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Област квалитета РЕСУРСИ 

Развојни циљ: 

 Адекватно коришћење слободног простора у школи, у складу са испитаним потребама родитеља (адаптација учионице у простор за продужени  

боравак) 

Задатак 1. Адаптација школског простора (ентеријера и екстеријера матичне школе и издвојених одељења школе) 

Активности 

 

Носиоци и одговорна особа 

(КО?) 

Време реализације 

(КАДА?) 

Очекивани резултат 

Одређивање, опремање и прилагођавање просторије за 

продужени боравак ученика у матичној школи и 

издвојеним одељењима 

Директор, ШО, локална 

самоуправа  

Школска година Одређене, опремљене и прилагођене просторије 

Задатак 2. Опремање школе потребним наставним средствима и материјалом 

Активности 

 

Носиоци и одговорна особа 

(КО?) 

Време реализације 

(КАДА?) 

Очекивани резултат 

Набавка потребних средстава за рад продуженог боравка Директор, ШО, локална 

самоуправа  

Школска година Обезбеђена потребна средства за рад 

Развојни циљ: 

 Ојачати педагошке компетенције наставног  кадра кроз едукацију за примену савремених иновативних метода рада. 

Задатак 1.  Утврдити јасан план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора. 

Активности 

 

Носиоци и одговорна особа 

(КО?) 

Време реализације 

(КАДА?) 
Очекивани резултат 

Планом стручног усавршавања предвидети обуке 

наставника (акредитовани семинари) за рад у 

продуженом боравку 

Стручна већа, директор Август,  септембар 

сваке шк. године 

Предвиђене обуке у оквиру плана 

Подстицање наставника на стручно усавршавање Директор Током сваке шк. 

године 
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НАЧИН   ПРАЋЕЊА  ОСТВАРИВАЊА  ПРЕДЛОЖЕНИХ  МЕРА 

Област 

квалитета 

Циљеви Задаци Критеријуми успеха Инструменти Носиоци и 

одговорне особе 

Р
Е

С
У

Р
С

И
 

 

Адекватно коришћење 

слободног простора у 

школи, у складу са 

испитаним потребама 

родитеља (адаптација 

учионице у простор за 

продужени боравак) 

Задатак 1.  
Адаптација школског простора 

(ентеријера и екстеријера матичне 

школе и издвојених одељења школе) 

Школски простор предвиђен за групу 

продуженог боравка (матична школа и 

издвојена одељења) задовољава 

здравствено-хигијенске услове; у складу 

је са нормативом; опремљен је у складу 

са прописима; опремљен потребним 

наставним средствима за рад  

Непосредан 

увид; Увид у                        

документацију                                             

 

Директор, ШО 

Задатак 2.  

Опремање школе потребним наставним 

средствима и материјалом.   

Директор, ШО, 

јединица лок. 

самоуправе 

Ојачати педагошке 

компетенције наставног  

кадра кроз едукацију за 

примену савремених 

иновативних метода рада. 

Задатак 1.  

Утврдити јасан план стручног 

усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора. 

Утврђен план стручног усавршавања и 

транспарентан је. Сви наставници који 

раде у продуженом боравку похађали 

обуку.                                                                                                                                                                      

Непосредан 

увид; Увид у                         

документацију                                             

 

Директор, ШО 
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