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1. Увод 

 
 На основу члана 49  Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник РС. бр. 72/2009/52/2011 и 55/2013) и Правилника о вредновању квалитета рада 

установа (Службени гласник РС. бр. 9/2012), Установа доноси Школски развојни план.  

Након поступка вредновања школе у протеклом периоду, формиран је стручни 

развојни тим за израду Развојног плана, документа којим желимо да одредимо основне 

правце развоја наше школе у наредном петогодишњем периоду.  

 

 

Чланови развојног тима су: 

  Драган Утржан – директор школе 

  Наташа Шарковић – координатор тима 

  Љиљана Чолић – помоћник директора 

  Роберт Бакош – помоћник директора 

  Живорад Арсић – локална самоуправа 

  Милош Прпа – савет родитеља 

  Славиша Ливрнић – спољни сарадник - архитекта 

  Славица Косановић – школски одбор 

  Сара Милошевић – ђачки парламент 

  Душица Гатарић – разредна настава 

  Савка Мандић  - разредна настава 

  Недељка Тохољ – предметна настава 

 Адријана Лоренц – предметна настава 

 Чила Маћко – предметна настава 

 Даница Милованов – медијатекар 

 Гордана Ђуровски – педагог 

 Јасмина Марић-Биреш - библиотекар 
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2. Општи подаци о школи 

 

 
Основна школа „Јожеф Атила“ се налази у Новом Саду, на Телепу, у 

Шарпланинској улици 28. Основана је 23.08.1950. године и носи име мађарског песника 

Јожефа Атиле (1905-1937) . 

 

Прва четворогодишња школа на Телепу под 

именом „Бранко Радичевић'' је отворена 1929. 

године. Настава у њој одвијала се на 

српскохрватском језику. За време мађарске 

окупације, 1941. године, школа је постала 

шесторазредна и названа је „Сент Ержебет“. Пошто 

се Телеп даље ширио, настало је и ново насеље, 

Адице, са много деце дорасле за школу. Изградња 

нове школе је започета 1977. године.  

 

 

Школска година 1980/81. се одвијала у новој 

згради школе. Она заузима укупну површину од  

33000m
2
, док корисна површина износи 7000m

2
. У 

модерној једноспратници се налази 17 учионица за 

разредну и 18 за кабинетску наставу. Ту је и 

фискултурна сала (1100m
2
), ђачка кухиња са 

трпезаријом, зубна амбуланта, просторије за 

продужени боравак, медијатека, библиотека, 
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двориште са спортским теренима, зеленим површинама и простором за игру у школском 

парку на око 2000m
2
.  

 

 

Током деценија рада у њој су стицале знања многе генерације. Бивши ученици 

данас су успешни универзитетски професори, лекари, адвокати, уметници, а њихова деца 

данас су наши ученица. 

 

Значајна карактеристика наше школе је специфична структура деце и родитеља. 

Ми смо мултинационална и мултикултурална школа са скоро једном трећином деце која 

су из социјално - економски осетљивих група. Та карактеристика условљава да се у нашој 

школи пажљиво прилази раду са ученицима којима је потребна подршка у учењу и 

напредовању. Подршку остварујемо у свакодневној комуникацији, кроз часове за подршку 

у учењу и раду, кроз инклузивне планове, кроз индувидуализацију рада и остале 

активности наставног рада које олакшавају развој личности детета у складу са његовим 

индувидуалним могућностима. 

 

Данас ова школа броји 1242 ученика распоређених у 56 одељења. Од тог броја, у 48 

одељења настава се изводи на српском језику, а у 8 одељења на мађарском језику. 

Изучавају се два страна језика у оквиру редовне наставе (енглески и немачки језик) као и 

мађарски, словачки, русински и ромски језик као облик неговања матерњег језика са 

елементима националне културе у одељењима где се настава изводи на српском језику. 

Запослено је 146 радника од којих 106 ради у настави. Школа ради у две смене. 

 

Ученици наше школе годинама постижу запажене резултате на градским, 

општинским, покрајинским и републичким такмичењима и смотрама. Медаље, пехари и 

дипломе доказ су ваљаног рада што значајно доприноси угледу школе, на шта смо 

посебно поносни. 
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3. Општи развојни циљ 

 
    У наредном периоду желимо да унапредимо комуникацију и сарадњу 

наставника, ученика, родитеља и локалне самоуправе, да унапредимо и осавременимо 

наставни процес уз подршку свим ученицима, да повећамо ниво безбедности ученика и 

запослених, успоставимо међународну сарадњу са образовно – васпитним установама, 

покренемо низ еколошких акција у циљу укључивања у токове Стратегије одрживог 

развоја републике Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроз целокупну израду Школског развојног плана и свих сегмената  учења, рада и 

активности у школи  које желимо овим стратешким планом да развијамо, сложили смо се 

да је „КОНЦЕПТ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“ стално присутни члан у свим 

циљевима, задацима, активностима и областима деловања школе. 
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Кроз издвојене приоритетне области , сагледавањем њихових специфичних циљева 

и начина реализације истих, сматрамо да је неопходно да и ниво еколошке свести ученика, 

родитеља, наставника стално обогаћујемо, допуњујемо, указујемо на важност и значај 

очувања животне средине и улоге човека у том процесу. 

 

 

 

Желимо да унапредимо сарадњу са културним установама, еколошким и 

планинарским друштвима, хуманитарним и спортским организацијама ради укључивања 

ученика у живот друштвене средине, развијања позитивних људских особина и изградње 

културне личности детета. 
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4. SWOT – анализа 
 

Снаге Слабости 

- традиција преко 50 година у васпитању и 

образовању ученика 

- национална и верска шароликост 

ученика и запослених 

- неговање духа толеранције и међусобног 

уважавања 

- иновативност у организовању наставе 

- развијање компетенције наставног 

особља кроз стручне скупове, семинаре и 

усавршавање у установи 

- тимски рад свих запослених у школи  

- учешће и успеси наших ученика на 

различитим такмичењима, смотрама и 

манифестацијама 

- организован продужени боравак 

- креативан рад Ђачког парламента и 

Дечјег савеза 

- организована подршка ученицима 

слабијих способности у школи (часови 

подршке у организацији учитељица, 

суботња допунска настава у организацији 

волонтера НСХЦ) 

- социјална одговорност школе 

- отвореност за сарадњу (образовне 

установе, здраствене установе, 

Хуманитарне организације, спортске 

организације, издавачке куће, културне 

установе, МУП, …) 

- учешће у пројектима 

- висок степен безбедности деце (видео-

надзор, обезбеђење, појачана дежурства, 

константна едукација ученика о њиховој 

безбедности) 

- примена инклуизоног образовања и 

индивидуализација наставе 

- покретање капиталних инвестиција и 

реновирања у школи  

- уређеност школске документације 

- усклађивање правилника и прописа 

школе са најновијом законским изменама 

- кућни ред школе 

- покренут сајт школе 

- недовољно улагање у инфраструктуру 

школе у последњих 20 година 

- лоша локација школе 

- негативна медијска слика школе услед 

кампање одређених медија против наше 

установе  

- недостатак одређеног броја учионица 

(зграда је пројектована за 800 ученика, 

тренутно школу похађа више од 1200) 

- огромно школско двориште, делом 

неуређено 

- недовољна промоција активности 

школе  

- недостатак ученичког клуба 

- недовољна мотивисаност у одређеним 

фазама наставног процеса и 

ваннаставних активности 

- недовољна сарадња родитеља и школе 

- недостатак средстава за потпуну 

модернизацију кабинета према захтевима 

наставе 21. века 

- непоштовање рокова 

- недостатак средстава за одржавање 

рачунарске опреме 

- рад у две смене 

- присуство традициоаналне (фронталне) 

методе рада на већини наставних часова 

- велик број ученика долази у школу са 

слабим кућним васпитањем  

- велик број ученика долази из 

сиромашних, па чак и социјално 

угрожених породица 
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Могућности Претње 

- међународна сарадња са образовним 

интитуцијама у околним земљама (Босна 

и Херцеговина, Хрватска, Мађарска, 

Румунија…) 

- укључивање у међународне пројекте 

- буђење еколошке свести ученика   

- велик број младих и иновативних 

наставника и учитеља 

- активна сарадња са локалном 

самоуправом у циљу побољшања 

материјалних и безбедносних прилика 

школе 

- изналажење могућности за донаторским 

средствима 

- сарадња са невладиним организацијама 

(семинари, трибине, радионице…) 

- отворена школа која активно сарађује са 

свим институцијама (Министарство 

просвете, Школска управа, Градска 

управа, Просветна инспекција,  образовне 

установе, здравствене установе, 

хуманитарне организације, спортске 

организације, издавачке куће, културне 

установе, МУП, …) 

 

- поремећен систем вредности у друштву 

- Недовољна еластичност образовног 

процеса 

- недовољна мотивисаност родитеља 

ученика за сарадњу са школом 

- појављивање навијачких група у 

окружењу школе 

- застарелост зграде 

-недовољна мотивисаност једног броја 

запослених за иновативне процесе 
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5. AНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА РАДА ОВ УСТАНОВЕ 

5.1 Образовна постигнућа ученика 

 
Анализа ће бити урађена по стандардима квалитета рада, а на основу података добијених 

путем упитника за ученике, родитеље и наставнике, анализе резултата ученика на 

завршном испиту, увидом у педагошку документацију. 

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је за предмете Српски 

језик, Мађарски језик и Математика на српском и на мађарском језику остварен основни 

ниво образовних стандарда. 

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је за предмет Српски језик, 

Мађарски језик и Математика на мађарском језику остварен средњи ниво образовних 

стандарда, а за предмет Математика на српском језику није остварен средњи ниво 

образовних стандарда. 

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је за предмет Српски језик 

и Мађарски језик остварен напредни ниво образовних стандарда, а за предмет Математика 

на српском и мађарском наставном језику није остварен напредни ниво образовних 

стандарда. 

3.1.4.Већим акцентом на примени диференциране наставе и индивидуализованих 

облика рада, у току ове школске године, ученици којима је потребна додатна подршка у 

образовању остварили су постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења. 

Повећан је и број ученика за које је урађен ИОП, иако треба наставити са даљим 

прилагођавањем  наставе потребама ученика. 

3.1.5. Постигнућа ученика на тесту из математике и српског, на завршном испиту, у 

складу су са њиховим оценама из тих предмета на крају седмог и осмог разреда. 

3.1.6. Резултати ученика на завршном (матурском) националном испиту показују да 

је школа остварила резултате изнад просечног Републичког нивоа за Српски језик, 

Мађарски језик и Математику на српском и мађарском језику. 

3.2.1. Просечни резултати ученика на завршним испитима значајно су бољи у 

односу на претходну школску годину. Резултати на завршном испиту из Српског језика за 

2011/12. школску годину су 518, а за претходну 502 поена. Резултати на тесту из 

Математике на српском језику за 2011/12. школску годину су 504, а претходну 477, док су 

резултати из Математике на мађарском за 2011/12. годину 562, а за претходну школску 

годину 552 поена. 

3.2.3. Ученици који редовно похађају допунску наставу показују видан напредак у 

учењу. Постоји један известан број ученика који нередовно долази на наставу и не долазе 

ни на допунску наставу, те ту и нема очекиваног напретка. Путем сарадање са родитљима 

и разговора са тим ученицима чине се покушаји да се они мотивишу за долазак у школу и 

редован рад и учење. У тај процес укључен је и Тим за подршку ученицима, а и сардања са 

невладином организацијом НСХЦ је веома значајна. У оквиру самог наставног процеса 

ове школске године, а и надаље стављен је посебан акценат на већу заступљеност 

диференциране наставе и индивидуализације. 

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану. У овој школској години имамо повећан број ученика за које су 

израђени ИОП-и. 
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3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак и постижу 

резултате на такмичењима. Постигнути резултати евидентирани су у извештају Тима за 

такмичења.Ова област обухваћена је и анкетирањем ученика, наставника и родитеља. 

Наставници сматрају да знања стечена на часовима редовне и додатне наставе омогућују 

ученицима да успешно учествују на школским и општинским такмичењима. Ученици су 

изјавили да се добровољно одлучују за жељену секцију као и да им наставници помажу да 

се адекватно припреме за такмичења, али сматрају да би понуда ваннаставних 

активности требалo да буде боља као и да би часови додатне наставе требало да буду 

привлачнији и занимљивији. 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршном испиту бољи су у односу на 

претходну школску годину, што се види у анализи резултата са завршног испита. 

Анализирајући резултате анкета које су испитивале различите аспекте постигнућа ученика 

дошли смо до следећих сазнања:  

Ученици сматрају да се школска знања не могу користити у свакодневним 

животним ситуацијама, док родитељи и наставници мисле дргачије, тј. да стечена знања у 

школи омогућују деци да се боље сналазе у приватном животу као и да деца стечена знања 

користе у школи, а и у свакодневном животу и помажу ученицима да се сналазе у новим и 

непознатим ситуацијама. 

Наставници су посебно издвојили то да охрабрују ученике да постављају питања, 

да их подстичу на мисаону активност, континуирано прате и вреднују напредовање 

ученика као и да дају додатне информације на захтев ученика. Као нешто на чему треба 

радити, наставници су оценили коришћење наставних средстава, како би занимљивошћу и 

очигледнишћу привукли пажњу, мотивисали и одржали мотивацију ученика за рад. 

 

  

5.2 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа у виду 

додатне и допунске наставе, ваннаставних активности, стручног саветодавног рада 

психолога и педагога, продуженог боравка, инклузивног приступа, вршњачке едукације, 

кроз помоћ ученицима који су на боловању, као и кроз активности Тима за подршку 

ученицима. 

У школи се орагнизују активности за развијање социјалних вештина ученика уз 

помоћ вршњачког Тима за борбу против насиља, а у току је и укључивање школе у 

пројекат „Школа без насиља“. Промовишу се здрави стилови живота и заштита животне 

околине. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. Успешно 

функционише и систем подршке деци из осетљивих група. 

Обрадом података и анализом анкета вршених са ученицима, родитељима и 

наставницима, стекли смо увид да је област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА у ОШ „Јожеф 

Атила“ нивоа остварености  3. 

Иако је ниво остварености  3  сасвим прихватљива оцена, колектив је мишљења да, 

због специфичног састава ученика са којима радимо и , сходно томе, великог броја 

ученика са посебним потребама, треба да наставимо са унапређивањем ове области. 

Подршка ученицима, као кључна област, уврштена је као један од стратешких циљева 

развоја школе у наредних 5 година. 
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Првобитно  није планирано, али чланови Тима за самовредновање  су у току 

2012/2013. школске године сматрали да би било веома важно самовредновати и кључну 

област број 3 OБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. То је, свакако, приоритетна 

област у образовању а поред тога, податке и анализу ове области треба узети као полазну 

основу за Развојни план школе, Школски програм и Годишњи план. Тим се бавио 

анализом квалитета знања, као и мотивисаношћу ученика и то на основу података 

добијених путем одговарајућих упитника за ученике, родитеље и наставнике. 

На основу резултата ових анкета којима су испитивани наведени показатељи, 

показало се да су вредновани просечном оценом 3,19. 

Испитивање ове области вршено је и путем анализе резултата ученика на завршном 

испиту претходне школске године (упоредна анализа са ранијим резултатима), увидом у 

личну педагошку докуметацију, кроз дневнике редовне, додатне и допунске наставе, као и 

дневнике ваннаставних активности, кроз сарадњу са родитељима, уз помоћ анализе 

напредовања и успеха на стручним већима, као и кроз педагошко-инструктивни рад. 

Просечни резултати ученика на завршним испитима значајно су бољи у односу на 

претходну школску годину. Ученици који редовно похађају допунску наставу, показују 

видан напредак у учењу, а ученици који похађају додатну наставу постигли су запажене 

резултате на такмичењима. Сарадња са родитељима, Тимом за подршку ученицима, као и 

невладином организацијом НСХЦ веома је значајна и битно утиче на унапређење 

испитиване области. 

У оквиру наставног процеса ове школске године посебан акценат дат је већој 

заступљености диференциране наставе и индивидуализацији, а имали смо и повећан број 

ученика за које су израђени ИОП-и, те су ученици показали значајан напредак у складу са 

циљевима постављеним у плану. 

Посматрајући све анализиране аспекте, на основу критеријума по стандардима 

квалитета ОВ установе за ову област - показало се да је ниво остварености висок, но и 

поред таквих резултата чланови нашег колектива мисле и планирају да наставе квалитетан 

и свеобухватан рад, да га унапређују и продубљују како би постојећи ниво задржали и 

побољшали. 

У прилогу извештаја налазе се резултати анкета за обе кључне области којима смо се 

бавили у процесу самовредновања ове школске године. 

 

 

 

5.3 ЕТОС 

 
Упитницима прописаним у Приручнику за самовредновање и вредновање рада 

Школе и упитницима за ученике преузетим од немачке владине организације ГТЗ чији 

показатељи одражавају климу у школи процењену из позиције ученика, дошли смо до  

резултата који су нам помогли да: 

- упоредимо податке добијене од различитих учесника, 

- анализирамо садашњу ситуацију и предузмемо конкретне мере, планове и активности 

у Школском развојном плану и Годишњем плану рада школе. 

 

Изабраном подручју вредновања сагледали смо следеће показатеље и дали смо краћи 
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коментар за свако постовљано питање: 

- атмосферу и међуљудске односе, 

- поштовање личности ученика, 

- људскост и праведност, 

- партнерство са родитељима и локалном заједницом, 

- комуникацију са родитељима и укључивање родитеља у живот и рад школе. 

 

Објективно сагледавајући резултате користећи све параметре дате од стране МПСРС, 

можемо констатовати да се област Етоса налази на ТРЕЋЕМ нивоу остварености, јер 

констатујемо присутност више јаких него слабих страна, процењујући да постојеће 

слабости које нису алармантне ипак умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је  

отклањати у континуитету уз помоћ посебних програма које школа предвиђа кроз Школски 

развојни план. 

 

 

 

5.4. Ресурси 

 
Резултати који су добијени анализом стања у школи указују да:  

 

Људски ресурси 

 

Број и структура наставног и ненаставног кадра омогућава квалитетну реализацију 

Школског програма.  

Наставницима је омогућено добро испланирано  стално стручно усавршавање са 

јасним циљевима и приоритетима.  

Школа омогућава сарадњу наставника са стручњацима ван школе у раду са 

ученицима и учествује у пројектима различитих институција које се баве унапређивањем 

наставе.  

У школи постоји програм увођења приправника у рад.  

План стручног усавршавања не обухвата ненаставни кадар. 

 

  Материјално – технички ресурси 

 

Школски простор, у одређеној мери, пружа одговарајуће могућности за реализацију 

наставних и ваннаставних активности,  адекватно се одржава, добро је осветљен.  

Наставници су укључени у уређивање школског простора.  

Школски намештај и наставна средства су релативно функционални.  

У школи се настава реализује у кабинетима опремљени одговарајућим средствима, 

које наставници користе заједно са припремним просторијама а постоје просторије за 

пријем родитеља.  

Школска библиотека располаже литературом и довољним фондом књига за потребе 

наставника и ученика и редовно га допуњује и осавремењује новим издањима.  

У школи постоји добро опремљена медијатека, наставницима је омогућен приступ 

интернету.  

Школа има фискултурну салу и спортске терене које одговарају Нормативима. 
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Ученицима и наставницима је омогућено да спортске терене користе и после наставе. 

У школи не постоје просторије за окупљање и дружење ученика.  

 

Финансијски ресурси 

 

Школа у овој школској години није примила додатна средства од стране локалне 

заједнице и није имала прихваћене пројекте који су донели материјалну добит. 

У школи се израђују пројекти којима се конкурише за додељивање финансијских или 

техничких средстава.  

Школа има сопствене приходе. Расподела финансијских средстава се врши у складу 

са реалним потребама школе.  

 

Ресурси локалне средине 

 

Школа препознаје расположиве ресурсе у локалној средини који могу да помогну 

квалитетнијем раду школе. 

 

 

Школски програм, развојни план школе и годишњи план рада се израђују 

истовремено и биће укључени у самовредновање у наредној школкој години.  

 Започето је самовредновање у области Настава и учење, као и област 

Организација рада школе и руковођење и налазе се у акционом плану 

самовредновања у школској 2013/14. години. На основу извештаја просветних 

саветника и стручно-педагошком анализом наставног процеса унутар школе 

одлучили смо да напредовање у области Настава и учење буде приоритет у развојном 

плану школе.  
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6. MИСИЈА, ВИЗИЈА И РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

6.1. Мисија школе 

 
 

 Ми смо велика, модерна, градска, двојезична, вишенационална, мултикултурална, 

домаћинска школа у којој се прихватају промене, уважава личност ученика, сарађује са 

родитељима и локалном заједницом, тимски ради, унапређују се компетенције наставника. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негујемо традицију, културу, духовност, толеранцију, хуманост, стваралаштво, спортски 

дух и тежњу ка сталном напредовању. 
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6.2. Ресурси школе 
 

Опремљеност и наставна средства  

 

  Школа располаже општим  наставним 

средствима као и посебним наставним средствима 

за поједине предмете: 

- потпуна опрема  за информатичке   кабинете    

- потпуна опрема за мултимедијални кабинет 

- потпуна опрема за фискултурну салу 

- 2 интерактивне табле, магнетне и беле табле,  

рачунари, мини линије МP3-USB , ДВД-плејери, 

лаптоп, камера, музички инструменти, штампачи, 

пројектори, видео-бим, пројекциона платна, видео-

плејери, ТВ пријемници, касетофони, ЦД-плејери, 

графоскопи, разглас, фото-копир апарати, 3000 

медијатечких јединица. 

 

 

 

 

Људски ресурси 

 

Од 146 запослених радника у школи  106 

радника ради у настави (77 у предметној настави 

и 28 у разредној настави). Поред директора, два 

помоћника директора раде два стручна 

сарадника-педагог и психолог, педагошки 

асистент, два библиотекара, медијатекар, 4 

административно - финансијска радника, 5 

радника у школској кухињи и 25 радника у 

помоћно - техничкој  служби. Школа има и 

школско обезбеђење. 

Настава је у потпуности стручно 

заступљена на оба наставна језика. Стално 

стручно усавршавање и едукација наставног 

кадра доприноси модернизацији и унапређењу 

наставе. Наставници се едукују у оквиру семинара акредитованих од стране Завода за 

унапређење образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије. У 

протеклом периоду је већина наставника прошла обуку стручног усавршавања за 

извођење диференциране наставе, индивидуализоване наставе, наставе са ученицима са 

посебним потребама кao и за могућности коришћења мултимедијалне учионице. 
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 Сарадња Школе са  институцијама и организацијама  у окружењу 

 

Школа већ дужи низ 

година остварује веома успешну 

сарадњу са многобројним 

институцијама и организацијама 

како у ближем тако и у ширем 

окружењу. Протеклих година 

школа  је кроз посете и учешће 

на многим манифестацијама 

успешно сарађивала са Музејом 

Војводине, Градском 

библиотеком, Музејом града 

Новог Сада, Природњачким 

музејом, Галеријом Матице 

српске, Српским народним 

позориштем, Позориштем 

младих, биоскопом Арена, 

Природно - математичким 

факултетом, Филозофским 

факултетом, Факултетом за 

физичку културу, Педагошком 

академијом, Педагошким 

заводом Војводине, Удружењем 

учитеља Војводине, Покретом 

горана, Националним саветом 

Мађара, Домом здравља Новог 

Сада, Центром за социјални рад, 

Црвеним крстом, МУП-ом Новог 

Сада, НСХЦ – Новосадским 

хуманитарним  центром, 

Емпрона - невладином 

организацијом за вршњачку 

едукацију у превенцији 

злоупотребе дрога, Предшколском установом, КУД-ом Петефи Шандор, КУД-ом Соња 

Маринковић, Редакцијама дечјих часописа, издавачким кућама... 

У плану је и међународна сарадња са школама из Мађарске, Румуније, Босне и 

Херцеговине, Хрватске и Словачке.  

Сарадња се одвија и са институцијама из ширег окружења које подржавају концепт 

одрживог развоја у образовању. 
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Ваннаставне  активности 

 

Ваннаставне активности у школи  веома су разноврсне и присутне међу ученицима, 

а регулисане су  Годишњим планом рада школе. Реализују се кроз секције и то:  

Еколошку секцију, Рецитаторску секцију, Ликовну секцију, Драмску секцију, 

Литерарну секцију, Лингвистичку секцију, Хемијску секцију, секцију Млади биолози, 

Географску секцију, Бродо-моделарску секцију, Аутомоделарство, Саобраћајну секцију, 

Хор (мали и велики). 

Реализују се и спортско - рекреативне активности и то: Фудбалска секција, Карате секција, 

Секција стони тенис,  Атлетика и Забавни полигони.  

Ученици активно учествују у раду Подмлатка Црвеног крста и Покрета горана,  

Дечјег савеза и Ђачког парламента. 

Наставници, родитељи и ученици наше школе веома се радо укључују  у 

хуманитарне акције прикупљања помоћи како за ученике наше школе тако и за другу 

децу.  
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6.3. Визија школе 

 

 

 

 У наредних пет година креативношћу, савременом наставом и техничком 

опремљеношћу желимо да оспособимо ученике за живот и самосталан рад и уважавајући 

њихове способности развијемо свестране личности без страха од свих искушења. 

 

 Желимо да будемо школа у коју ће сви долазити са осмехом, бити једни према 

другима толерантни, у свакој ситуацији отворени и хумани, јединствени и племенити и по 

овим вредностима препознатљиви. 
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7. Области промене – стратегије развоја 

 

7.1. Развојни циљеви и задаци 
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Развојни стратешки циљ бр. 1 

- област квалитета настава и учење 

Стратешки циљ у области настава и учење 

је подизање нивоа компетенција наставника 

за примену савремених, иновативних 

облика рада, а са циљем што бољег 

прилагођавања наставе васпитно- 

образовним потребама ученика  у складу са 

образовним стандардима постигнућа. 

Индикатори успешности: 

 Број наставника оспособљених за примену 

савремених метода и иновативних облика 

рада 

 Број ученика којима је пружена подршка 

(индивидуализација, ИОП) 

 Учесталост коришћења савремене 

технологије у настави 

 Резултати на завршном испиту(прописана 

оствареност образовних стандарда) 

 

 

   Хоризонтално и вертикално усклађени 

наставни планови и програма 

Задаци који произилазе из 

стратешког циља бр. 1: 

Очекивани резултати за 

сваки задатак: 

Индикатори остварености: 

Задатак бр. 1. Унапређивање 

планирања наставног 

процеса 

Хоризонтално и вертикално 

усклађени планови и 

програми рада по наставним 

предметима. 

Планови и програми 

измењени и допуњени у 

складу са резултатима 

иницијалног теста. 

- Број усклађених планова и 

програма. 

- Степен прилагођености 

планова и програма 

могућностима и потребама 

ученика. 

Задатак бр. 2. Активно 

учешће свих ученика у 

наставном процесу, у складу 

са потребама и 

могућностима и 

оспособљавање за примену 

стечених знања 

-Већа заинтересованост и 

боља постигнућа ученика у 

току школовања и на 

завршном испиту 

-Примена стечених знања и 

вештина у конкретним 

животним ситуацијама 

-Број ученика оспособљен за 

практичну примену знања 

-Ниво остварености 

образовних стандарда близу 

очекиваног (за крај првог и 

другог циклуса) 

 

Задатак бр. 3. Реализивани 

семинари и неопходна обука 

за примену савремених 

метода и иновативних 

облика рада и 

оспособљавање наставника 

за примену 

мултимедијалних кабинета 

-Виши ниво компетенција за 

примену савремених метода 

и иновативних облика рада 

кроз диференцирану наставу 

 

-Број наставника који су 

успешно завршили обуку и 

активно примењују 

савремене методе и облике 

рада 

Задатак бр. 4. Техничка 

опремљеност школе, 

-Проширен простор новим 

кабинетима и учионицом на 

-Број нових кабинета, 

учионица на отвореном 
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проширен и прилагођен 

простор за извођење наставе 

уз примену савремених 

метода и облика рада 

- приступ светској 

дигиталној библиотеци 

(дигитални кутак у 

библиотеци) 

отвореном 

-Боља техничка 

опремљеност кабинета 

- олакшан приступ 

информацијама и 

целокупном библиотечком 

фонду 

-Број рачунара, пројектора и 

остале савремене опреме, 

потребне за извођење 

иновативних облика наставе 

-повећана посета 

библиотеци и развој 

читалачких навика 

Задатак бр. 5. Зелени пакет-

подизање нивоа еколошке 

свести имплементацијом 

образовног матерјала 

„Зелени пакет“ у наставном 

процесу 

 

- Боља знања и виши ниво 

еколошке свести код 

ученика, наставника и 

родитеља и примена 

стечених знања у 

свакодневном животу 

 

- Број одржаних часова по 

образовном 

материјалу“Зелени пакет“ 

- Број одржаних часова и 

активности Еколошке 

секције на нивоу школе 
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Развојни стратешки циљ број 2 – 

Област подршка ученицима 

Стратешки циљ у области 

Подршке ученицима је 

планирање и креирање 

активности ученика чиме се 

подржава свеукупан развој 

ученика као и степен 

мотивисаности и социјалне 

одговорности за сопствено 

напредовање (мере 

превенције осипања). 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 

- План наставних и ваннаставних активности конципиран је 

у сарадњи са уценицима и родитељима и одговара њиховим 

потребама и интересовањима 

 

- Планови Тимова: (СТЗИО,Тим против насиља, Ђачки 

парламент, Дечји савез, Тим за пружање подршке 

ученицима и др) 

 

- Заадовољство ученика и родитеља у свим сегментима 

живота и рада школе постигнуто реализацијом усвојених 

Планова 

 

 

Задаци који произилазе из 

стратешког циља бр. 1: 

Очекивани резултати за 

сваки задатак: 

Индикатори остварености: 

Задатак бр. 1: Унапређена 

подршка ученицима кроз 

наставни и ваннаставни рад 

у школи, према потребама, 

интересовањима 

индивидуалним 

могућностима ученика 

Стална активност у 

иницијативама и пројкетима 

локалне заједнице и 

градских установа , 

задовољење ученичких 

потреба и подстицање 

њихове креативности кроз 

разноврсне  наставне и 

ваннаставне 

активности(учествовање на 

школским такмичењима, 

приредбама, Змајеве дечије 

игре,праћење међународних 

ликовних и литерарних 

конкурса, Дан школе, Бејби 

Егзит,Светосавска 

академија...) 

Број ученика који учествују 

у активностима, од избора, 

планирања и реализације, 

задовољство ученика 

понудом истих. 

Број учешћа на 

такмичењима и постигнут 

успех. 
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Задатак бр. 2: Унапређена 

сарадња са културним 

установама , еколошким и 

здравственим установама, 

хуманитарним и спортским 

организацијама,тематски 

родитељски састанци, Дечји 

савез, Ђачки парламент, 

сарадња са организацијом 

НСХЦ. 

Развијена свест ученика о 

здравим стиловима живота, 

очувању животне средине, 

потреби за хуманитарним 

радом кроз континуитет и 

сарадњу са културним 

установама и 

организацијама 

Број културних установа, 

осталих друштава и 

организација са којима је 

успостављена континуирана 

сарадња и велики број 

заједничких пројеката. 

Број ученика који су 

укључени у акције и 

пројекте. 

Задатак бр 3: Унапређивање 

подршке деци и  

родитељима из осетљивих 

група кроз развијање 

система подршке у личном, 

професионалном и 

социјалном развоју. 

Систем подршке деци који 

је јасно дефинисан 

(процедуре) и функционише 

у пракси 

Број изостанака ученика, 

број ученика укључених у 

ваннаставне активности, 

успех и напредовање 

ученика, задовољство 

ученика и родитеља 
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Развојни стратешки циљ бр. 3- 

област ЕТОС 

Стратешки циљ у области ЕТОС је 

конструктивна и активна сарадња свих 

заинтересованих страна у животу и раду 

школе, у циљу унапређења квалитета рада и 

задовољства ученика, наставника, родитеља 

и локалне заједнице. 

Индикатори успешности: 

 Осмишљена стратегија конструктивне 

сарадње међу заинтересованим странама 

 Број заинтересованих страна који активно 

подржавају развој школе и доприносе 

спровођењу ШРП 
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Задаци који произилазе из 

стратешког циља бр. 1: 

Очекивани резултати за 

сваки задатак: 

Индикатори остварености: 

Задатак бр. 1: Унапређена 

сарадња са родитељима 

ученика из осетљивих група 

-Повећан број родитеља из 

осетљивих група који 

активно сарађују са школом 

-Смањен број изостанака и 

неоцењених ученика из 

осетљивих група 

-Смањено осипање ученика 

-Број родитеља који 

сарађују 

-Број изостанака и 

неоцењених ученика 

-Број ученика који су 

напустили школу 

Задатак бр. 2: Унапређење 

компетенција родитеља, 

ученика и наставника за 

конструктивно решавање 

проблема 

-Односи између ученика, 

родитеља и наставника 

засновани на већем степену 

узајамног поштовања и 

толеранције 

-Подигнут ниво 

компетенција за 

конструктивно решавање 

проблема код свих 

заинтересованих страна 

-Смањен број неадекватних 

реакција на проблемске 

ситуације 

-Број адекватно решених 

конфликтних ситуација 

Задатак бр. 3: Унапређење 

активне, позитивне 

промоције школе 

-Повећана присутност, 

активност и афирмација 

позитивних резултата 

ученика и школе у јавном 

животу града и шире: 

присутност у медијима 

-Повећена укљученост 

школе у пројекте (у локалној 

заједници и шире) 

-Веб-страница ажурирана 

-Број гостовања у медијима 

(позитивно представљање) 

-Број пројеката у које је 

школа укључена 

Задатак бр. 4: Стварање 

подстицајне, креативне 

школске атмосфере и 

еколошког амбијента 

-Повећана мотивација свих 

заинтересованих за 

доприношење пријатној и 

подстицајној атмосфери у 

школи 

-Подигнут ниво еколошке 

свести ученика, наставника 

и родитеља 

-Укљученост у еколошке 

пројекте 

-Повећан број учесника у 

тимском раду из свих 

заинтересованих група 

-Повећан број учесника у 

еколошким пројектима 
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8. План евалуације развојног плана 
 

 

Евалуација развојног плана спроводиће се на основу ИНДИКАТОРА који су истакнути у 

задацима који су предвиђени израђеним развојним планом, кроз анкетирање ученика, 

родитеља и наставника, школске трибине, извештаје тимова школе, извештаје спољних 

евалуатора, инспекција и саветника и других активности које имају исти циљ. 

 

 

 

Индикатори остварености 1: Индикатори остварености 2: Индикатори остварености 3: 

- Број ученика оспособљен за 

практичну примену знања 

- Ниво остварености 

образовних стандарда близу 

очекиваног (за крај првог и 

другог циклуса) 

- Број наставника који су 

успешно завршили обуку и 

активно примењују савремене 

методе и облике рада 

- Број нових кабинета, 

учионица на отвореном 

- Број рачунара, пројектора и 

остале савремене опреме, 

потребне за извођење 

иновативних облика наставе 

- Број ученика који учествују у 

ваннаставним активностима, 

од избора, планирања и 

реализације, задовољство 

ученика понудом истих. 

- Број учешћа на такмичењима 

и постигнут успех. 

- Број културних установа, 

осталих друштава и 

организација са којима је 

успостављена континуирана 

сарадња и велики број 

заједничких пројеката. 

- Број ученика који су 

укључени у акције и пројекте 

- Број изостанака ученика, 

број деце укључене у 

ваннаставне активности,успех 

и напредовање ученика, 

задовољство ученика и 

родитеља 

 

-Број родитеља који сарађују 

-Број изостанака и 

неоцењених ученика 

-Број ученика који су 

напустили школу 

-Број неадекватно решених 

конфликтних ситуација 

-Веб-страница ажурирана 

-Број гостовања у медијима 

(позитивно представљање) 

-Број пројеката у које је школа 

укључена 

-Повећан број учесника у 

тимском раду из свих 

заинтересованих група 

-Повећан број учесника у 

еколошким пројектима 

Евалуација индикатора 

вршиће се сукцесивно кроз 

годишње акционе планове, тј. 

кроз евалуацију задатака који 

су предвиђеним важећим 

акционим планом за одређену 

школску годину. 
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Начини превазилажења потешкоћа у реализацији развојног плана 

 

Да би задаци развојног плана били реализовани чланови тима утицаће на следеће факторе: 

- развијање позитивне атмосфере, максималне мотивисаности и креативног размишљања 

код свих запослених, 

- освешћивање значаја реализације задатака развојног плана код ученика, родитеља и 

друштевене средине  јер су они неопходни чиниоци за савремени живот и рад у школи,  

- укључивање шире друштвене заједнице у обезбеђивању неопходних материјалних 

средстава за реализацију неких од задатака развојног плана 

- аплицирање на међународним конкурсима на основу потреба и пројеката школе. 
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9. Razvojni akcioni plan za školsku 2013/14. godinu 
 

 

UVOD 

 
Na osnovu analize rezulatata samovrednovanja, izveštaja o radu škole za proteklu školsku 

godinu, potreba učenika i roditelja i aktuelnih tokova u obrazovanju, Tim za izradu školskog 

razvojnog plana za školsku 2013/2014. godinu je izdvojio sledeće ciljeve i zadatke:  

(ciljevi i zadaci su preuzeti i razrađeni iz  Školskog razvojnog plana koji važi za period od 2013-

2018.god.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1: AKCIONI PLAN ŠRP-a 

 

RAZVOJNI STRATEŠKI CILJ BR.1   oblast: NASTAVA I UČENJE 

ZADATAK BR.1. Unapređivanje planiranja nastavnog procesa 

OČEKIVANI REZULTAT 1: Horizontalno i vertikalno usklađeni planovi i programi rada; planovi i 

programi rada nastavnika po nastavnim predmetima, dopunjeni u skladu sa rezultatima inicijalnog 

testa 

INDIKATORI:Broj usklađenih planova; stepen prilagođenosti planova mogućnostima i potrebama  

učenika. 

Aktivnosti Period 

realizacije 

Očekivani  

rezultat za 

aktivnost 

Indikator 

(za 

aktivnost) 

Sredstvo 

verifikacije 

 

Nosioci 

aktivnosti-

Odgovorna 

osoba 

Partneri 

 

1.1.1. 

Analiza 

postojećih 

planova i 

programa  

Tokom 

prvog i 

drugog 

kvartala 

- 

sprovedena 

analiza 

planova i 

programa  

-broj 

urađenih 

analiza po 

stručnim 

većima 

-zapisnici, 

izveštaji 

Stručna 

veća,predsednici  

stručnih veća 

Školska 

uprava 

1.1.2. 

Izrada 

Aneksa 

planova u 

skladu sa 

rezultatima 

inicijalnog 

testa 

Tokom 

prvog 

kvartala 

- izrađeni 

Aneksi 

planova u 

skladu sa 

potrebama 

odeljenja 

-broj 

Aneksa 

planova 

-školska 

dokumentacija 

Predmetni 

nastavnici;član 

Tima za razvojno 

planiranje 

Školski 

uprava 
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RAZVOJNI STRATEŠKI CILJ BR.1. 

ZADATAK BR.5 Podizanje nivoa ekološke svesti implementacijom obrazovnog materijala „Zeleni paket“ u nastavnom procesu 

OČEKIVANI REZULTAT: Bolja znanja i viši nivo ekološke svesti kod učenika, nastavnika i roditelja i primena stečenih znanja u 

svakodnevnom životu. 

INDIKATORI: broj održanih časova po obrazovnom materijalu “ Zeleni paket“; broj održanih časova i aktivnosti Ekološke sekcije na 

nivou škole 

Aktivnosti 

 

Period 

realizacije 

Očekivani  

rezultat za 

aktivnost 

Indikator 

(za 

aktivnost) 

Sredstvo 

verifikacije 

 

Nosioci 

aktivnosti, 

Odgovorna 

osoba 

 

Partneri 

 

Sredstva 

postojeća 

/potrebna 

1.5.1. 

Realizacija 

časova 

obrazovnog 

materijala 

„Zeleni 

paket“ 

Tokom 

školske 

godine 

Podizanje nivoa 

znanja iz oblasti 

Ekologije i 

primena 

obrazovnog 

materijala „Zeleni 

paket“ 

Broj 

održanih 

časova 

Školska 

dokumentacija,i

zveštaji 

Predmetni 

nastavnici, 

pedagog škole 

 Nabavka materijala 

1.5.2. 

Formiranje 

školskog 

Tima za 

ekologiju  

septembar Formiran školski 

Tim 

 Plan i program 

rada Tima za 

naredni period 

Nastavnici, 

uprava 
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RAZVOJNI STRATEŠKI CILJ BR.2.  oblast: PODRŠKA UČENICIMA 

ZADATAK BR.3. Unapređivanje podrške deci i roditeljima iz osetljivih grupa kroz razvijanje sistema podrške u ličnom, 

profesionalnom i socijalnom razvoju 

OČEKIVANI REZULTATI: sistem podrške deci iz osetljivih grupa koji je jasno definisan (procedure) i funkcioniše u praksi 

INDIKATORI: broj izostanaka učenika, broj učenika uključenih u vannastavne aktivnosti, uspeh i napredovanje učenika 

Aktivnosti 

 

Period 

realizacije 

Očekivani  

rezultat za 

aktivnost 

Indikator 

(za aktivnost) 

 

Sredstvo 

verifikacije 

 

 

Nosioci aktivnosti, 

Odgovorna 

osoba 

 

Partneri 

 

2.3.1. 

Definisanje 

procedura 

podrške za 

učenike iz 

osetljivih grupa 

Tokom 

školske 

godine 

Osmišljene 

procedure 

podrške 

primenljive u 

praksi 

Broj učenika iz 

osetljivih grupa koji 

aktivno učestvuju i 

napreduju u 

nastavnom procesu 

Lična pedagoška 

dokumentacija. 

Nastavnici,Tim za 

inkluziju,Tim za 

podršku, pedagoško-

psihološka služba 

 

2.3.2. 

Organizovanje 

učenja nastavnog 

jezika (Srpski 

jezik) za učenike 

i roditelje koji 

njime nisu 

ovladali 

Tokom 

školske 

godine 

Viši nivo 

znanja 

srpskog 

jezika,bolja 

komunikacija 

Broj održanih 

časova,broj 

uključenih roditelja 

i učenika 

Izveštaj Volonter,Tim za 

podršku 

učenicima,pedagog 

škole 
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TABELA 3: AKCIONI PLAN ŠRP-a 

RAZVOJNI STRATEŠKI CILJ BR.3 oblast: ETOS 

Zadatak br.3.Unapređenje kompentencija roditelja, učenika i nastavnika za konstruktivno rešavanje problema 

OČEKIVANI REZULTAT: PODIGNUT NIVO KOMPENTENCIJA ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE PROBLEMA KOD 

SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA,PODIGNUT NIVO BEZBEDNOSTI U ŠLKOLI, smanjen broj neadekvatnih reakcija na 

problemske situacije   

INDIKATORI: broj adekvatno rešenih problemskih situacija 

Aktivnosti 

 

Period 

realizacije 

Očekivani  

rezultat za 

aktivnost 

Indikator 

(za aktivnost) 

Sredstvo 

verifikacije 

 

Nosioci 

aktivnosti, 

odgovorna 

osoba 

 

Partneri 

 

3.3.1. 

Promocija i 

prezentacija 

autorskog 

projekta 

„Školska 

patrola“- 

potpisivanje 

svih validnih 

dokumenata 

koji su 

neophodni za 

realizaciju 

projekta 

septembar Kompletno 

odobrena 

dokumentacija za 

realizaciju 

projekta i upznati 

nastavnici,učenici 

i roditelji sa 

projektom 

Broj odobrenih 

dokumenata, broj 

onih koji su 

upoznati sa 

projektom 

Planovi, 

dokumenti, 

ugovori, 

zapisnici 

Uprava 

škole,  

partneri 

Saobraćajna policija 

grada, vatrogasna brigada, 

zdravstvene ustanove, 

MUP RS, Gradsko veće 

grada Novi Sad, Gradska 

uprava za obrazovanje, 

Školska uprava Novi Sad, 

SAFETY PATROL d.o.o, 

Security Agency 911, 

Omladine Srbije 

3.3.2 Odabir 

učenika za 

Školsku 

patrolu 

septembar Formiranje 

školske patrole 

Evidencija 

učenika koji čine 

patrolu  

Izveštaji, 

zapisnici 

Nastavnici,u

čenicip 
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3.3.3. 

Edukacija 

učenika, 

nastavnika i 

roditelja 

u oblasti 

bezbednosti u 

saobraćaju 

3.3.5. 

Edukacija 

učenika, 

nastavnika i 

roditelja u 

oblasti 

protivpožarna 

zaštita 

 

3.3.6. 

Edukacija 

učenika, 

roditelja i 

nastavnika u 

oblasti prva 

pomoć 

oktobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembar 

 

 

 

 

 

 

 

 

mart 

 

50 edukovanih  

učenika i 

roditelja, svi 

nastavnici 

 

 

 

 

 

50 edukovanih 

učenika i 

roditelja, svi 

nastavnici 

 

 

 

 

 

50 edukovanih 

učenika i 

roditelja,svi 

nastavnici 

Broj 

osposobljenih 

polaznika u 

realizaciji 

projekta 

 

 

 

 

Broj 

osposobljenih 

polaznika za 

realizaciju 

projekta 

 

 

 

 

Broj 

osposobljenih 

polaznika za 

realizaciju 

projekta 

 

Zapisnici, 

izveštaji 

 

 

 

 

 

 

Zapisnici, 

izveštaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnici, 

izveštaji 

 

Saobraćajna 

policija,pom

oćnik 

direktora 

 

 

 

 

Vatrogasna 

brigada -

protivpožarn

a zaštita 

grada  

 

 

 

 

 

Zdravstvene 

ustanove, 

Crveni Krst 

grada, Dom 

zdravlja 

Novi Sad, 

pomoćnik 

direktora 

Mup Republike Srbije 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrogasna brigada Novi 

Sad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravstvene ustanove, 

Crveni Krst grada, Dom 

zdravlja Novi Sad 
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RAZVOJNI STRATEŠKI CILJ BR.3. oblast : ETOS 

Zadatak br.4.Stvaranje popdsticajne, kreativne školske atmosfere i ekološkog ambijenta 

OČEKIVANI REZULTAT: povećana motivacija svih zainteresovanih za doprinos prijatnoj  i podsticajnoj atmosferi u školi; podignuti 

nivo ekološke svesti učenika,nastavnika i roditelja; uključenost u ekološke projekte 

INDIKATORI: povećan broj učesnika u ekološkim projektima, povećan broj učesnika u timskom radu iz svih zainteresovanih grupa 

Aktivnosti 

 

Period 

realizacije 

Očekivani  

rezultat za 

aktivnost 

Indikator 

(za aktivnost) 

Sredstvo 

verifikacije 

 

Nosioci aktivnosti, 

odgovorna 

osoba 

 

Partneri 

 

3.4.1. Izrada 

nacrta ekološke 

učionice-

učionica na 

otvorenom sa 

botaničkim 

kutkom 

U toku 

prvog 

kvartala 

Urađen nacrt i 

odabrana lokacija 

botaničkog kutka 

Dokument 

nacrta, plana 

Dokumenti, nacrti Koordinator Tima 

za ekologiju, 

direktor 

Gradsko 

zelenilo, 

roditelji 

3.4.2. 

Realizacija 

nacrta ekološke 

učionice 

Treći i 

četvrti 

kvartal 

Postavljena 

učionica koja se 

može koristiti u 

školskom radu 

Promocija 

učionice na 

otvorenom 

Video zapis Koordinator Tima 

za ekologiju, 

direktor 

Gradska 

zelenilo, 

roditelji 

3.4.3. 

Uključivanje u 

akciju reciklaže 

otpadnih 

materija  

Totkom 

godine 

Nastavak reciklaže 

ulja za biodizel, 

postavljanje 

kontejnera za 

odlaganje 

različitog 

otpadnog 

materijala 

Postavljeni 

odgovarajući 

kontejneri u holu 

i krugu škole 

Potpisani validni 

dokumenti sa 

reciklažnim centrima, 

količina reciklažnog 

materijala koji se 

odnosi u reciklažne 

centre 

Nastavnici, učenici, 

roditelji, 

S.C.T.-CERT-

Kikinda, REC-

TIM, Gradska 

čistoća 
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