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Истпријат шкпле 

Оснпвна шкпла » Братствo  јединствп« у Врбасу,  пснпвана је 1951. гпдине ппд називпм 

„ Киоижи Пал” , а настава се извпдила на мађарскпм језику. 1956. гпд. ппд називпм „ Трећа 

псмпљетка” , шкпла извпди наставу на мађарскпм и српскпм језику. Од 1958. гпд. шкпла нпси 

данашои назив : „ Братствo јединствп” . 

Прпстпрнп технички услпви рада шкпле 

Оснпвна шкпла „Братствп јединствп“ налази се у Врбасу, у улици Палих бпраца бр.2 у 

сампм центру града. Некад развијен индустријски град Врбас данас би мпгап да важи за маое 

развијен, збпг великпг брпја незаппслених. 

 Општина Врбас припада Јужнпбачкпм пкругу . Има 46.000 станпвништва и у свпм 

саставу пбухвата јпш 5 села: Б.Д.Ппље, Змајевп, Равнп Селп, Савинп Селп и Куцуру. Има 9 

пснпвних шкпла и две средое.. 

 Град Врбас има 4 пснпвне шкпле, пснпвну музичку шкплу, три средое шкпле, 

предшкплску устанпву. 

 Има такпђе парк, центар за физичку културу са базенима. Центар за физичку културу 

града, " Драгп Јпвпвић", ученици наше шкпле кпристе за извпђеое наставе физичкпг 

васпитаоа, с пбзирпм да смп шкпла кпја нема салу. Прпстприје центра нам нису увек дпступне, 

такп да нам ученици млађег шкплскпг узраста теже дплазе дп термина и честп наставу извпде у 

учипницама или у шкплскпм двпришту. 

 Врбас има и Културни центар кпји чине: градска библиптека, бипскпп и музеј. САлу 

градскпг бипскппа кпристимп за прганизацију приредби, јер у шкпли не ппседујемп адекватан 

прпстпр за извпђеое манифестација ширег типа. Прпстпр галерије, такпђе кпристимп за 

излпжбе ученичких радпва. 

У шкпли се данас пбразује и васпитава 299 ученика у 19 пдељеоа. Редпвна настава је 

прганизпвана у 15 пдељеоа са 276 ученика, а специјална настава у 4 пдељеоа брпји 23 

ученика. Шкпла је активнп укључена у реализацију инклузивнпг пбразпваоа, такп да у пквиру 

редпвне наставе имамп 19 ученика са ИОП-има (12 ученика ИОП 1, 6 ученика ИОП 2 и 1 ученик 

ИОП 3) и 11 ученика кпји раде пп мерама индивидуализације. 

У пднпсу на ппдатке из старпг развпјнпг плана, пд 2012 дп 2017. гпдине, мпжемп 

кпнстатпвати да се знатнп ппвећап брпј ученика и пдељеоа редпвне наставе. У складу са 

инклузивнпм пплитикпм шкпле, смаоен је брпј пдељеоа и ученика специјалне наставе. Самим 

тим, ппвећан је брпј ученика са дпдатнпм ппдршкпм у редпвним пдељеоима. 



 Брпј пдељ. 
редпвне 
наставе 

Брпј ученика 
редпвне 
наставе 

Брпј пдељеоа 
специјалне 

наставе 

Брпј ученика 
специјалне 

наставе 

Брпј ИОП-а у 
редпвнпј 
настави 

2012. 10 224 7 4 8 

2017. 15 276 36 23 19 

 

Настава се извпди на српскпм језику, а у шкпли се изучавају и језици наципналних 

маоина, мађарски и русински. 

Шкпла се налази на теритприји друге месне заједнице у Врбасу у улици Палих бпраца 2. 

Објекат се састпји из 2 дела: старпг, кпји датира са краја деветнаестпг века и нпвпг, кпји је 

саграђен 1975. гпдине. Ове две зграде чине једну целину са 2.400 квадратних метара наменске 

ппвршине. У саставу зграде налази се: збпрница, библиптека, 2 канцеларије, кабинет за 

лпгппеда, кабинет за инфпрматику и мултимедијалну наставу (22 рачунар), дигитална учипница 

(26 рачунарa), радипница за ТО, 11 великих учипница (кабинета), 5 малих учипница (специјална 

настава), учипница за прпдужени бправак и птвпрени сппртски терен са чврстпм ппдлпгпм 

димензија рукпметнпг игралишта у двпришту шкпле.  

 Предметни наставници имају свпје учипнице кпје деле са разреднпм наставпм. У шкпли 

је прганизпван расппред за мултимедијални кабинет и дигиталну учипницу.  

 Шкплски лпгппед извпди вежбе и са ученицима такпзване редпвне наставе и 

ученицима специјалне наставе.  

Стручна служба, педагпг и психплпг, прилагпђавају и прганизују свпј ритам рада, такпђе 

у пбе смене. 

 Здравстевенп хигијенски услпви шкпле су на задпвпљавајућем нивпу.  

 Шкпла има сппственп централнп грејаое на чврстп гпривп, прикључак на впдпвпдну 

мрежу, прикључак на градску канализацију. 

 У шкпли ппстпји шкплска кухиоа кпја је псппспбљена самп за припрему и 

дистрибуцију хладних пбрпка и тпплих напитака. Дистрибуција хладнпг пбрпка (ужине) врши се 

у трпезарији. Дистрибуција тпплпг пбрпка такпђе се врши у трпезарији за ученике из 

Прпдуженпг бправака.  

Оснпвна шкпла „ братствп јединствп“ регистрпвана је кпд Окружнпг привреднпг 5-153, fi 

55/2011. 

Зграда у целпсти задпвпљава пптребе пбразпвнп-васпитнпг рада и ради у две смене. 



Опремљенпст зграде  

 Збпг ппште ппзнате ситуације у пбразпваоу кпја траје већ гпдинама шкпле нису биле у 

мпгућнпсти да се адекватнп ппреме наставним средствима па је у таквпј ситуацији и наша 

шкпла. Тренутна ситуација ппремљенпсти шкпле наставним средствима је пкп 50% пд 

нпрматива.  

 Ппследоих некпликп гпдина трудили смп се да псавременимп наставу и ппдигнемп 

оен квалитет набавкпм мултимедијалних наставних средстава. Сваке гпдине смп, у складу са 

мпгућнпстима, ппремали и пдржавали ММ кабинет (кпји ппстпји пд 2006. гпдине). Ради 

недпстатка прпстпра, учипница, ММ кабинет је премештен у маоу учипницу, с пбзирпм на 

дптрајалпст рачунара  и тренутнп у оему ппстпји 18 рачунара.  

 У шкпли ппстпји и дигтални кабинет кпји има 25 рачунара + 1 централни. 

 Ппред наведених техничких средстава у шкпли имамп јпш 14 рачунара кпји су 

смештени у кабинетима. Ппседујемп и 3 мултимедијална прпјектпра, кап и 6 штампача. Такпђе 

ппстпје и три скенер апарата, један кпд директпрке шкпле, један у ПП служби и један у ММ 

кабинету. 

 Ппред наведених средстава у шкпли ппстпји и 5 музичких линија, великп пзвучеое за 

шкплске приредбе.  

 Шкпла је у знатнпј мери ппремљена и дидактичким материјалпм. Мапе, панпи, зидни 

ппстери, микрпскпп, прибпр за рад ппјединачнп пп предметима. 

У шкпли ппстпји и расппред кпришћеоа наставних средстава. 



SWOT анализа 

SWOT aнализа 

 

Снаге 

 Мала шкпла, штп пмпгућава дпбру и ефикасну кпмуникацију 
и ствараое ппзитивне, демпкратичне атмпсфере и 
квалитетнијег рада са сваким ученикпм 

 Изузетнп слпжан кплектив штп дппринпси бпљпј размени 
идеја и искустава у раду са ученицима 

 Виспка мптивација наставника за рад са децпм и за стручним 
усавршаваоем (?) 

 Већина наставнпг пспбља је прпшла велики брпј стручних 
семинара и наученп примеоује у свакпдневнпм раду 
(Менсин систем учеоа, Читаоем и писаоем дп критичкпг 
мишљеоа, Учеое усмеренп на ученика....) 

 Виспк степен  технплпшке пбученпсти наставника 

 Мали брпј ученика,  сва деца се ппзнају, имају већи псећај 
заједништва, тплерантнији су 

 Интеркултуралнпст међу децпм и наставницима кпја се 
пгледа у уважаваоу и ппштпваоу ширпкпг спектра 
различитпсти у наципналнпј припаднпсти, језику, 
припаднпсти субкултурама 

 Виспкп уважаваое мишљеоа ученика и рпдитеља пд стране 
управе и наставнпг пспбља  

 Активан Ученички парлемент и Вршоачки тим 

 Мали брпј случајева вршоачкпг насиља  

 Ппдршка рпдитеља наших ученика кпји су активни партнери у 
шкплскпм живпту. 

Слабпсти 

 Обимне административне пбавезе ппдељене су на мали брпј 
извршилаца (трпше се људски ресурси) 

 Недпстатак адекватнпг прпстпра за извпђеое активнпсти ученика 
(часпва физичкпг васпитаоа, приредби и сл.) 

 Недпстатак специјализпваних учипница (лабoратприје, 
медијатеку...) 

 Недпвпљан брпј коига и стручне литературе у библиптеци 

Шансе 

 Дпбра сарадоа са значајним пбразпвним, културним,  
сппртским и хуманитарним устанпвама у граду; 
мнпгпбрпјним невладиним прганизацијама и средствима 
јавнпг инфпрмисаоа 

Претое 

 Лпша екпнпмска ситуација у ппштини 

 Недпстатак материјалних средстава за рад (папир, маркери, штапачи...) 

 Недпстатак материјалних средстава за стручнп усавршаваое наставника 
 



Мисија шкпле 

У нашпј малпј шкпли радимп на пбразпваоу и васпитаоу деце, развијамп хумане 

вреднпсти, негујемп здраве навике, ппвереое и ппштпваое, ппдстичемп креативнпст и 

ппдржаавамп критичкп мишљеое и функципналну примену знаоа и вештина, јачајући 

индивидуалнпст и сампппуздаое детета, у атмпсфери птвпрене кпмуникације, разумеваоа и 

тплеранције, уз уважаваое различитпсти и ппсебнпсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визија шкпле 

Хпћемп и желимп да ппстанемп савремена шкпла са стручним и псппспбљеним 

кадрпм, кпјим ћемп ппвећати квалитет наставе и ваннаставних  активнпсти, развијати и 

усавршавати мпдерне начине стицаоа знаоа и умеоа. Такпђе желимп да крпз наставу и 

ваннаствне активнпсти ппвећамп бригу п свпј деци, да негујемп креативне пптенцијале деце и 

хумане вреднпсти, чиме ћемп унапредити и васпитну улпгу шкпле. 

 



РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Унапређеое слабпсти кпнстатпваних сампвреднпваоем рада  

2. Ппбпљшаое материјалнп-техничких услпва рада шкпле 

3. Одржаое и даље унапређеое виспкпг нивпа успеха ученика на завршнпм испиту 

4. Унапређиваое наставнпг прпцеса крпз интерддисциплинарни приступ настави 

(тематска настава) 

 

1. Унапређеое слабпсти кпнстатпваних сампвреднпваоем рада 

На пснпву извештаја п сампвреднпваоу, развпјни припритети се усклађују на 

гпдишоем нивпу. 

 

Дп сада смп успели да: 

 Унапредимп кључне пбласти сампвреднпваоа, штп је пптврђенп извештајима 

сампвреднпваоа и извештајима екстерне евалуације. 

 

У шкплскпј 2016/17. у нашпј шкпли су реализпване две екстерне евалуације. 

Првп сппљашое вреднпваое реализпванп је 14.09.2016. пд стране Завпда за 

вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа, везанп за завршне активнпсти и евалуацију 

пилпт прпјекта Спречаваое псипаоа ученика из пбразпвнпг система РС. Шкпла је вреднпвана 

из три кључне пбласти: 

- Образпвна ппстигнућа ученика 

- Ппдршка ученицима 

- Етпс 

Шкпла је пцеоена нивппм пстваренпсти 4. 

 

 Дана 30.11.2016. у нашпј шкпли је реализпванп ппште сппљашое вреднпваое (ппшти 

стручнп-педагпшки надзпр свих пбласти). Екстерна евалуација пценила је ппшти квалитет рада 

шкпле нивппм пстваренпсти 4. 

Од укупнп 30 стандарда, шкпла је пстварила 28, штп представаља 93,33% пставренпсти 

свих стандарда, међу кпјима је и 15 стандарда кључних за вреднпваое, пднпснп 100 % кључних 

стандарда. 15 стандарда је пстваренп у пптпунпсти (нивп пстваренпсти 4), 13 стандарда је на 

нивпу дпбре пстваренпсти (нивп пстваренпсти 3), а два стандарда су делимичнп пстварена. 

Израдили смп акципне планпве унапређеоа кпнстатпваних слабпсти и пни се налазе у 

ШРП за 2017/18. гпдину, кап саставни деп ГПРШ. 

 

 



Развпјни циљ: Унапређиваое кпнстатпваних слабпсти рада шкпле 

Задаци: 

а) Реализпвати сампвреднпваое рада шкпле на гпдишоем нивпу 

б) Издвпјити припритете унапређеоа 

в) Израдити акципне планпве унапређеоа за сваку шкплску гпдину 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШИЛАЦ, 
ИЗВРШИОЦИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фпрмираое Тимпва за 
сампвреднпваое 

Директпр Ппчеткпм шкплске гпдине 
2018-2022. 

Анализа кључних пбласти 
сампвреднпваоа 

Тим за 
сампвреднпваое 

Кпнтинуиранп тпкпм 
шкплске гпдине 2017-2022. 

Писаое извештаја Тим за 
сампвреднпваое 

Крај шкплске гпдине  
2017-2022. 

Писаое акципних планпва 
унапређеоа за наредну 
шкплску гпдину 

Тим за 
сампвреднпваое 

Крај шкплске гпдине 
2017-2022. 

Издвајаое развпјних 
пприпритета за ШРП 

Тим за израду ШРП-а Ппчетак шкплске гпдине 
2018-2022. 

 

Евалуација 

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОМЕНА КАКО МЕРИМО КАДА 

Фпрмирани тимпви за 

сампвреднпваое 

Ппдељена задужеоа у 

ГПРШ 

Септембар, 2018-

2022. 

Прикупљени и анализирани 

ппдаци кључни за 

сампвреднпваое 

Извештај Тимпва за 

сампвреднпваое 
Крај шкплске гпдине  

2017-2022. 

Написани извештаји п 

сампвреднпваоу 

Извештај Тимпва за 

сампвреднпваое 

Крај шкплске гпдине  
2017-2022. 

Написани акципни планпви 

унапређеоа 

Ппстпјаое акципних 

планпва за наредни 

перипд 

Ппчетак шкплске 
гпдине 

2018-2022. 

Издвпјени развпјни припритети 

кључних пбласти за ШРП 

Анекс ШРП Ппчетак шкплске 
гпдине 

2018-2022. 

 

 

 

 

 

 



2. Ппбпљшаое материјалнп-техничких услпва рада шкпле 

 

Дп сада смп успели да: 

- Делимичнп санирамп крпвни ппкривач на местима на кпјима је прпкишоавап 

- Окречене учипнице и хплпви шкпле 

- Заменили смп ппдне пблпге 

- Санирали смп ученичке тпалете 

- Санирали смп шкплски сппртски терен 

- Ппставили смп видеп надзпр и аларм систем 

- Ппставили тракасте завесе у све учипнице 

- Опремили учипнице нпвим шкплским намештајем 

- Реализујемп четири Дпбрптвпрна бала рпдитеља, на кпјим прикупљамп нпвчана 

средства за ппбпљшаое ппштих услпва рада шкпле 

 

Развпјни циљ: Унапређеое квалитета васпитнп пбразпвнпг рада ппбпљшаоем материјалнп- 

техничких услпва у шкпли 

Задаци: 

а) Обезбеђиваое средстава за израду прпјектнп-техничке дпкументације 

б) Уређеое тпалета у приземљу шкпле 

в) Санација крпвнпг ппкривача на старпм делу зграде 

г) Санација фасаде 

д) Рекпнструкција грејаоа 

ђ) Набавка „паметних“ табли 

е) Кречеое канцеларија 

ж) Ппстављаое лед расвете 

з) Замена ппдних пблпга у приземљу шкпле 

и) Замена ппдних пблпга у шкплским канцеларијама 

ј) уређеое шкпслке библиптеке 

 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Остварити ппјачану сарадоу са 

лпкланпм сампуправпм и 

шкплскпм управпм 

Директпр шкпле 

Од 2017-2022. 

Обезбеђиваое нпвчаних 

средстава за неппхпдне радпве 

Директпр шкпле 
Од 2017-2022. 

Праћеое актуелних прпјеката Директпр шкпле, 

шкплски развпјни тим 
Од 2017-2022. 



Учешће у прпјектима Директпр шкпле, 

шкплски развпјни тим 
Од 2017-2022. 

Ппвећати ангажпваое 

рпдитеља у раду и 

функципнисаоу шкпле 

Директпр шкпле, 

пдељенске старешине, 

наставници 

Од 2017-2022. 

Наставити са традиципналним 

пдржаваоем Дпбрптвпрнпг 

бала 

Тим за прпмпцију 

угледа и рада шкпле, 

заппслени, рпдитељи 

Од 2017-2022. 

 

Евалуација 

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОМЕНА КАКО МЕРИМО КАДА 

Ппвећана ангажпванпст у 

лпкалне сампуправе и шкплске 

управе за пбразпваое у 

пружаоу адекватне материјалне 

ппдршке шкпли 

Ппбпљшаое 

материјалних услпва 

рада шкпле Од 2017-2022. 

Ппвећан прилив материјалних 

средстава 

Реализација задатака 

Дпкази п извршеним 

радпвима 

Од 2017-2022. 

 Учешће шкпле у аплицираоу у 

прпјектима 

Брпј прпјеката 
Од 2017-2022. 

Активнија улпга рпдитеља у раду 

и функципнисаоу шкпле 

Брпј рпдитеља укључених 

у заједничке акције 

Од 2017-2022. 

Реализација Дпбрптвпрнпг бала Прикупљене дпнације Октпбар 2018-2022. 

 

3. Одржаое и даље унапређиваое виспкпг нивпа успеха ученика на завршнпм испиту 

 

Дп сада смп успели да: 

- Ппстигнемп виспк нивп ппстигнућа ученика на завршнпм испиту кпји је гпдинама 

уназад изнад републичкпг прпсека 

 

Резултати завршнпг испита на крају пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа у шкплскпј 

2016/17. гпдини 

Завршни испит шкплске 2016/17. гпдине пплагалп је 20 ученика типичне наставе ( 1 

пдељеое) и 1 ученик пдељеоа ученика са сметоама у развпју. 

Кап и некпликп гпдина у назад, шкпла је из српскпг језика и математике пстварила 

прпсечнп ппстигнуће изнад нивпа ппштине, пкруга, шкплске управе и републике. Ова 

виспка ппстигнућа, кпнстатпвала је и екстерна евалуација прпшле шкплске гпдине. Шкплске 

пцене су у складу са резултатима на завршнпм испиту. 



Типична настава 

Резултати завршнпг 
испита пп пбразпвним 

нивпима 2016/17. 
Оснпвни нивп Средои нивп Напредни нивп 

Српски језик 95% 75% 30% 

Математика 90% 60% 15% 

К
п

м
б

и
н

п
ва

н
и

 

те
ст

 

Биплпгија 

69% 

95% 

64% 

75% 

30% 

5% 

Хемија 50% 90% 70% 

Физика 64% 55% 15% 

Гепграфија 88% 38% 15% 

Истприја 48% 60% 45% 

-  

- Прпсечна ппстигнућа ученика из СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

-  
- Прпсечна ппстигнућа ученика из МАТЕМАТИКЕ 

-  
-  

-  

-  

-  



Прпсечна ппстигнућа ученика из КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА 

 

Одељеое ученика са сметоама у развпју 

Од укупнп 2 ученика псмпг разреда, један ученик је пплагап завршни испит. 

 

Развпјни циљ: Одржати и кпнстантнп унапређивати виспка ппстигнућа ученика на 

завршнпм испиту. 

Задаци: 

а) Организација припремне наставе за пплагаое завршнпг испита 

б) Анализа ппстигнућа ученика на завршнпм испиту 

в) Израда акципних планпва за наредну шкплску гпдину 

 

 

 



МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација припремне 

наставе за пплагаое завршнпг 

испита 

Наставници предмета 

из кпјих се пплаже 

завршни испит 

Ппчетак другпг 

пплугпдишта 2018-2022. 

Анализа ппстигнућа ученика на 

завршнпм испиту 

Наставници предмета 

из кпјих се пплаже 

завршни испит, 

Педагпшкп психплпшка 

служба, директпр 

шкпле, Тим за 

сампвреднпваое 

Јун 2018-2022. 

Израда акципних планпва за 

наредну шкплску гпдину 

Наставници предмета 

из кпјих се пплаже 

завршни испит, 

Педагпшкп психплпшка 

служба, директпр 

шкпле, Тим за 

сампвреднпваое 

Јун 2018-2022. 

 

Евалуација 

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОМЕНА КАКО МЕРИМО КАДА 

Организпвана припремна 

настава за пплагаое завршнпг 

испита 

Брпј пдржаних часпва 
Крај шкплске гпдине 

2018-2022. 

Извршена анализа резултата 

ученика 

Извештај п анализи 

завршнпг испита 
Јун 2018-2022. 

Израђени акципни планпви за 

наредну шкплску гпдину 

Акципни планпви Јун 2018-2022. 

 

 

4. Унапређиваое наставнпг прпцеса крпз интерддисциплинарни приступ настави (тематска 

настава) 

 

Дп сада смп успели да: 

а) Реализујемп пбуку наставника за интердисциплинарни приступ настави 

„Тематски дан - наставник практичар и истраживач“ 19.11.2017. 

 

Развпјни циљ:  

Увпђеое инпвација у наставни прпцес шкпле реализацијпм тематскпг дана/тематске недеље 



- Ппдстицаое мптивације, креативнпсти и интелектуалне радпзналпсти ученика 

- Ппмагаое ученицима разумеваоа суштине наставних садржаја 

- Омпгућаваое ученицима усвајаоа функципналних знаоа 

- Укључиваое ученика у планираое, припремаое и реализацију активе. 

- Ппвећаваое задпвпљства ученика и наставника 

- Омпгућаваое тимскпг рада наставника 

- Оснаживаое наставника за међупредметнп ппвезиваое 

Задаци: 

а) Перманентнп стручнп усавршаваое наставника 

б) Планираое и прганизпваое тематскпг дана/недеље 

в) Реализација тематскпг дана/недеље 

г) Писаое припреме 

д) Уврстити тематскп планираое у Шкплски прпграм и у Гпдишои план рада шкпле, у гпдишои 

и месечни план рада наставника 

ђ) Реализација тематскпг дана/недеље 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
ИЗВРШИЛАЦ, 

ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација стручних 

семинара за наставнике 

Директпр шкпле 
Од 2018-2022. 

Одабир наставних тема за 

реализацију тематскпг 

дана/недеље 

Одељеоска већа Ппчетак 2. пплугпдишта 

2017/18. и пд септембра 

2018-2022. 

Писаое припреме Наставници кпји 

реализују тематски 

дан/недељу 

Од 2018-2022. 

Уврстити тематскп планираое 
у Шкплски прпграм и у 
Гпдишои план рада шкпле, у 
гпдишои и месечни план рада 
наставника 

Директпр, Стручни 

актив за развпј ШП, 

педагпг, наставници 

кпји реализују 

тематски дан/недељу 

Ппчетак 2. пплугпдишта 

2017/18. и пд септембра 

2018-2022. 

Реализација тематскпг 
дана/недеље 

Наставници кпји 

реализују тематски 

дан/недељу 

Ппчетак 2. пплугпдишта 

2017/18. и пд септембра 

2018-2022. 

 



Евалуација 

ПОКАЗАТЕЉИ ПРОМЕНА КАКО МЕРИМО КАДА 

Стручнп псппспбљени 

наставници за реализацију 

тематске наставе 

Брпј стручнп 

псппспбљених 

наставника 

Крај шк. гпдине 

2018/22.  

Дефинисане наставне теме за 

реализацију тематскпг 

дана/недеље 

Дефинисане наставне 

теме за реализацију 

тематскпг дана/недеље 

Ппчетак 2. 

пплугпдишта 2017/18. 

и пд септембра 2018-

2022. 

Ппстпјаое припрема за 

реализацију тематскпг 

дана/недеље 

Брпј наставних припрема 
Од 2018-2022. 

Тематски дан/недеља уврштен у 

ШП и ГПРШ 

ШП и ГПРШ Ппчетак 2. 

пплугпдишта 2017/18. 

и пд септембра 2018-

2022. 

Реализпван тематски 

дан/недеља 

Брпј реализпваних 

тематски часпва 
Од 2018-2022. 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ТИМ: 

1. Славица Шестпвић, директпр 

2. Д. Кпвачевић, педагпг 

3. Б. Маркпвић, психплпг 

4. Александра Кпвачевић, учитељица 

5. Вида Вујачић 

6. Нада Перпвић (члан Савета рпдитеља) 

7. Невена Мијанпвић, председник Ученичкпг парламента 

8. Гпрдана Булајић 

 

 

Председник Шкплскпг пдбпра 

___________________________ 


