
Извештај 
 о остварености друге године  
Школског развојног плана 

ШОМО Кула 
школска 2020/2021. година 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ 

 
Развојни циљ бр. 2: 
Решавање простора издвојеног 
одељења у Руском Крстуру 

Критеријум успеха: 
Обезбеђен адекватан простор за издвојено одељење у Руском Крстуру 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

2.1 Обезбеђивање 
адекватног 
школског простора  
у Руском Крстуру 

Обезбеђен 
школски 
простор 

РЕАЛИЗОВАНО У МАЊОЈ МЕРИ 
 
-У разговорима  с утицајним житељима места као и са представницима Локалне 
самоуправе, дошло се до маркирања објеката и локалитета који би одговарали потребама 
Издвојеног одељења ШОМО кула у Руском -Крстуру. 
-Упућена је молба директору Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ 
у Руском Крстуру  за проширење простора, односно уступање другог простора, на шта смо 
добили одговор да је школа вољна да се заједнички дође до решења. Директорка школе у 
Крстуру је усменим путем контактирала локалну самоуправу, идеја је подржана, дате су 
смернице на којима је потребно порадити у наредном периоду. 
 

2.2  
Легализација 
школске зграде 

Добијање 
власничког 
листа 

 
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

2.3 Израда пројектне 
документације 
адаптације 
простора 

Постојање 
пројекта 
адаптације 
простора 

 
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

Развојни циљ бр. 3: 
Набавка новог поликонцертног 
клавира 

Критеријум успеха: 
Обезбеђен, нови,полуконцертни клавир за потребе концертних 
активности школе  

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

3.1 Одабир 
адекватног 
инструмента 

Извршен избор 
инструмента 

 
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

3.2 Прибављање 
потребних 
средстава за 
набавку кроз 
донације 
родитеља 

Прибављен део 
средстава 
потребан за 
набавку 
клавира 

 
 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

3.3 Организација 
донаторских 
концерата 
 
 

Одржани 
концерти 
ученика и 
наставника за 
прикупљање 
донација за 
набавку кавира 

 
 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 



 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ бр. 4: 
Мотивисати ученике за учешће на  
такмичењима 

Критеријум успеха: 
Већи проценат ученика школе који учествују на школском и другим 
акмичењима (30 %) 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

4.1 Израда плана 
учешћа на 
такмичењима 

Израђен план 
учешћа на 
такмичењима  
по активима 
 
 

РЕАЛИЗОВАНО 
 
Наставници су начинили План учешћа на такмичењима и то је чинило  саставни део 
Годишњег плана рада за школску 2020/2021. 

4.2 Евалуација 
напредовања 
ученика по 
класама и 
сондирање  
потенцијалних 
ученика-
такмичара 

Повећање 
броја ученика 
пријављених за 
учешће на 
такмичењима 
током године 

РЕАЛИЗОВАНО У ВЕЋОЈ МЕРИ 
 

Већина планираних учешћа на такмичењима  је остварено.  
Због потешкоћа у организацији као и великог броја отказаних такмичења, због ситуације 
са КОВИД –ом, поједина учешћа нису могла бити реализована. 

 

4.3 Већа промоција 
организованих 
такмичења у 
региону 

Омогућен увид 
свих актера 
школског 
живота о 
постојећим 
такмичењима у 
региону 

РЕАЛИЗОВАНО У МАЊОЈ МЕРИ 
 

-Слабији прилив информација на електронску пошту школе као и штампаног, рекламног, 
материјала (о организацији такмичења) на адресу школе о организованим такмичењима, 
приморао је наставнике да сами долазе до информација о организацији истих те је било 
пропуста у смислу неинформисаности да се неко такмичење организује  или 
неблаговремена информисаност о терминима пријаве. 

 
4.4  

Омогућити 
надокнаду 

трошкова учешћа 
на такмичењима 

Трошкови 
учешћа за 
такмичење у 
највећем 
проценту 
сноси школа 

РЕАЛИЗОВАНО 
 

-Трошкови за све ученике, учеснике такмичења у школској 2020/2021.године, школа је 
обезбедила и поднела у пуном износу. 
-Докази (уплате котизације за такмичења, изводи по рачуну „Донације“, обрачуни и уплате 
путних трошкова) 

 

Развојни циљ бр. 5: 
Смањити осипање ученика кроз 
занимљиве школске 
садржаје и едукацију родитеља 

Критеријум успеха: 
Осипање ученика је мање од 10% укупног броја уписаних 
ученика 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

5.1 Реализација  
концерата са 
популарном 
тематиком 

Уврстити 
популарну 
музику у 
наставни 
процес 

РЕАЛИЗОВАНО 
 
Имплементација програма са популарном тематиком остварена је у раду са децом што се 
могло приметити кроз јавне наступе ученика школе како у соло тачкама тако  у камерним 
и оркестарским наступима. 
Наставници све више имплементирају популарну музику у раду са децом. 

5.2 Трибина за 
родитеље и 
ученике 
„Значај музичког 
образовања из 
перспективе школе 
и родитеља“ 
(I и IV разред ОМШ) 

 
 
 
Одржана 
трибина 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 
 
Због ситуације са пандемијом Корона вируса, у овој школскј години смо били принуђени 
да поштујемо прописане епидемијске мере, ограничена су окупљања, углавном су 
окупљања била организована када су у питању јавни наступи ученика и то под посебним 
условима и организацијом. 

 



 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 6: 
Квалитетније процењивање и 
праћење напредовања ученика 
у функцији даљег учења 

Критеријум успеха: 
80 % наставника има уређена Ученичка портфолија 
80% ученика реално процењују своје напредовање 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

6.1 Уједначавање 
критеријума 
праћења 
напредовања и 
постигнућа ученика 
у Педагошким 
свескама по 
одсецима 
(елементи 
оцењивања) 

Сви 
наставници 
одсека у 
Педагошким 
свескама 
имају 
уједначене 
елементе 
оцењивања 

 
РЕАЛИЗОВАНО У МАЊОЈ МЕРИ 
У записницима Стручних већа нема конкретно наведених уједначених 
критеријума праћења напредовања и постигнућа. 
У педагошким свескама се само код 6% наставника виде елементи оцењивања и 
праћења напредовања ученика. 

 

6.2 Упознавање 
ученика и 
родитеља са 
начином праћења 
њиховог 
напредовања 

 
Критеријуми 
оцењивања 
доступни 
родитељима 

 
РЕАЛИЗОВАНО У ВЕЋОЈ  МЕРИ 

 
61% наставника је на родитељском састанку упознало родитеље са 
критеријумима у оцењивању. 

6.4 Уређивање 
Ученичког 
портфолиа 

Сви 
наставници 
имају 
уређена 
Ученичка 
портфолија 

 
РЕАЛИЗОВАНО У МАЊОЈ МЕРИ 

 
До сада 33%, односно 4 наставника има уређене Ученичке портфолие. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Развојни циљ бр. 7: 
Унапређивање сарадње школе и 
родитеља 

Критеријум успеха: 
90 % родитеља је задовољна сарадњом са школом 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

7.1 Презентација на 
тему „Родитељски 
састанак“ – значај, 
начин 
реализације, избор 
садржаја рада и 
правилно 
евидентирање 
записника 

Садржај 
записника 
са 
родитељских 
састанака 
садржи 
све потребне 
елементе 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 



7.2 Едукација 
родитеља о значају 
рада 
Савета родитеља 

Састанци 
Савета 
родитеља 
одржавају 
се најмање 4 
пута 
годишње 

РЕАЛИЗОВАНО ДЕЛИМИЧНО 
На седници НВ одржаној 21.8.2020.  наставницима је предочено да је потребно да на 
првом родитељском састанку треба да упознају родитеље са радом и функционисањем 
Савета родитеља, што је и забележено у записнику. 
Само један наставник (7%) је то забележио у записнику са родитељског састанка. 
 
Међутим, Савет родитеља ради у складу са планом, постоји уредно документација о 
његовом раду. Годишњим планом рада СР је планирано да се у  првом полугодишту су 
одржи  1 састанак, међутим,  у складу са потребама одржано је 2 састанка (15.9.2020., 
30.11.2020.). На првом састанку је присуствовало 8 од 13 чланова, док се на другом 
састанку оджано електонским путем одазвало 11 од 13 чланова. 
У другом полугодишту  је планиран 1 састанак, а одржано је 3 састанка (25.2.2021., 
15.3.2021., 8.6.2021.). На првом је присуствовало 7 од 13 чланова , на другом  9 од 13 
чланова, на трећем 10 од 13 чланова. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС 

Развојни циљ бр. 8: 
Развијати колективни дух и тимски 
рад 

Критеријум успеха: 
80 % запослених је задовољно 
активностима школе на јачању међуљудских односа 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

8.1 Организација 
заједничких 
наступа 

 
Заједнички 
наступи 
наставника 
школе 

РЕАЛОИЗОВАНО 
 
-Током године реализовани су заједнички наступи наставника и ученика , као и солистички 
наступи наставника на концертима школе. 
Заједнички наступ наставника школе реализовано је кроз наступ у оквиру школског 
оркестра, заједничких наступа наставника – соло уз корепетицију. 
Докази(Програми концерата – штампани материјал, фотографије и снимци објављени на 
сајту школе) 

8.2 Заједничка 
преслушавања 
ученика 
пред јавне наступе 
и такмичења, 
реализација 
школских 
такмичења 
(размена 
искустава) 

 
 
Организован
а најмање два 
реслушавања 
током 
школске 
године 

РЕАЛИЗОВАНО У ВЕЋОЈ МЕРИ 
 

-Преслушавање такмичара је организовано током године у склопу Јавних часова по 
одсецима или по класама. 
-Јавни часови су у великој мери одржани по плану и у облику видео записа објављени на 
сајту школе . 
-Размена искустава је вршена након одржаних навних часова на састанцима Стручних већа 
као и на  Наставничким већима. 

8.3 Заједничке посете  
наставника 
културно- 
историјским и 
уметничким 
знаменитостима и 
манифестацијама у 
окружењу. 

 
Организова- 
ни излети и 
одласци на 
манифестаци
је 

НИЈЕ  РЕАЛИЗОВАНО 
 

Заједничких посета културно- историјским и уметничким знаменитостима и 
манифестацијама у окружењу  није било у току школске године због немогућности 
организовања истих услед забране купљања због КОВИД – а . 

 

Развојни циљ бр. 9: 
Подстицати професионалност и 
мотивисаност за рад 

Критеријум успеха: 
Наставници школе понашају се одговорно и мотивисано, 
самоиницијативно предузимају мере за подизање нивоа квалитета рада.  

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

9.1 Промовисати 
појединачна и 
колективна 
постигнућа 

 
Постигнућа 
поједнинца, 
колектива и 
школе су 
јавно 
промовисана 

 
РЕАЛИЗОВАНО 
 
Успеси појединаца, колектива и школе јавно су промовисана на Завршном концерту 
школе 7.06.2021., као и на наставничком већу одржаном у јуну 2021. 
Докази (Снимак концерта, објављен на сајту школе, записник са Наставничког већа) 

 



9.2 У складу са 
могућностима 
школе наградити 
истакнута 
постигнућа 

 
Наставници 
који се истичу 
постигнућима 
су награђени 

РЕАЛИЗОВАНО 
 
Истакнута постигнућа награђена су на следећи начин 
-проглашен је најнаграђенији наставник школе за школску 2020/2021.год.,  
-исти је награђен новчано, по прибављеној сагласности Савета родитеља и Школског 
одбора . 

 

Развојни циљ бр. 10: 
Организовање превентивних  
активности у циљу заштите  
ученика од злостављања и занемаривања. 

Критеријум успеха: 
Превентивне активности у циљу заштите ученика од злостављања и 
занемаривања чине саставни део Годишњег плана рада 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

10.1 Израда плана  
превентивних  
активности  
активности у циљу  
заштите ученика од 
злостављања и 
занемаривања. 

 
 
Израђен план 

РЕАЛИЗОВАНО 
 

Израђен план превентивнх активности у оквиру акционог плана ( на седници 
2.9.2020.) и саставни је део Годишњег плана рада школе. 

10.2  
Спровођење 
превентивних 
активности 

 
Активности 
се спроводе 

РЕАЛИЗОВАНО 
 
Превентивне активности у циљу заштите ученика од злостављања и занемаривања 
су сваке школске године саставни део Акционог плана рада Тима за заштиту деце 
од насиља, а реализација превентивних активности је саставни део Извештаја о 
раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. 

 
10.3  

Упознавање свих 
актера школског 
живота са планом  
активности 

Сви актери 
школског 
живота су 
упознати са 
планом 
превенти- 
вних 
активности 

РЕАЛИЗОВАНО 
-На седници НВ одржаној  9.9.2020. евидентирано у записнику са исте. 
-План превентивних активности објављен је на сајту школе и тако доступан свим 
актерима школског живота. 
-Наставници су на родитељским састанцима предочили План. 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАД ШКОЛЕ 
 

Развојни циљ бр. 11: 
Међусобно усклађивање садржаја 
Развојног плана, Школског програма и 
Годишњег плана рада 

Критеријум успеха: 
Усклађеност садржаја Развојног плана школе, Школског 
програма и Годишњег плана рада 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

11.2  
Усклађивање 
елемената 
Школског 
програма и 
Годишњег плана 
рада. 

Годишњи 
план рада 
школе је 
операционал
изован 
Школски 
програм 

РЕАЛИЗОВАНО У МАЊОЈ МЕРИ 
 
- треба тежити већој увезаности  циљева из наставног плана и школског програма са 
оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора. 
 

 

 

Председник Актива  
   за школско развојно планирање: 
         Љиљана Барна Никитовић 
__________________________________ 


