Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и 
без лиценце, дужан је да се стално усавршава ради 
успешнијег остваривања и унапређивања образовно-
васпитног рада и стицања компетенција потребних за 
рад, у складу са општим принципима и за постизање 
циљева образовања и стандарда постигнућа. 

 У току стручног усавршавања наставник, васпитач и 
стручни сарадник може професионално да напредује 
стицањем звања: педагошки саветник, самостални 
педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи 
педагошки саветник. 

 План стручног усавршавања у складу са 
приоритетима установе ради остваривања циљева 
образовања и стандарда постигнућа и приоритетима 
Министарства, доноси орган управљања установе. 

 



Како доћи до плана стручног усавршавања? 

• Сваки појединац утврђује своје потребе 
и израђује Лични план стручног  
усавршавања (предходи му писање 
радне биографије) 

• Стручни активи праве План стручног 
усавршавања на основу Личних 
планова и у складу са потребом већине 

• Педагошки колегијум процењује, 
разматра и предлаже План стручног 
усавршавња на нивоу установе, а на 
основу Планова стручних актива 

• Директор предлаже План стручног 
усавршавања Школском одбору 

• Школски одбор усваја План стручног 
усавршавања у оквиру Годишњег плана 
рада установе 



ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  ЗА  2012/13 

 Име и презиме 

Назив установе и радног места 

Последњи завршени ниво образовања 

Звање 

Ниво и врста образовања 

Знања и вештине потребне за обављање 
посла - компетенције (које поседујем) 
Знања и вештине које желим да развијем, 
унапредим у наредној години - компетенције 

Назив планираног стручног 
усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, друго 

полугодиште, зимски распуст) 

Прихваћено, одобрено 

У установи 

Ван установе 

                        



ЕВИНДЕНЦИОНИ  ЛИСТ  О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  ТОКОМ 2012/2013 
 ЗАПОСЛЕНОГ (име и презиме) 

назив / тема  врста / 
облик 

улога у 
активности 

организатор 

(институција, 
друш) 

ниво 
организова

ња     

место и 
време  

одржавања  

доказ о 
учешћу 

бр. сати 
/ 

бодови 

У  УСТАНОВИ (огледни часови, излагања и предавања, истраживање, пројекат, програм огледа, обука на нивоу школе) 

ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА 

СТРУЧНИ СКУПОВИ (конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање, симпозијум, округли сто, трибина) 

ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ ШКОЛЕ 

СТРУЧНА И СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ које остварује запослени у складу са личним планом професионалног развоја (неформални) 

 
 



Стручно усавршавање извештај на крају радне године-јун месец 

Облик стручног усавршавања Назив Време 

Начин учествовања 
(присуство, излагање, 
ауторство, вођење, 
координисање, 
остало...) 

Доказ (у виду 
потврде, 

извештаја, 
записника и сл.) 

Учешће на акредитованим 
програмима стручног 
усавршавања 

        

        

        

Учешће на осталим облицима 
стручног усавршавања 

        

        

        

Учешће у пројектима         

Објављени радови         

Аутор или коаутор 
(уџбеника,приручника,радне 
свеске, 
збирке,програма,пројекта, 
дидактичког средства) 

      

  

Чланство у стручним 
удружењима 

      
  

Награде         

Студијске посете         

Посете другим предшколским 
установама 

      
  

Датум предаје формулара 
одговорном лицу 

  


